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MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
DLA MIASTA ZGIERZA NA LATA 2011-2015 

 
WPROWADZENIE 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do 

realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu 

zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej 

społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje 

w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie 

społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb wybranych 

kategorii osób i rodzin.  

Strategia składa się z dwóch części – diagnostycznej oraz projekcyjnej, w której na 

podstawie wyników diagnozy i określenia głównych obszarów programowych, 

wyznaczona została misja Miasta oraz cele strategiczne i szczegółowe. 

 
 

ROZDZIAŁ I 

AKTY PRAWNE 

Zadania związane z realizacją działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych w Polsce uregulowane są przez wiele ustaw bądź pojedynczych 

artykułów, konstruowanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

indywidualnych uchwał, podejmowanych przez organy przedstawicielskie na 

poziomie województwa, powiatu czy gminy.  

Zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy 

zobligowane są do: opracowywania i realizacji gminnych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych (art. 17. ust. 1. pkt 1.), udzielania schronienia, zapewnienia 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (art. 17. ust. 1. pkt 4., 

5., 6.), a także opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, 

która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (art. 17. ust. 1. pkt 9.). Gminy 

zobowiązane są również do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych lub 

mieszkań chronionych (art. 17. ust. 1. pkt 12.), tworzenia gminnych systemów 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (art. 17. ust. 1. pkt 13.), dożywiania dzieci 

(art. 17. ust. 1. pkt 14.) oraz tworzenia i utrzymania ośrodków pomocy społecznej 

(art. 17. ust. 1. pkt 18.). Gminy powinny również przyznawać i wypłacać zasiłki 
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celowe (art. 17. ust. 2. pkt 1.), oraz udzielać pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie (art. 17. ust. 2. pkt 2.), a także zapewnić pobyt w domach pomocy 

społecznej i ośrodkach wsparcia (art. 17. ust. 2. pkt 3.). W ramach zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, gminy są zobowiązane: wypłacać zasiłki stałe 

(art. 18. ust. 1. pkt 1.),opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 18. ust. 1. 

pkt 2.), świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze (art. 18. ust. 1. pkt 3.), 

przyznawać i wypłacać zasiłki celowe na pokrycie wydatków spowodowanych klęską 

żywiołową (art. 18. ust. 1. pkt 4.) i realizować zadania wynikające z rządowych 

programów pomocy społecznej (art. 18. ust. 1. pkt 6.). 

Reasumując, świadczenie pomocy jest pochodną występowania określonych 

dysfunkcji (problemów ekonomicznych, niekorzystnej sytuacji społecznej, politycznej, 

bądź wypadków losowych) oraz spełnienia określonego kryterium dochodowego. 

Celem udzielanej pomocy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać 

(art. 2. ust. 1.). 

 

Głównym celem wyznaczonym przez ustawę z dn. 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zobowiązanie 

wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej do podejmowania działań 

mających na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych. Zgodnie z (art. 2. 

ust. 1. pkt 1.) najważniejszym działaniem powinno być przeciwdziałanie spożyciu 

alkoholu. Równie ważne jest prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej 

(art. 2. ust. 1. pkt 2.), wyznaczenie norm ograniczających dostępność alkoholu (art. 2. 

ust. 1. pkt 4.), prowadzenie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych (art. 2. ust. 1. 

pkt 5.) czy zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu (art. 2. 

ust. 1. pkt 6.). 

 

Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii łączy działania 

o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i informacyjnym (art. 2. ust. 1. pkt 1.) 

z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych (art. 2. ust. 1. pkt 2.), 

gdyż aby przeciwdziałanie narkomanii było skuteczne działania zapobiegawcze 

muszą być realizowane nie tylko przez administrację publiczną, lecz również przez 

ośrodki kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, zakłady opieki zdrowotnej 
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i inne podmioty działające w ochronie zdrowia, instytucje pomocy społecznej a nawet 

środki masowego przekazu (art. 5.). 

 

Z kolei ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

podkreśla, iż przemoc oznacza wszystkie działania, niezależnie od częstotliwości ich 

występowania, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, lub kiedy ma 

się do czynienia z uregulowanymi prawnie wzajemnymi relacjami – innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w tym doświadczenia krzywdy 

fizycznej i psychicznej (art. 2.).  

 

Różnorodność problemów społecznych występujących w mieście powoduje 

konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny 

wpływ na konstrukcję Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

i rozwiązywanie zadań w niej zawartych w przyszłości.  

Są to m.in.: 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,   

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Oprócz w/w aktów prawnych przy realizacji Strategii może zachodzić potrzeba 

odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, 

oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego.  

 

Dokumenty strategiczne Gminy Miasto Zgierz, w oparciu o które powstaje niniejsza 

Strategia: 

 Strategia Rozwoju Miasta Zgierza 

 Kierunki działania Prezydenta Miasta Zgierza 

 Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Zgierza: 

 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto 

Zgierz 

 Lokalny program rewitalizacji centrum Zgierza 

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=885
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=887
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=890
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=886
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=886
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=888
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 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych  

 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 

uzależnień na dla miasta Zgierza  

 Miejski program przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu 

 

Opracowując lokalną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

uwzględniono również następujące dokumenty programowe: 

 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013, 

 Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020, 

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007 – 2015, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013. 

 

ROZDZIAŁ II 

INFORMACJE OGÓLNE O ZGIERZU 

Zgierz to jedno z  najstarszych miast w  województwie – pierwsze wzmianki 

o osadzie na tym terenie pochodzą z początku XVIII wieku, a prawa miejskie 

otrzymał pod koniec XVIII wieku. Największy rozkwit Zgierza przypadł na koniec XIX 

i początek XX wieku, a związany był z przemysłem włókienniczym. Obecnie miasto 

nie posiada wiodącego przemysłu, na jego terenie działa kilka większych zakładów, 

rozwija się sfera szeroko rozumianych usług. Zgierz jest stolicą Powiatu Zgierskiego, 

szóstym, co do wielkości miastem województwa łódzkiego. Miasto zajmuje 

powierzchnię około 42,3 km2. Geograficzne położenie Miasta w centrum Polski 

i sąsiedztwo dużej aglomeracji - Łodzi może wyznaczać kierunki rozwoju Miasta. 

 Centralne położenie Zgierza sprawia, że jest skrzyżowaniem krajowych 

i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Równocześnie, jest miejscem 

o niewątpliwym potencjale rekreacyjnym – blisko 17% powierzchni miasta stanowią 

lasy. Na terenie Zgierza działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z  obiektami: 

pływalnią, parkiem linowym oraz ośrodkiem  sportowo-rekreacyjnym „Malinka”, który 

jako jedyny w centralnej Polsce posiada stok narciarski. 

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=889
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=889
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=891
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=891
http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=892
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            Życie kulturalne miasta koncentruje się wokół takich placówek jak: Miejski 

Ośrodek Kultury, wraz z filią - Centrum Kultury Dziecka, którego oferta adresowana 

jest do najmłodszych zgierzan, Młodzieżowy Dom Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury 

„SEM”. Na terenie miasta działają liczne zespoły muzyczne, w tym  nagradzany na  

festiwalach folklorystycznych Zespół Pieśni i Tańca „Boruta” czy Chór Towarzystwa 

Śpiewaczego „Lutnia”; grupy teatralne np. wielokrotnie wyróżniany na przeglądach  

teatralnych Teatr „Orfa”, „Art. 51”. 

            Życie kulturalne miasta aktywnie współtworzy Muzeum Miasta Zgierza oraz 

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna. 

            Na terenie Zgierza powstaje kolejny obiekt kulturalny – Park Kulturowy Miasto 

Tkaczy, w jego skład wchodzą poddane renowacji domy tkaczy, które są unikatową 

egzemplifikacją drewnianej architektury z okresu rozkwitu miasta. Obiekt ma spełniać 

nie tylko rolę muzealnego obiektu, ale także stać się kolejną instytucją współtworzącą 

życie kulturalne miasta. Liczne kluby oraz towarzystwa sportowe wzbogacają ofertę 

spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

            Zapewnienie opieki medycznej w Zgierzu: podstawowej, specjalistycznej oraz 

diagnostycznej należy do publicznych oraz niepublicznych placówek ochrony 

zdrowia, a także Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – 

Curie oraz oddziałów szpitalnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 Ważnym aspektem polityki miasta jest edukacja. W Zgierzu istnieje: 1 

żłobek, 11 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 5 szkół 

ponadgimnazjalnych, 6 szkół policealnych, jedna szkoła wyższa. Ponadto, 

funkcjonują szkoły muzyczne: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz 

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 

(niepubliczna). Położenie blisko Łodzi umożliwia młodzieży podejmowanie studiów 

wyższych bez konieczności przeprowadzki do innego miasta.  

Z uwagi na fakt, że wśród trudności z jakimi najczęściej borykają się 

mieszkańcy dominują: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, patologie 

(przestępczość, alkoholizm, narkomania), bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, dużo uwagi poświęca się pomocy społecznej. Zadania związane ze 
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wsparciem osób narażonych na wykluczenie społeczne realizuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego, a także liczne stowarzyszenia 

i fundacje wspierające oraz aktywizujące grupy zagrożone marginalizacją. 

Wśród miast województwa, Zgierz  lokuje się na jednej ze środkowych pozycji 

jeśli chodzi o rozwój lokalny (wraz z Piotrkowem Trybunalskim i Bełchatowem), jeśli 

weźmie się pod uwagę jakość życia mieszkanek i mieszkańców (wyższą pozycję 

osiągnęła Łódź, natomiast niższą Radomsko, Tomaszów Mazowiecki i Pabianice). 

 

ROZDZIAŁ III 

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA MIASTA ZGIERZA 
 

Miasto charakteryzuje mniejsza od przeciętnej w Polsce gęstość zaludnienia 

(1.374 km2) oraz mniejszy współczynnik feminizacji niż w pozostałych miastach 

województwa (114 kobiet/100 mężczyzn). Ujemny przyrost naturalny plasuje się na 

poziomie -3,1. Dochody budżetu na 1 mieszkańca są dużo niższe niż w miastach 

województwa (1.856,37 zł wobec 2.799,37 zł). Niższe są też wydatki budżetu miasta 

na 1 mieszkańca (1.976,72 zł wobec 2.828,31 zł). Zgierz wypada gorzej wśród miast 

województwa ze względu na niską aktywność gospodarczą (113 podmiotów 

gosp./1000 mieszkańców.  

Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich Miasta Zgierza, w analizowanym okresie 

liczba osób zameldowanych w mieście wygląda następująco: 

rok 2007       58.164 osoby 

rok 2008       58.055 osób 

rok 2009       56.845 osób 

 

Wg danych statystycznych przedstawionych powyżej liczba mieszkańców Miasta ma 

tendencję malejącą. 
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Tabela nr 1 Ludność Miasta Zgierz wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 

 

Przedział wiekowy Liczba osób % w stosunku do  
ogółu 

mieszkańców 

Wiek przedszkolny 
0 – 6 lat 

3.546 6,25% 

Wiek szkolny 
7 – 18 lat 

6.490 11,41% 

Młodzież 
19 – 25 lat 

5.241 9,22% 

Wiek produkcyjny – ogółem, 
w tym: 

30.665 53,94% 

kobiety 
25 – 60 lat 

15.146 26,64% 

mężczyźni 
25 – 65 lat 

15.519 27,30% 

Wiek emerytalny – ogółem, 
w tym: 

10.903 19,18% 

kobiety 60 lat i więcej 7.765 13,66% 

mężczyźni 65 lat i więcej 3.138 5.52% 

ogółem 56.845 100% 

       Źródło: Urząd Miasta Zgierza 
 

Ponad połowę mieszkańców Miasta Zgierza stanowią osoby w wieku aktywności 

zawodowej. Z ogólnej liczby ludności 26,88%, tj. 15.277 osób to dzieci i młodzież do 

25 roku życia, natomiast około 1/5 liczby mieszkańców Miasta to osoby w wieku 

poprodukcyjnym. 

Taki układ struktury wieku i płci mieszkańców  stanowi zadanie dla kształtowania 

polityki społecznej na terenie miasta Zgierza, zwłaszcza w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób w wieku produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 

do 25 roku życia wchodzącej na rynek pracy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA 

 

Analiza problemów społecznych została przeprowadzona w oparciu o źródła 

zastane, pochodzące z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy 

Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, dane Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Powiatowego Urzędu Pracy, informacje z Urzędu Miasta Zgierza oraz 

jednostek mu podlegających i stowarzyszeń działających na terenie Miasta. 
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Analizie poddano następujące obszary: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, 

sytuacja mieszkaniowa, przemoc w rodzinie, przestępczość (w tym 

przestępczość nieletnich), niepełnosprawność i długotrwała ciężka choroba, 

ochrona zdrowia, uzależnienia i profilaktyka uzależnień, sytuacja dzieci 

i rodziny, oświata, oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży, sytuacja seniorów. 

W części diagnostycznej zastosowano również analizę SWOT, jako narzędzie 

obrazujące aktualne problemy.  

 

1. BEZROBOCIE 

 

 Za bezrobotną uznaje się osobę, która od 1 czerwca 2004 r. spełnia kryteria 

określone w art. 2 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o „promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi 

zmianami). 

Bezrobocie rozumie się jako zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej, 

oznaczające brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania 

i deklarujących chęć jej podjęcia. Bezrobocie jest poważną kwestią społeczną, która 

dotyczy znacznych obszarów społecznych oraz która kumuluje szereg negatywnych 

cech położenia materialnego i społecznego.  

W chwili obecnej zjawisko to jest najbardziej niepokojącym problemem społecznym, 

ponieważ dotyka coraz szersze jego kręgi, a straty jakie za sobą niesie są trudne do 

oszacowania. Poza tym problemu tego nie jest w stanie rozwiązać gmina czy powiat, 

które – ze swej strony – starają się  minimalizować jego skutki.  

Bezrobocie poprzez zubożenie materialne wywołuje wiele negatywnych zjawisk 

społecznych – najbardziej poważny jest jego wpływ na życie rodzinne. 

Skutkami bezrobocia są: 

- ryzyko wykluczenia społecznego spowodowane zmianą sytuacji rodziny, 

- dezintegracja rodziny – zmiana jej sytuacji emocjonalnej (osłabienie autorytetu 

rodziców, zakłócenie socjalizacji ról, frustracja, zmniejszenie wsparcia 

emocjonalnego i solidarności wewnątrzrodzinnej), 

- zwiększenie możliwości wystąpienia patologii życia rodzinnego (przypadki 

przemocy, sięganie po alkohol i inne), 

- izolacja społeczna (ograniczenie kontaktów ze znajomymi i dalszą rodziną),  
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- zasadnicza zmiana poziomu życia, standardu materialnego rodziny, co może 

powodować konieczność korzystania z pomocy społecznej. 

 

 Problem bezrobocia jest stawiany zazwyczaj na pierwszym miejscu wśród 

problemów społecznych. Jest podstawowym czynnikiem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w obszarze rynku pracy, szczególnie zaś gdy jest ono długookresowe. 

Problem wykluczenia społecznego w wyniku długiego okresu pozostawania bez 

pracy jest obecnie w Polsce jedną z podstawowych kwestii socjalnych. 

Konsekwencją braku pracy jest nie tylko zubożenie i nie uczestnictwo w życiu 

społeczno-zawodowym, ale także ograniczony dostęp do zabezpieczenia 

dochodowego w przyszłości. Praca jest bowiem źródłem ubezpieczenia społecznego 

na okres niezdolności do pracy oraz starości.  

Grupy narażone na bezrobocie w większej skali niż przeciętnie, czyli tzw. grupy 

wrażliwe to: młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 

wywodzące się z niektórych mniejszości etnicznych, kobiety oraz osoby w wieku 

niemobilnym, czyli powyżej 45 roku życia.  

 

Rynek pracy w Zgierzu charakteryzuje duża ilość zawodów nadwyżkowych: 

specjalista administracji publicznej, technik technologii odzieży, technik włókiennik, 

technik rolnik, technik ekonomista, przędzarz, dla których nie odnotowano żadnej 

oferty pracy oraz magazynier, sprzedawca, dziewiarz i szwaczka, ślusarz, tokarz, 

mechanik samochodów osobowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, 

piekarz, robotnik placowy i robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (28,2% 

bezrobotnych). Wśród zawodów deficytowych znajduje się: opiekun w domu pomocy 

społecznej, bibliotekarz, kasjer handlowy, rejestratorka medyczna, woźny oraz 

konserwator, tynkarz i dekarz, pokojowa [w hotelu],sprzątaczka,  robotnik 

gospodarczy oraz pracownik biurowy. Najwięcej propozycji pracy skierowanych było 

do pracowników biurowych, robotników gospodarczych oraz budowlanych. Spadek 

ilości propozycji zatrudnienia wystąpił we wszystkich grupach zawodowych z 531 do 

459 ofert do końca X 2009 r., (w tym 75,8% oferty pr. subsydiowanej, w tym 2/3 

staże. Fakt ten oraz spadek ilości pozyskanych ofert świadczy o pogorszeniu się 

sytuacji na rynku pracy w powiecie zgierskim. 
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 Pomocą dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Miasto Zgierz zajmuje się 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, zwany dalej PUP. Oferuje on pomoc w postaci 

świadczeń pieniężnych (zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, 

wcześniejsze emerytury finansowane przez ZUS) lub organizowania programów 

pomocowych i aktywizujących finansowanych z Funduszu Pracy, do których należą:  

 pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 

 szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych oraz zasiłki szkoleniowe, 

 prace interwencyjne i roboty publiczne, 

 aktywizacja zawodowa absolwentów, 

 przygotowanie zawodowe młodocianych, 

 pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw,  

 dopłaty dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne, 

 prace społecznie użyteczne.  

 
Dane na temat struktury bezrobocia w Zgierzu przedstawiają poniższe zestawienia: 
 

 
Tabela nr 2 Zmiany  w  poziomie  bezrobocia  w  latach 2007 - 2009  
 

 Rok Ogółem osób 
bezrobotnych 

W tym 
kobiety 

W tym 
mężczyźni 

Ogółem z prawem 
do zasiłku 

2007 3128 1624 1504 751 

2008 2821 1492 1329 789 

2009 3138 1482 1656 729 

     Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, stan na dzień 31 grudnia 2007, 2008 i 2009 r.  

 

  Tabela nr 3 Bezrobotni z terenu miasta Zgierza wg wieku  

 

Wyszczególnienie 
31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

Ogółem 3128 1624 2821 1492 3138 1482 

18–24 366 207 369 193 467 200 

25–34 802 474 731 435 841 436 

35– 44 652 369 572 322 654 336 

45–54 929 488 838 464 810 412 

55–59  313 86 259 78 307 98 

60–64 lata 66 - 52 - 59 - 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 
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Wykres Nr 1 

 
 

Powyższy wykres wskazuje, iż wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dominują osoby w przedziale wiekowym 

18 - 44 lata, czyli osoby o najwyższej aktywności zawodowej . Jest ich 1920, tj. 61% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Dużą grupę stanowią osoby po 45 roku życia 

(ok. 39%), które z uwagi na wiek mają największe trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia. 

 
Tabela nr 4 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia  

  

Wyszczególnienie 
31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

Ogółem, z tego: 3128 1624 2821 1492 3138 1482 

- z  wyższym 200 130 216 131 292 170 

- policealnym                    
i  średnim  zaw. 

687 416 567 356 644 355 

- średnim  
ogólnokształcącym 

327 239 329 227 358 214 

- zasadniczym     
zawodowym 

715 302 631 277 728 277 

- gimnazjalne             
i poniżej 

1199 537 1078 501 1116 466 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 
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Wykres Nr 2 

 

 
 

Powyższa tabela obrazuje, iż największa grupa osób bezrobotnych w każdym roku  

jest wśród osób nie posiadających żadnych kwalifikacji i legitymujących się 

najniższym wykształceniem – gimnazjalnym i poniżej. Natomiast osoby 

z wykształceniem wyższym stanowią najniższy wskaźnik osób bezrobotnych. 

Z analizy poziomu wykształcenia wynika, iż wśród kobiet częściej występuje 

wykształcenie średnie i wyższe. 

Należy podjąć działania mobilizujące osoby bezrobotne do podnoszenia własnych 

kwalifikacji zawodowych.  

 

Tabela nr 5 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

Ogółem, 
 z tego bez pracy 

3128 1624 2821 1492 3138 1482 

- do 1 miesiąca 271 122 278 116 284 99 

- od 1 do 3 m-cy 479 224 547 252 714 329 

- od 3 do 6 m-cy 446 219 464 247 599 276 

- od 6 do 12 m-cy 523 267 588 351 726 340 

- od 12 do 24 m-cy 493 275 367 199 476 257 

- powyżej 24 m-cy 916 517 577 327 339 181 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 

 
Wykres Nr 3  

 

 
 

Z powyższych danych wynika, iż grupa osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy ma 

tendencję malejąca. Wpływ na to może mieć niska dyscyplina osób bezrobotnych: 

częściej zostają skreślani z braku gotowości do podjęcia pracy, zapominają 

o terminach wyznaczonych przez PUP, a krótkotrwały okres zatrudnienia nie daje im 

możliwości nabycia jakiegokolwiek uprawnień. 

 

Trudna sytuacja na rynku pracy wynikać może zarówno z wkroczenia na rynek 

pracy roczników wyżu demograficznego (zjawisko dotyczące całego kraju, likwidacji 

zakładów pracy zatrudniających większą liczbę osób oraz zbyt wysokich kosztów 

zatrudnienia pracownika i złej polityki w obszarze zatrudnienia, jak również z braku 

motywacji do pracy w oparciu o przeświadczenie o jej nieopłacalności wśród samych 

bezrobotnych. Głównym źródłem utrzymania się osób bezrobotnych na terenie 

miasta są w przypadku kobiet, niezależnie od wieku prace porządkowe - 

sprzątaczek, dozorczyń, pomocy w szwalni, rzadziej – ekspedientek na rynku czy 

w małym sklepie. Mężczyźni, jeśli pracują, to przede wszystkim „na czarno”, 

wykonując raczej prace doraźne niż w dłuższym okresie. Są robotnikami na 
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budowach, przenoszą towary na rynkach, malują mieszkania zbierają złom i puszki 

metalowe. Głównym źródłem utrzymania jest pomoc finansowa i rzeczowa 

świadczona przez pomoc społeczną oraz inne służby i organizacje pożytku 

publicznego. Częstym zjawiskiem jest również emigracja zarobkowa. Wszystkie te 

zabiegi nie gwarantują stabilności finansowej i społecznej rodzin. 

 
 
 
 

2. UBÓSTWO 

 

Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej 

brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej 

społeczności za niezbędne. Pod pojęciem „podstawowe potrzeby” rozumiemy poza 

wyżywieniem takie potrzeby jak: schronienie (mieszkanie), ubranie stosowne do pory 

roku i warunków atmosferycznych, ochrona zdrowia, wykształcenie oraz dostęp do 

świadczeń kulturalnych. Zgodnie z definicją EWG ubóstwo odnosi się do osób, rodzin 

lub grup osób, których środki materialne, kulturalne i socjalne są ograniczone w takim 

stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum w kraju 

zamieszkania. 

 

Ubóstwo jest złożonym zjawiskiem społecznym. Skupia w sobie zarówno problemy 

zewnętrzne zależne od polityki państwa, regionu, w którym się mieszka, jak również 

uwarunkowania osobiste jednostek związane z niskim wykształceniem, 

niezaradnością życiową i nieprzystosowaniem społeczno – ekonomicznym, czasami 

też patologiami. 

 

Jednym z mierników ubóstwa jest kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

Kryterium to określa dochód dla osób i rodzin uprawniający je do uzyskania 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, który wynosi dla gospodarstwa 

jednoosobowego 477 zł i 351 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. 

Przy opracowywaniu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w celu określenia skali ubóstwa mieszkańców Zgierza oparliśmy się na danych 

statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. 
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Tabela nr 6 Liczba osób korzystających ze wsparcia MOPS w latach 2007 - 2009 

Rok 2007 2008 2009 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS  3.063 1916 1859 

Liczba osób w tych rodzinach 7.915 3785 3647 

% osób w stosunku do ilości mieszkańców Zgierza 13,61% 6,52% 6,42% 

 

Jednym z warunków, aby uzyskać wsparcie finansowe MOPS jest kryterium 

dochodowe. Poza spełnieniem warunku dochodu rodziny, który jest niższy od 

ustawowego kryterium dochodowego musi zachodzić jedna z przesłanek 

uprawniających do udzielenia pomocy np. takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała choroba, samotne rodzicielstwo. Poniższa tabela przedstawia, jakie były 

w ostatnich trzech latach powody udzielania pomocy finansowej.  

 

Tabela nr 7 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z podziałem na 

rodzaj trudnej sytuacji życiowej 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w tych 

rodzinach 

w latach 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Ubóstwo 1480 918 502 4075 1974 1015 

Sieroctwo 22 14 3 75 32 8 

Bezdomność 55 55 34 85 70 43 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym: wielodzietność 

178 213 102 729 782 302 

22 46 11 128 224 34 

Bezrobocie 1104 968 546 3209 2215 1152 

Niepełnosprawność 910 730 315 2121 1305 550 

Długotrwała lub ciężka choroba 985 748 349 2357 1361 633 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

593 372 142 2123 1069 386 

w tym: rodziny niepełne 329 246 115 1304 744 288 

            rodziny wielodzietne 90 61 22 534 325 101 

Przemoc w rodzinie 5 8 12 21 27 28 

Alkoholizm 185 136 58 412 242 99 
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Narkomania 1 0 9 1 0 14 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

28 30 24 50 45 34 

Brak umiejętności w przystosowaniu do 

życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo - wychowawcze 

0 2 1 0 2 4 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy 

0 4 0 0 11 0 

Zdarzenie losowe 15 9 44 32 18 82 

Sytuacja kryzysowa 225 3 5 562 6 12 

 

Jak wynika z powyższej statystyki głównymi czynnikami mającymi wpływ na 

pauperyzację mieszkańców Zgierza były bezrobocie, niepełnosprawność 

i długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Z pomocy społecznej korzystały zarówno osoby prowadzące jednoosobowe 

gospodarstwo domowe, jak również rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci. 

A oto jak wyglądała struktura rodzin, które otrzymały wsparcie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zgierzu.  

 

Tabela nr 8 Struktura rodzin korzystających z pomocy finansowej MOPS 

w latach 2007 – 2009. 

Struktura rodzin 2007 2008 2009 

Liczba rodzin ogółem 

w tym o liczbie osób: 

3063 1916 1859 

1 1064 1026 1002 

2 656 344 335 

3 514 262 264 

4 438 177 151 

5 233 74 73 

6 i więcej 158 33 34 

Rodziny z dziećmi ogółem 

 w tym o liczbie dzieci: 

1118 785 680 
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1 478 403 314 

2 397 243 240 

3 154 94 81 

4 57 32 32 

5 2 10 10 

6 11 3 3 

7 i więcej 1 0 0 

Rodziny niepełne ogółem 

w tym o liczbie dzieci: 

512 313 325 

1 255 151 156 

2 164 101 119 

3 62 38 28 

4 i więcej 31 23 22 

  

Od 2008 r. można zauważyć znaczny spadek rodzin korzystających ze 

wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu. W stosunku do roku 

2007 liczba klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2009 

zmalała o 40%. Przy czym w kolejnych trzech latach liczba gospodarstw 

jednoosobowych pozostawała na stałym poziomie. Natomiast odnotowano znaczny 

spadek rodzin wieloosobowych. Na taki stan rzeczy miało wpływ przywrócenie od 

1 października 2008 r. Funduszu Alimentacyjnego. Do 30 września 2008 r. z zaliczki 

alimentacyjnej mogli korzystać tylko rodzice samotnie wychowujący dzieci, których 

dochód nie przekroczył 583 zł na osobę i maksymalna wysokość pomocy wynosiła 

300 zł. Nowe przepisy poszerzyły krąg osób, które otrzymały świadczenie 

alimentacyjne. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby, które po 

rozwodzie założyły nowy związek małżeński lub żyją w konkubinacie, a wysokość 

pomocy wynosi do 500 zł na dziecko nie więcej jednak niż wysokość zasądzonych 

alimentów. Ponadto od października 2006 r. nie uległo zmianie kryterium dochodowe, 

uprawniające do pomocy finansowej udzielanej na mocy ustawy z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. Spadek liczby świadczeniobiorców świadczy również 

o skuteczności podejmowanych przez MOPS działań mających na celu zapobieganie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 
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3. BEZDOMNOŚĆ 

 

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. definiuje osobę bezdomną 

jako „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów 

o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na 

pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały 

w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkiwania”.  

W statystykach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu w 2009 r. 

były zarejestrowane 34 rodziny bezdomne z 43 osobami w tych rodzinach. Jednak 

nie wszystkie te osoby były osobami faktycznie bezdomnymi. Właściciele, którzy 

wynajmują lokale bardzo często nie wypełniają obowiązku meldunkowego. 

O faktycznej skali bezdomności w mieście świadczy liczba osób skierowanych do 

schronisk dla bezdomnych. 

 

Tabela nr 9 Osoby skierowane do schronisk. 

Liczba osób skierowanych do schronisk dla bezdomnych 2007 2008 2009 

Ogółem 11 13 19 

Mężczyźni   9 13 16 

Kobiety   1   -   3 

Dzieci   1   -   - 

 

W naszym mieście osobami bezdomnymi są przede wszystkim mężczyźni, 

którzy z uwagi na uzależnienia, konflikty a i niejednokrotnie przemoc opuszczają 

rodziny i wybierają życie „ na ulicy”. Na przestrzeni trzech lat tylko 4 kobiety zostały 

umieszczone w schronisku, w tym jedna z dzieckiem. Kobiety lepiej sobie radzą 

w sytuacjach kryzysowych. Nie wszyscy jednak bezdomni przyjmują wsparcie 

w postaci zamieszkania w schronisku dla bezdomnych i nawet pomimo trudnych 

warunków atmosferycznych odmawiają umieszczenia w schronisku. Spowodowane 

jest to głównie bezwzględnym zakazem spożywania alkoholu w schroniskach.  

Obecnie w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza 138 rodzin 

bezdomnych (w tym bez stałego miejsca zameldowania) oczekuje na wynajem lokalu 

socjalnego. 
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W Mieście Zgierzu nie ma schroniska dla osób bezdomnych. W celu realizacji 

zadania, jakim jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zgierzu zawarł porozumienie ze Stowarzyszeniem MONAR 

Ośrodkiem Pomocy WZAJEMNIE POTRZEBNI MONAR-MARKOT w Ozorkowie 

gdzie kierowane są osoby bezdomne. 

Jeżeli osoby bezdomne stosują się do regulaminu pobytu w schronisku mogą tam 

przebywać do momentu usamodzielnienia się – wyjścia z bezdomności. Właśnie w 

schroniskach są realizowane indywidualne programy wyjścia z bezdomności. 

Najczęstszym powodem wydalenia ze schronisk jest nieprzestrzeganie przez 

pensjonariuszy zakazu spożywania alkoholu.  

 

 

4. SYTUACJA MIESZKANIOWA 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminy obowiązek 

tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej. Zadania te wykonywane są w oparciu o posiadany przez gminę 

zasób mieszkaniowy. 

Duży deficyt lokali mieszkalnych, przy niskiej liczbie lokali mieszkalnych oddawanych 

do użytkowania oraz wysokich kosztach ich budowy powoduje, że poprawa 

warunków mieszkaniowych jest zadaniem trudnym do zrealizowania. 

Gminny zasób mieszkaniowy, to budynki stare, ponad 90 letnie. Wobec powyższego 

ważnym zadaniem jest, więc utrzymanie nakładów na remonty na odpowiednim 

poziomie takim, aby powstrzymać proces dekapitalizacji zasobu. 

Realizując nałożone przez ustawodawcę obowiązki, Rada Miasta Zgierza 

wprowadziła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza, uwzględniając w nich 

pierwszeństwo zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób w najtrudniejszej sytuacji 

materialnej i mieszkaniowej. 
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Tabela nr 10 Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Zgierz na remonty 

mieszkań 

Lata Nakłady na remonty 

 

2007 1.982.000 zł 

2008 2.128.000 zł 

2009 1.991.000 zł 

 

Jak widać z powyższego zestawienia na przeprowadzenie remontów zasobów 

mieszkaniowych gmina poniosła w 2008 roku największe nakłady finansowe. Środki 

przeznaczone na remonty wykorzystywane są przede wszystkim na remonty 

i naprawy dachów i kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bądź 

naprawę zużytych lub nieszczelnych instalacji oraz usuwanie awarii. W obecnej 

sytuacji finansowej gminy nie stać na budowę nowych lokali.  

W celu poprawy istniejącego stanu gmina podjęła starania o adaptację na lokale 

mieszkalne budynków poprzemysłowych usytuowanych przy ul. Sokołowskiej 

w Zgierzu. 

Pomimo wielu przedsięwzięć czynionych przez Gminę Miasto Zgierz istniejące 

zasoby nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących. 

Na dzień 30 grudnia 2010 roku na wynajem lokalu oczekiwało 138 rodzin 

bezdomnych (bez stałego miejsca zameldowania). Rodzin oczekujących na wynajem 

lokalu socjalnego było 169, natomiast o wynajem lokalu mieszkalnego ubiegało się 

30 rodzin. Gmina Miasto Zgierz ma również do zrealizowania 177 wyroków 

orzekających eksmisję, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności, 

ponieważ właściciele lokali, z których orzeczona jest eksmisja mogą występować na 

drogę postępowania sądowego o odszkodowanie od gminy. Ponadto na wynajem 

lokali oczekuje 20 wychowanków domów dziecka(dane Wydziału Mieszkalnictwa 

Urzędu Miasta Zgierza). 

Niewątpliwie ważną kwestią wpływającą na poprawę warunków życia 

mieszkańców, zwłaszcza osób starszych oraz wymagających opieki, jest 

podnoszenie standardu mieszkań poprzez doposażenie ich w urządzenia techniczne. 

Działaniom tym sprzyja wzrastająca z roku na rok liczba wspólnot mieszkaniowych. 

Ze środków gromadzonych na funduszach remontowych przez właścicieli lokali, 

w tym Gminę Miasto Zgierz, wykonywane są remonty i modernizacje budynków 
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i lokali, polegające miedzy innymi na ociepleniu ścian zewnętrznych, czy podłączeniu 

budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i wyposażeniu lokali w instalacje 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  

W wyniku kontynuowanej przez Gminę polityki sprzedaży lokali, przede 

wszystkim na rzecz ich dotychczasowych najemców na terenie Zgierza istnieje już 80 

wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest jednym z udziałowców. 

Gmina Miasto Zgierz od wielu lat prowadzi politykę wypłat dodatków mieszkaniowych 

na rzecz uprawnionych do otrzymania takiej pomocy mieszkańców. Ta forma pomocy 

ze strony gminy ma na celu zapobieganiu bezdomności i związanemu z tym 

wykluczeniu społecznemu rodzin ubogich. 

Poniższa tabela przedstawia wysokość przyznanych dodatków 

mieszkaniowych oraz liczbę mieszkańców korzystającej z tej formy wsparcia 

w zasobach komunalnych. 

 

Tabela nr 11 Ilość mieszkańców w zasobach komunalnych, którzy otrzymali 

dodatek mieszkaniowy (Dane MOPS w Zgierzu) 

Lata Liczba najemców, którzy otrzymali dodatek 

mieszkaniowy 

Wysokość 

świadczenia 

2007 726 723.103,58 zł 

2008 581 563.051,84 zł 

2009 496 525.193.14 zł 

   

 

5. PRZEMOC W RODZINIE 

 

Przemoc, a w szczególności przemoc domowa jest jednym 

z najpoważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych.  

Ustawodawca w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie stwierdził, że pod pojęciem „przemocy w rodzinie – należy 

rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (osób najbliższych 

w rozumieniu art. 115 §11 KK, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących), w szczególności narażając te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym 
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seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

Przemoc nie zależy ani od statusu społecznego, ani od poziomu 

wykształcenia, jak również od kondycji materialnej domowników. Przemoc domowa 

dotyczy wielu osób w wielu aspektach – psychologicznym, prawnym, moralnym. 

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich środowiskach. Należy ona niewątpliwie 

do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Wynika 

z dysfunkcji w rodzinie, a może też być jej przyczyną lub skutkiem. Jest to zjawisko 

trudne do ujawnienia z uwagi na to, że dzieje się w „czterech ścianach” i bez 

świadków, a ofiary wstydzą się, boją lub nie wierzą w skuteczność pomocy. 

Na szczęcie są ludzie – specjaliści, instytucje – wrażliwi na krzywdę innych, którzy 

zaczęli dostrzegać problem, pomagać ofiarom, edukować społeczność i mówić coraz 

częściej.  

W maju i czerwcu 2008 roku, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej TNS OBOP zrealizował badanie dotyczące problemu przemocy 

w rodzinie wobec dzieci. Celem przeprowadzonych badań było oszacowanie 

rozmiarów zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie oraz zidentyfikowanie postaw 

społecznych i reakcji na tego typu przemoc oraz rozpoznanie funkcjonujących 

stereotypów. Z przeprowadzanej diagnozy wynika, że 15 % Polaków posiadających 

dzieci do 18 roku życia stosowało wobec swojego dziecka którąkolwiek formę 

przemocy przynajmniej raz, natomiast 12% Polaków przyznało się do tego, iż 

którąkolwiek formę przemocy w stosunku do swojego dziecka stosowało więcej niż 

raz.  

Badania dotyczące przemocy w rodzinie zostały przeprowadzone również 

w Gminie Mieście Zgierz w 2007 r. Na zlecenie Urzędu Miasta Zgierza bania 

przeprowadziła Firma „Ekspertyzy – Edukacja – Terapia Ekster”. Z badań tych 

wynika, że przemoc domowa w naszym mieście nie jest zjawiskiem marginalnym. 

Co jedenasty z badanych dorosłych uważa, że dziecko powinno bać się swoich 

rodziców, zaś co dziewiąty jest zwolennikiem surowego wychowywania.  

Prawie połowa (48%) z ankietowanych dorosłych mieszkańców Zgierza 

uważa, że stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być zakazane. 

Natomiast aż 32% przyznaje się do stosowania kar cielesnych w stosunku do 

własnych dzieci. 
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Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgierskich szkół 

wynika, że prawie, w co trzeciej rodzinie stosuje się wyzwiska, a w co czwartej dzieci 

są bite. 

Z wypowiedzi uczniów wynika, że aż 78% z nich dostało kiedykolwiek od rodziców 

lanie, w wyniku, którego doznało urazu w postaci np. siniaka czy zadrapania. 

 

Tabela 12 Formy przemocy, które występują w rodzinie 

 

Formy przemocy         w  %              

Wyzwiska         30% 

Groźby         11% 

Poniżanie         14% 

Policzkowanie           9% 

Popychanie i szarpanie         12% 

Bicie            7% 

Szantażowanie pieniędzmi            3% 

Żadna           61% 

 

Na pytanie postawione uczniom czy znają przynajmniej jedną osobę w swoim 

otoczeniu, która z błahych powodów jest karana fizycznie przez rodziców, aż około 

30% z nich udzieliło twierdzącej wypowiedzi.  

Wyniki tych badań są niepokojące i wskazują na konieczność zintensyfikowania 

działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Poniższa tabela przedstawia jak kształtował się problem przemocy domowej w latach 

2007 – 2009 w statystykach Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. 

 

Tabela nr 13  Interwencje domowe funkcjonariuszy KPP w Zgierzu. 

Lata 2007 2008 2009 

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 

ogółem w tym: 

6184 5731 6200 

dotyczących przemocy w rodzinie gdzie sporządzono 

„Niebieską kartę” 

201 195 158 
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Liczba ofiar ogółem  

w tym: 

244 239 214 

kobiety 199 185 160 

mężczyźni 16 21 25 

małoletni poniżej 13 r. ż. 22 19 24 

Małoletni pomiędzy 13 a 18 r. ż. 7 14 5 

 

W ostatnim okresie daje się zaobserwować spadek interwencji domowych gdzie 

powodem jest przemoc domowa.  

 

Wykres nr 4 Sprawcy przemocy według kartotek KPP w Zgierzu 

 

Głównie sprawcami przemocy są mężczyźni, choć coraz częściej zdarza się, że 

aktów przemocy dopuszczają się kobiety w 2009 r. było 7 takich przypadków 

odnotowanych w kartotekach Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. W ostatnim 

okresie nie odnotowano, aby sprawcami przemocy były osoby nieletnie. Bardzo 

często sprawcy działali pod wpływem alkoholu w 2009 r. ze 159 sprawców przemocy 

domowej aż 141 (89 %) działało pod wpływem alkoholu.  

 

 

6. PRZESTĘPCZOŚĆ W TYM NIELETNICH 

 

Przestępczość jest jedną z tych kwestii społecznych, która odciska się 

dotkliwie na funkcjonowaniu każdej lokalnej społeczności, w której ma miejsce. 

Intensywność oraz częstotliwość, z jaką występują zdarzenia przestępcze, mogą 

mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność 

Zgierza. Dlatego istotne jest prowadzenie odpowiednich działań prewencyjnych 
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mających na celu zmniejszenie przestępczości w naszym mieście. Ważnym jest też, 

aby podejmowane przez odpowiednie służby, działania operacyjne były skuteczne.  

Na terenie Gminy Miasto Zgierz za bezpieczeństwo publiczne odpowiedzialna jest 

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu oraz Straż Miejska. 

A oto jak przedstawiały się statystyki KPP w Zgierzu w latach 2007 – 2009. 

 

Wykres nr 5 Przestępczość w statystykach KPP w Zgierzu. 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w Powiatowej Komendzie w Zgierzu wahał się 

w granicach 60%. 

 

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowała się przestępczość w Gminie Mieście 

Zgierz w 2009 roku z podziałem na rodzaje przestępstw i wiek sprawców. 

 

Tabela nr 14 Rodzaj przestępstw w 2009 r. według danych KPP w Zgierzu 

Rodzaj przestępstwa Liczba 

przestępstw 

ogółem 

w tym popełnione 

przez nieletnich 

zabójstwa 2 0 

zgwałcenia 3 0 

Kradzież cudzej rzeczy 

- kieszonkowa 

- samochodu 

353 

 

4 

42 

14 

 

0 

2 

Kradzież z włamaniem 236 1 
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Rozbój i wymuszenie 

- rozbój z bronią 

37 

2 

3 

1 

Pożar z winy umyślnej 2 0 

Uszczerbek na zdrowiu 15 3 

Bójka lub pobicie 11 1 

Uszkodzenie rzeczy 143 6 

Krótkotrwały zabór pojazdu 9 0 

Przeciwko funkcjonariuszowi 

publicznemu 

48 11 

Wynikające z ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii 

112 36 

Oszustwo kryminalne 24 0 

Oszustwo gospodarcze 25 0 

Fałszerstwo kryminalne 47 4 

Fałszerstwo gospodarcze 6 0 

Korupcja 8 0 

Przeciwko obrotowi gospodarczemu 21 0 

Przestępstwa drogowe w tym 

dokonane po spożyciu alkoholu 

601 12 

Pożar z winy nieumyślnej 1 0 

 

Analizując statystyki KPP w Zgierzu wynika, że na terenie miasta w 2009 

najliczniejszą liczbę przestępstw stanowiły tzw. przestępstwa pospolite a mianowicie 

odnotowano 353 kradzieży cudzej rzeczy, 236 dokonanych kradzieży z włamaniem. 

Kolejną liczbę grupę przestępstw stanowiły przestępstwa drogowe 601 w tym 

popełnionych po spożyciu alkoholu 276. Poniższy wykres przedstawia jak 

kształtowała się w latach 2007 – 2009 liczba przestępstw przeciwko ustawie o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 
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Wykres nr 6 Liczba przestępstw dokonanych na terenie Gminy Miasto Zgierz 

przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. ( Statystyka KPP w Zgierzu) 

 

Jak widać na terenie Zgierza niepokojąco wzrasta liczba przestępstw 

popełnianych przeciwko ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii w tym kiedy sprawcami były osoby nieletnie. W 2008 r. stwierdzono tylko 

4 przestępstwa dokonane przez osoby nieletnie, a już w 2009 r. liczba tych osób 

wzrosła aż do 36. Naruszenie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ze 

strony nieletnich dotyczyło głównie udzielania środków odurzających (także 

małoletnim) oraz posiadania środków odurzających w postaci marihuany 

i amfetaminy. 

Na terenie Gminy Miasto Zgierz za stan bezpieczeństwa publicznego odpowiedzialna 

jest również Straż Miejska. Tabela nr 15 Przedstawia charakterystykę 

podejmowanych interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w latach 2007 – 

2009. 

 

Tabela nr 15 Charakterystyka interwencji podjętych przez Straż Miejską  

(Statystyka SM w Zgierzu) 

Rodzaje wykroczeń  

Kodeks wykroczeń 

2007 2008 2009 

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego 419 584 307 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 20 37 31 

Niezachowanie nakazanych środków ostrożności  

przy trzymaniu zwierząt 

84 104 105 

Zanieczyszczanie miejsc publicznych 141 209 172 

Niszczenie zieleni w miejscach publicznych 194 218 151 
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Umieszczanie ogłoszeń, plakatów, afiszy i ulotek 

w miejscach na ten cel nie przeznaczonych  

103 91 97 

Prowadzenie handlu w miejscach na ten cel  

nie wyznaczonych 

121 90 103 

Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji 588 835 4.471 

Wykroczenie przeciwko zdrowiu 3 4 1 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 56 68 19 

Inne wykroczenia kodeksowe i pozakodeksowe 24 45 71 

 

Najbardziej dokuczliwe dla mieszkańców miasta są wykroczenia zakłócania spokoju 

i porządku publicznego, które obok wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządku 

w komunikacji stanowią najliczniejszą grupę wykroczeń. 

W celu zapewnienia mieszkańcom Zgierza bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Straż Miejska współpracuje w Komendą Powiatową Policji. Jedną z takich form 

współpracy są wspólne patrole funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. W 2009 r. 

wystawionych było 332 takich patroli (Dane SM z 2009 r.). 

 

 

7. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ORAZ DŁUGOTRWAŁA I CIĘŻKA CHOROBA 

 

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych definiuje niepełnosprawność jako „trwałą lub 

okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 

niezdolność do pracy”. Niepełnosprawność, więc to długotrwały stan, w którym 

występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka, powstałe 

na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także 

utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Przy 

czym utrata ta może być częściowa, całkowita, trwała lub okresowa, wrodzona lub 

nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Z niepełnosprawnością fizyczną wiąże się 

niejednokrotnie tzw. „niepełnosprawność społeczna”, czyli niemożność pełnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Do grupy osób z niepełnosprawnością społeczną 
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zaliczymy również ludzi, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie 

funkcjonować w społeczeństwie. 

Cytowana wyżej ustawa wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: 

 znaczny stopień niepełnosprawności,  

 umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

 lekki stopień niepełnosprawności. 

Osobą niepełnosprawną jest taka osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony, a mianowicie Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Lekarz Orzecznik ZUS lub KRUS. 

Osobą niepełnosprawną jest też osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz 

odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla 

swojego wieku. Osoby niepełnosprawne można, więc podzielić na dwie kategorie 

osoby niepełnosprawne prawnie oraz osoby niepełnosprawne tylko biologicznie tj. 

takie, które nie posiadają orzeczenia, ale odczuwają całkowicie lub poważnie 

ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych. 

Do najczęstszych przyczyn uznawania osób za niepełnosprawne poza przewlekłymi 

chorobami somatycznymi należą ograniczenia w funkcjonowaniu narządu ruchu, 

wzroku oraz słuchu. 

Jak wynika ze statystyk Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu 

niepełnosprawność oraz długotrwała lub przewlekła choroba są jednymi 

z najczęstszych przyczyn udzielania wsparcia finansowego. 

Poniższy wykres obrazuje jak na przestrzeni trzech lat tj. 2007 – 2009 kształtowała 

się liczba klientów MOPS, którzy zwracali się o wsparcie finansowe z powodu 

niepełnosprawności lub przewlekłej, długotrwałej choroby w tym wychowywania 

dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia. 
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Wykres nr 7 Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS z uwagi na 

niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. 

 

Jak widać w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost niepełnosprawności wśród 

dzieci. 

 

Tabela nr 16  Liczba osób korzystających z zasiłku stałego (dane MOPS 

w Zgierzu). 

Lata 2007 2008 2009 

Liczba osób, które otrzymywały  

zasiłek stały 

378 364 352 

Łączna kwota świadczeń  1.333.920 zł 1.371.407 zł 1.329.496 zł 

 

Wachlarz usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych lub przewlekle, 

ciężko chorych uzależniony jest miedzy innymi od stopnia niepełnosprawności i stanu 

zdrowia. 

Osobom niepełnosprawnym i ciężko lub przewlekle chorym oprócz pomocy 

finansowej w tym w formie wypłaty zasiłków stałych świadczona jest pomoc 

w usługach (pomoc opiekunki PKPS w funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania). 

Natomiast osoby, które z uwagi na niepełnosprawność lub przewlekłą ciężką chorobę 

nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania są kierowane do domu 

pomocy społecznej. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2007 2008 2009

niepełnosprawność

długotrwała lub 
przewlekła choroba

dzieci 
niepelnosprawne do 
16 r. ż.



 

str. 31 
 

 

Wykres nr 8 Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

  

Jak widać na powyższym wykresie o ostatnim czasie można zaobserwować niewielki 

wzrost świadczonej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wynika to z faktu 

starzenia się mieszkańców Zgierza.  

Jak mówią statystyki MOPS w Zgierzu w 2009 roku w domach pomocy społecznej 

przebywały aż 74 osoby, które z uwagi na niepełnosprawność nie były zdolne do 

funkcjonowania w środowisku. Liczba tych osób w ciągu trzech lat tj. od 2007 do 

2009 roku wzrosła aż o 10 osób. 

 

 

8. OCHRONA ZDROWIA 

Jednym z ważniejszych zadań ustawowych stawianych przed samorządem 

lokalnym jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych jego mieszkańców. Poza 

odpowiedzialnością za jednostki ochrony zdrowia, dla których jest organem 

założycielskim, władze gminne odpowiadają również za szeroko rozumiane zdrowie 

publiczne. 

Szczególna rola samorządu wynika z możliwości oddziaływania w obszarach 

mających duży wpływ na zdrowie mieszkańców – rozumiane jako prawidłowe 

warunki życia i przyjazne środowisko oraz kształtowanie zachowań, które mają nie 

mniejszy wpływ na zdrowotność społeczności lokalnej niż medycyna naprawcza. 

Poczucie bezpieczeństwa w różnych sferach życia, oparcie w dobrze funkcjonującej 
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służbie zdrowia, wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, to zasadnicze 

czynniki wpływające na jakość życia. 

Zdrowie określa się jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, 

psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby czy niepełnosprawności 

(definicja Światowej Organizacji Zdrowia). 

Zdrowie to także zdolność i umiejętność pełnienia ról społecznych, adaptacji do 

zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami. Zdrowie nie jest stanem 

statycznym. We wszystkich okresach życia należy: chronić je, czyli zapobiegać 

chorobom (profilaktyka),doskonalić je, pomnażać, zwiększać jego potencjał 

(promocja zdrowia), przywracać je, gdy pojawi się choroba. 

Warunki ekonomiczne i środowiskowe mają duży wpływ na zdrowie i są 

podstawą do zabezpieczenia potrzeb społecznych niezwykle ważnych 

z indywidualnego punktu widzenia. 

Z kolei stan zdrowia społeczeństw miejskich uzależniony jest od warunków 

społeczno- ekonomicznych, stylu życia mieszkańców, jakości środowiska bytowania 

i pracy, poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i socjalnych. 

 

Na zdrowie w sposób zasadniczy wpływają cztery główne czynniki: 

 aspekty ekonomiczne ( zatrudnienie, dochody, dostępność do usług socjalnych 

i zdrowotnych, oświatowych i kulturalnych) 

 aspekty kulturowe ( tradycje, wzorce zachowań i normy kulturowe), 

 aspekty społeczne ( struktura rodzin, wykształcenie, status społeczny), 

 aspekty środowiskowe ( dostęp do czystego powietrza, wody, ziemi i pożywienia, 

zdrowe budownictwo, tereny zielone, utylizacja odpadów). 

Współzależności pomiędzy tymi czynnikami są złożone. Należy je stale obserwować, 

aby stwierdzić jak konkretne działania wpływają na zdrowie i jak te informacje można 

wykorzystać przy podejmowaniu dalszych decyzji. 
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Na terenie Zgierza działają trzy publiczne zakłady opieki zdrowotnej: 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu – ul. Łęczycka 24a, świadczący 

usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki medycznej, 

specjalistyki i rehabilitacji. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu –  

ul. Parzęczewska 35, który realizuje świadczenia specjalistyczne z zakresu 

kilkudziesięciu specjalności medycznych, z zakresu lecznictwa szpitalnego a także 

podstawowej opieki zdrowotnej. Gwarantuje całodobową opiekę medyczną oraz 

wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne. 

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – ul. A.Struga 4/5 udzielający 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki oraz lecznictwa 

stacjonarnego w Oddziale Chorób Wewnętrznych ( 30 łóżek) i Oddziale Geriatrii ( 10 

łóżek). 

W strukturze PZOZ funkcjonuje również Oddział Dziennej Rehabilitacji wykonujący 

zabiegi rehabilitacyjne narządów ruchu z uwzględnieniem wskazań ortopedycznych 

pourazowych, po zabiegach ortopedycznych z przewlekłymi schorzeniami 

reumatologicznymi w systemie 6 tygodniowych turnusów. 

Na terenie Zgierza funkcjonują również (w oparciu o kontrakty podpisywane 

z Narodowym Funduszem Zdrowia) liczne poradnie lekarzy rodzinnych oraz poradnie 

specjalistyczne jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Świadczenia w zakresie opieki paliatywnej realizuje Stowarzyszenie Hospicjum im. 

Jana Pawła II przy Parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowej. 

Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie sprawuje Ośrodek Wczesnej 

Interwencji przy Zgierskim Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym. 

Współpraca pomiędzy placówkami służby zdrowia jest zauważalna zwłaszcza przy 

realizacji programów profilaktyki zdrowotnej, gdzie główny nacisk położony jest na 
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wczesne wykrycie choroby. Pacjenci mają możliwość wykonywania badań w ramach 

danego programu, nie tylko w placówce, do której przynależą. 

Miasto Zgierz pełni rolę organu założycielskiego dla Miejskiego Zespołu 

Przychodni Rejonowych w Zgierzu, będącego Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Zdrowotnym, w skład którego wchodzą cztery przychodnie rejonowe, które 

udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w 4 poradniach dla 

21.500 mieszkańców, zapisanych do lekarzy pierwszego kontaktu ( w tym ok. 5.000 

dzieci), oraz realizują szeroki zakres świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej w 12 poradniach specjalistycznych. 

Świadczenia z zakresu stomatologii i chirurgii stomatologicznej realizuje nowoczesna 

poradnia stomatologiczna a w zakresie diagnostyki działają 2 pracownie 

diagnostyczne oraz 1 pracownia fizjoterapeutyczna. 

MZPR realizuje świadczenia zdrowotne głównie na podstawie umów zawartych 

z płatnikiem publicznym tj. z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

W większości są one znacznie niedoszacowane w stosunku do możliwości 

leczniczych placówek oraz nie pokrywają wszystkich kosztów świadczonych usług, w 

tym kosztów pośrednich ich funkcjonowania, dlatego w rozwój miejskiej służby 

zdrowia zaangażowane są także środki budżetowe miasta. 

W ostatnich latach nastąpił (zanotowano) znaczny wzrost nakładów z budżetu 

samorządowego na ochronę zdrowia. 

Inwestowanie w sprzęt i infrastrukturę opieki zdrowotnej ma na celu: 

 poprawę złego stanu techniczno - sanitarnego pomieszczeń, 

 konieczność przeprowadzenia modernizacji, remontów i adaptacji pomieszczeń 

zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia, przepisami higieniczno-sanitarnymi oraz 

koniecznością dostosowania placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 wymianę wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, które 

uniemożliwiają przeprowadzenie prawidłowych badań, wydłużają czas 

oczekiwania na badanie 
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 (częste naprawy) i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta i personelu 

medycznego. 

 doposażenie w nowy sprzęt i aparaturę medyczną, co w dużej mierze warunkuje 

uzyskanie lub przedłużenie kontraktów Z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Realizacja zadań inwestycyjnych w miejskich przychodniach, umożliwia bardziej 

efektywne wykorzystanie zasobów oraz wprowadzenie bardziej innowacyjnych metod 

leczenia, prowadząc do podniesienia skuteczności terapii, obniżenia jej kosztów 

i czasu trwania oraz poprawy subiektywnego zadowolenia pacjentów ze 

świadczonych usług. 

Przy pomocy środków budżetowych kompleksowo wyremontowano i dostosowano 

do potrzeb osób niepełnosprawnych wszystkie przychodnie. 

Remont i prace modernizacyjne będą kontynuowane w dalszych latach, tak aby 

wszystkie placówki odpowiadały wymogom fachowym i sanitarnym określonym 

w obowiązujących normach i przepisach. 

Miasto przeznacza znaczne środki budżetowe na zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego, w tym sprzętu diagnostycznego.  

Miejskie przychodnie posiadają aparat USG, aparat RTG, najnowocześniejszy sprzęt 

stomatologiczny (unity dentystyczne), sprzęt okulistyczny, ginekologiczny, 

rehabilitacyjny i do zabiegów fizjoterapeutycznych w tym do krioterapii miejscowej. 

W każdej z przychodni jest przenośny defibrylator. 

Dalsze działania usprawniające prace zgierskich placówek ochrony zdrowia 

będą koncentrować się na komputeryzacji jednostki, zakupie nowego sprzętu do 

poradni specjalistycznych oraz pozyskiwaniu nowych kontrahentów na usługi 

pracowni diagnostycznych. 

Stosownie do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Zgierza MZPR rozszerza zakres 

świadczonych usług o nowe specjalności i tworzy nowe poradnie ( alergologiczna, 

angiologiczna, nefrologiczna). Podjęto starania o utworzenie poradni genetycznej. 
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Z budżetu miasta Zgierza finansowana jest również działalność niektórych poradni, 

szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych niektórych grup 

pacjentów, na które nie uzyskano kontraktów m.in. Poradnia Kardiologiczna 

i Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 

Statystyki medyczne udzielanych porad lekarskich odnotowują stały wzrost 

zachorowań zwłaszcza na na choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. 

W 2010 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 98.713 porad a lekarze 

specjaliści zrealizowali 26.705 świadczeń. 

Wśród zgłaszanych problemów zdrowotnych dominują: choroby układu krążenia, 

w tym nadciśnienie tętnicze i niedokrwienna choroba serca, nowotwory, cukrzyca, 

przewlekłe choroby układu trawiennego, choroby układu mięśniowo – kostnego 

i choroby tarczycy. 

Na podstawie prowadzonych statystyk medycznych zachorowań oraz 

zgłaszalności tzn. udzielanych porad przez placówki ochrony zdrowia 

w Zgierzu można także jednoznacznie stwierdzić: 

 systematyczne starzenie się społeczeństwa naszego miasta, na co wskazuje 

stałe obniżanie się przyrostu naturalnego, wzrost wskaźników zgonu i przewaga 

ilości zgonów nad urodzeniami, 

 wysoki wskaźnik bezrobocia w naszym regionie, powodujący ubożenie ludności, a 

tym samym wzrost zachorowalności, 

 zwiększone zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, 

 stały wzrost zapotrzebowania na zabiegi wykonywane w domu u chorego przez 

pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, 

 wysoki odsetek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Zgierza z poważnymi 

problemami zdrowotnymi, do których w szczególności należą: wady postawy 

(50%), wady wzroku (25%), alergie i zapalenia dróg oddechowych ( 10%) a także 

otyłość i nadwaga (15% ). 

Niepokojącym wydaje się zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na 

prowadzenie badań profilaktycznych, zmierzających do zahamowania wzrostu 
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zachorowań, zwłaszcza w zakresie medycyny szkolnej, mimo pogarszających się 

wskaźników zdrowotności. Często niezadowalający poziom świadczeń zdrowotnych 

jest też wynikiem ograniczonych możliwości diagnostyczno – leczniczych. 

Polityka zdrowotna miasta Zgierza uwzględnia również zadania w zakresie 

profilaktyki i promocji zdrowia. 

Realizacja świadczeń profilaktycznych chorób układu krążenia, chorób 

nowotworowych i innych chorób cywilizacyjnych to podstawa zapobiegania 

występowania tych chorób, to lepszy stan zdrowia populacji w przyszłości 

i oszczędności środków na leczenie i podnoszenie jakości życia. Dlatego zakres 

merytoryczny programów profilaktycznych powinien wynikać z danych 

epidemiologicznych o stanie populacji mieszkańców Zgierza, a także z analizy stylu 

życia Zgierzan i zagrożeń ich zdrowia. 

Należałoby opracować dokument o charakterze ekspertyzy dotyczący stanu zdrowia 

mieszkańców Zgierza – jako cenne źródło informacji o stanie zdrowia i potrzebach 

zdrowotnych Zgierzan a następnie określić priorytety i kierunki działań ( plan zdrowia 

dla miasta) jako punkt wyjścia dla współpracy międzysektorowej. 

 

Dotychczas podejmowane działania z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia i ekologii 

– realizowane lub wspierane finansowo programy profilaktyki zdrowotnej: 

 program zapobiegania próchnicy zębów u dzieci w Zgierzu, 

 program szczepień WZW, 

 program badań mammograficznych, 

 program profilaktyki raka szyjki macicy, 

 miejski program zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży do 18 roku życia, 

 program wczesnego wykrywania jaskry, 

 program profilaktyki i korekcji wzroku „ Ratujmy Wzrok Dzieciom”, 

 program bezpłatnych badań specjalistycznych Jarmark Zdrowia „Lecz się w 

Zgierzu”, 

 program zbiórki leków przeterminowanych. 
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Edukacja społeczności lokalnej z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia 

i ekologii. 

Organizowane we współpracy z placówkami oświatowymi, placówkami służby 

zdrowia, Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich konferencje, spotkania 

z udziałem lokalnych mediów i środowisk medycznych, mające na celu 

upowszechnienie wiedzy o głównych determinantach zdrowia, wzrost świadomości 

zdrowotnej społeczności lokalnej i odpowiedzialności za własne zdrowie: 

 konferencja dotycząca sepsy i innych zagrożeń powodujących choroby zakaźne 

w środowisku szkolnym, 

 seminarium dotyczące zaburzeń odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem 

anoreksji i bulimii oraz zasad zdrowego żywienia, 

 prewencja w zakresie alkoholizmu, nikotynizmu i innych uzależnień ( spotkania 

organizowane na terenie szkół samorządowych), 

 promocja aktywnego stylu życia na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zakłady opieki zdrowotnej świadczą również usługi medyczne w środowisku 

nauczania i wychowania. 

Na terenie zgierskich szkół funkcjonuje 12 gabinetów pielęgniarskich bez obsady 

lekarzy internistów – pediatrów. 

Wycofanie ich ze szkół było dużym błędem, dlatego Ministerstwo Zdrowia pracuje już 

nad reformą obecnego systemu, tak by gabinetom szkolnym przywrócić ich właściwą 

rolę, skoncentrowanych na kondycji zdrowotnej uczniów we wszystkich aspektach 

(badania przesiewowe, okresowe przeglądy, szczepienia, bilanse) oraz 

współpracujących z rodzicami i opiekunami w zakresie zdrowia dziecka. 

W szkołach podstawowych do największych problemów medycznych należą:  

wady postawy ( 60%) i wady wzroku ( 15%)  oraz choroby układu oddechowego. 

Przybywa dzieci z nadwagą i otyłością, co prognozuje rozwojem zespołu 

metabolicznego ( nadciśnienie i cukrzyca) a także dzieci z nadpobudliwością 

i agresją. 
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Znaczny problem dla ucznia w toku edukacji stanowią wady wymowy, co może być 

przyczyną niepowodzeń szkolnych i prowadzić do zaburzeń zachowania (emocji  

i agresji). 

W gimnazjach zasadniczym problemem zdrowotnym są wady postawy (na poziomie 

60%) i wady wzroku ( 35%). Niepokojąco wzrasta liczba uczniów z nadpobudliwością 

i agresją. 

Nadwaga i otyłość kształtuje się na poziomie 15%. 

W liceach u 35% uczniów stwierdza się wady wzroku. Daje się zauważyć dość duży 

odsetek uczennic z zaburzeniami odżywiania ( anoreksja, bulimia).  

W sytuacjach zaburzeń zachowania i emocji uczniowie mają możliwość uzyskania 

porady lekarskiej w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu podjął starania na rzecz poprawy 

jakości świadczonych usług, co będzie miało niemały wpływ na rozwój jednostki, 

umożliwi bardziej racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami, optymalne ich 

wykorzystanie, obniżenie kosztów działalności i wpłynie na jakość usług zdrowotnych 

oraz satysfakcję pacjentów z opieki zdrowotnej. 

Wdrożenie systemu jakości i poddanie go certyfikacji jest pierwszym krokiem 

dalszych prac na rzecz jakości świadczonych usług tak by stało się to powszechną 

praktyką. 

Celem przyjętej polityki jakości jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia oraz 

posiadanych zasobów do skutecznego pomagania ludziom chorym w odzyskiwaniu 

zdrowia i radości życia. 

Wdrażane procedury dotyczyć będą skrócenia czasu oczekiwania na kontakt 

z lekarzem oraz usprawnienia systemu rejestracji i przyjmowania pacjentów mają na 

celu: 

 podnoszenie jakości świadczonych usług, 

 stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów 
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 systematyczne badanie satysfakcji pacjentów 

 tworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej opartej 

na odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu, 

 stałe podwyższanie kwalifikacji personelu i modernizowanie infrastruktury 

poszczególnych przychodni, poradni, gabinetów, 

 utrzymanie konkurencyjności na rynku usług medycznych, 

 prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej pacjentów. 

Od 1997 r. Zgierz jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast 

Polskich. 

Zdrowe Miasto to takie, które uwzględnia zdrowie w procesie podejmowania decyzji  

w różnych sektorach życia, a także – świadome swoich problemów - dąży do ich 

rozwiązania. 

Realizowane programy, dotyczące wielu aspektów życia miasta, nawiązują do spraw 

zdrowia mieszkańców, a zaangażowane już i planowane środki na ich realizację 

wskazują na zainteresowanie i troskę władz miasta Zgierza, aby miasto spełniało 

oczekiwania Zgierzan – życia i pracy w miejscu zdrowym. 

Konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które będą sprzyjały lepszemu 

wykorzystaniu zasobów i zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego 

tj. powszechnego dostępu pacjentów do usług medycznych wysokiej jakości. 

Kapitalne znaczenie dla zdrowia mieszkańców ma właściwie prowadzona, 

długofalowa profilaktyka. Niezbędne jest także uświadomienie każdemu człowiekowi, 

że jego stan zdrowia zależy w dużej mierze od trybu życia i sposobu odżywiania. 

Upowszechniając tę wiedzę można wpływać na stopniowe wyrabianie właściwych 

postaw i nawyków, a w perspektywie oczekiwać zmniejszenia liczby zachorowań. 

Niezwykle ważne jest podniesienie rangi promocji zdrowia, zmierzającej do 

powszechnej edukacji w zakresie znajomości czynników i zachowań bezpośrednio 

wpływających na zdrowie oraz włączenie lokalnych środków masowego przekazu 

w działania edukacyjne i promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, właściwe 

odżywianie, wolność od nałogów. 
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Dzięki możliwościom szerokiego oddziaływania są one efektywnym narzędziem 

i sposobem przekazywania informacji na temat zdrowia, kształtowania wiedzy i opinii 

społeczeństwa i służą pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów sprzyjających 

zdrowiu. 

Powszechna krytyka funkcjonowania służby zdrowia zobowiązuje wszystkich 

organizatorów opieki zdrowotnej do podejmowania działań w celu doprowadzenia 

do poprawy sytuacji. Wymaga to współdziałania osób odpowiedzialnych za politykę 

zdrowotną i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. 

Transformacja społeczno – gospodarcza skutkująca nie tylko zmianami w systemie 

ochrony zdrowia, ale także rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, 

stawia samorząd miasta przed nowymi wyzwaniami. 

 

9. UZALEŻNIENIA/PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

 

Alkoholizm, narkomania oraz inne uzależnienia, to zauważalne zjawiska 

w obszarze pomocy społecznej. Są one trudne do rozwiązania, gdyż zarówno ich 

źródłem, jak i ich skutkiem są inne problemy. 

Nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych powoduje szkody we wszystkich 

sferach życia człowieka. Następstwa te dotyczą nie tylko zdrowia fizycznego 

i psychicznego. 

Głównymi problemami współwystępującymi wraz z uzależnieniami są 

bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcje rodziny, długotrwała choroba, 

przestępczość – w tym przemoc w rodzinie. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm można wymienić uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę 

zatrudnienia. Zjawisko narkomanii wzrasta z kolei z powodu zwiększającej się 

dostępności do środków psychoaktywnych, pewnego rodzaju „mody” na zażywanie 

narkotyków wśród młodzieży, braku autorytetów i celów życiowych. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 rozpatrzyła 

298 spraw o leczenie odwykowe, w roku 2008 - 80 spraw, w roku 2009 -142 sprawy 

o leczenie odwykowe.  
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Wielkość środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych oraz innych uzależnień w gminie z roku na rok systematycznie 

wzrasta. W 2007 roku pula środków finansowych wyniosła 443 069 złotych, w roku 

2008 504 239 złotych, a w 2009 534 500 złotych. 

 

Należy kłaść nacisk na uczenie się takich umiejętności życiowych, które 

pozwolą zmniejszyć ryzyko wejścia na drogę uzależnienia. Człowiek pozbierany 

w sobie, zadowolony z życia, umiejący egzekwować swoje prawa i radzić sobie 

w trudnych sytuacjach nie będzie odczuwał potrzeby wspomagania się chemicznymi 

środkami zmieniającymi świadomość.  

 

Wykaz miejsc świadczących pomoc osobom uzależnionym 

i współuzależnionym: 

 

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu 

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Oddział LAZA i Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu  

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Dzienny Oddział Leczenia 

Uzależnień 

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

5. Stowarzyszenie Abstynentów Klub "STOP" w Zgierzu 

6. Grupy wsparcia  AA  

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

8. Punkt Konsultacyjny dla rodziców i młodzieży  

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią, że prowadzenie działalności związanej 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu 

narkomanii należą do zadań własnych gminy. 
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Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również program przeciwdziałania 

narkomanii. 

Programy adresowane do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem powinny 

obejmować programy pomocy specjalistycznej, ukierunkowane na niwelowanie 

bezpośrednich skutków (na osobę, jej najbliższych i krewnych) oraz wspierające 

proces wychodzenia z uzależnienia.  

Ważnym elementem programowym jest profilaktyka i taka interwencja, która będzie 

skierowana na najważniejsze czynniki ryzyka, tkwiące zarówno w samej jednostce 

jak i w jej otoczeniu społecznym. Z badań epidemiologicznych wynika, ze wzrasta 

liczba młodych osób podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Tym terminem 

określa się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla 

fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki, jak i dla otoczenia społecznego. Do 

najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się; palenie tytoniu, używanie 

alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, przedwczesną aktywność 

seksualną, zachowania agresywne i przestępcze. 

Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka powinna być prowadzona na trzech 

poziomach. 

Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka, posiada 

dwa cele – promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji a przez to 

zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. 

Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka. Celem 

działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie 

wycofania się z zachowań ryzykownych ( np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, 

socjoterapia). 

Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka. Ma ona na 

celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej 

przez umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to 

leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja. 

Zmiana postaw młodych ludzi oraz negatywnych wpływów otoczenia, będących 

przyczyną patologicznych zachowań powinny być dokonywane poprzez 

wprowadzanie na szeroką skalę działań profilaktycznych. Zmiany te, aby były 

skuteczne, muszą swym zasięgiem objąć wszystkie elementy otoczenia młodych 
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ludzi, tj. rodzinę, grupę rówieśniczą, szkołę oraz społeczność lokalną (programy 

całościowe). Ponadto wszelkie działania, podejmowane w kierunku zapobiegania 

uzależnieniom, powinny łącznie przewidywać trzy rodzaje przedsięwzięć 

programowych: programy edukacyjno-informacyjne, programy rozwojowo – 

alternatywne oraz programy kompensacyjno - wzmacniające. Wybiórcze podejście 

do problemu, bez zrozumienia i uwzględnienia wspierających się nawzajem 

wszystkich trzech bloków programowych, znacznie obniża skuteczność działań 

profilaktycznych. 

Celem strategii jest inicjowanie i prowadzenie działań, które przyczynią się 

do zapobiegania powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie 

rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych 

do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.  

 

 

10.SYTUACJA RODZIN I DZIECI 

 

Nie ma ważniejszego zajęcia na świecie niż bycie rodzicem. Większość 

rodziców naprawdę pragnie dobrze wychować dzieci. Nie chce ich zaniedbywać ani 

czynić im krzywdy. W rzeczywistości jednak wielu z nich jest tak bardzo zajętych 

codziennymi sprawami, że wychowywanie schodzi na drugi plan. Smutne jest to, że 

często zwracają oni baczniejszą uwagę na swoje dzieci dopiero wtedy, gdy 

zaczynają mieć z nimi problemy. Rodzina stanowi podstawowe i niezastąpione 

środowisko, w którym rodzą się i wychowują następne pokolenia. Wypełniając swoją 

funkcję, zwłaszcza wychowawczą rodzina wpływa na „jakość” młodego pokolenia, 

jego rozwój zarówno intelektualny jak i emocjonalny. 

Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego 

przejawiającego się trudnościami w wypełnianiu ról społecznych przez 

poszczególnych członków rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania 

rodziny. Objawia się to problemami w pełnieniu ról rodzicielskich i problemami 

wychowawczymi związanymi z przejawami zachowań agresywnych dzieci, łamaniem 

norm społecznych i obyczajowych. 

W takich przypadkach wszelka pomoc powinna zmierzać do udzielania rodzinie 

wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania postaw rodzicielskich. 
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Warunkiem powodzenia jest jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie 

działań profilaktyczno – ochronnych. 

Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera 

wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia 

rodziców i ogólna struktura środowiska. Zaburzona struktura rodziny w postaci 

nieustabilizowanych formalnie i społecznie związków, rozkładem pożycia 

małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów niekorzystnie wpływa na sytuację 

dziecka oraz na jego więź z rodziną. W rodzinach zaburzonych rodzicom często 

brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowania 

napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie 

poczucia bezpieczeństwa i obdarzania dzieci uwagą i troską. W wielu sytuacjach 

dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są jednak same sobie. Dzieci te, 

większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej się u 

nich pojawiają się problemy szkolne. Dzieci odrzucone przez środowisko rodzinne 

szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają 

wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z prawem. 

Instytucje Oświatowe, ośrodki pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo – 

wychowawcze odgrywają istotną rolę we wsparciu i pomocy rodzinie. Instytucje te, 

poza prowadzeniem działań doraźnych, organizowaniem i prowadzeniem 

specjalistycznego poradnictwa, są zmuszone niejednokrotnie przejąć opiekę nad 

dzieckiem. W celu ograniczenia takich przypadków do minimum należy w środowisku 

lokalnym prowadzić odpowiednie działania profilaktyczne, edukacyjne i naprawcze. 

Na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonują w najbardziej zagrożonych 

rejonach miasta cztery świetlice środowiskowe. Gdzie dzieci z zagrożonych rodzin 

znajdują opiekę, pomoc w odrabiani lekcji i otrzymują posiłek. W Miejskim 

Przedszkolu nr 13 jest utworzona grupa (40 dzieci) wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju z uwagi na zaniedbywania opiekuńczo wychowawcze rodziców. 

Rodzina funkcjonalna, konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje zadania, 

stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej 

wartości i bezpieczeństwa, więzi i miłości. Rodzina taka, dzięki postawom akceptacji i 

współdziałania, zaspokaja podstawowe potrzeby psychospołeczne, stwarza okazje 

do kształtowania osobowości oraz uczy młode jednostki podstawowych wartości oraz 

norm powszechnie akceptowanych w danej społeczności. Instytucje oświatowe 



 

str. 46 
 

dopełniają te oddziaływania i wspierają rodzinę w edukowaniu, wychowaniu i opiece 

nad dzieckiem. 

Niestety bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych rodziny oraz 

brak umiejętności rozwiązywania problemów, które napotyka na swej drodze, 

prowadzą do kryzysów. Okres transformacji przyniósł polskim rodzinom i ich 

dzieciom wiele problemów wynikających z realizowania podstawowych potrzeb 

życiowych. Procesowi transformacji w kraju towarzyszą niezwykle groźne zjawiska 

dezintegracji struktur społecznych, psychicznych i moralnych, o czym świadczą 

nierozwiązane jak dotąd kwestie społeczne takie jak bezrobocie, degradacja socjalna 

i ekonomiczna, zasięg patologii społecznej, zagrożenia zdrowia, kryzys oświaty, 

wychowania i nauki, kryzys mieszkaniowy przyspieszające proces pauperyzacji i 

rozwarstwienia społeczeństwa. 

W celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci od 2006 r. przez ośrodki 

pomocy społecznej jest realizowany program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. Pomoc w ramach tego programu jest realizowana w formie zapewnienia 

gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych. 

Poniższa tabela obrazuje ilu mieszkańców w tym dzieci skorzystało z tej formy 

pomocy w latach 2007 – 2009. 

 

Tabela nr 17 Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dane MOPS Zgierz) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Rzeczywista liczba osób objętych programem 

w tym:  

posiłek 

zasiłek 

4.367 

 

845 

3.991 

3.185 

 

463 

3.080 

3.268 

 

408 

3.247 

Dzieci do 7 roku życia 

w tym: 

posiłek 

zasiłek 

572 

 

98 

555 

415 

 

62 

415 

428 

 

70 

428 

Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

w tym: 

posiłek 

zasiłek 

1.069 

 

616 

841 

557 

 

305 

538 

554 

 

249 

541 
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Pozostałe osoby 

w tym: 

posiłek 

zasiłek 

2.726 

 

131 

2.595 

2.220 

 

101 

2.196 

2.298 

 

89 

2.280 

   

Od 2005 r. na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych jest realizowany system 

finansowego wsparcia dla rodzin o niskich dochodach ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz wychowujących dzieci 

niepełnosprawne. Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin korzystających ze 

świadczeń rodzinnych na przestrzeni trzech lat tj. od 2007 do 2009 roku. 

 

Tabela nr 18 Świadczenia rodzinne (Dane MOPS Zgierz) 

 2007 2008 2009 

Wyszczególnienie Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki rodzinne 

w tym 

 na 1 i 2 dzieci 

 na 3 dziecko 

na 4 i następne 

3.627 

 

3.627 

337 

80 

12.110 

 

12.110 

1.706 

480 

3.215 

 

3.215 

300 

60 

10.826 

 

10.826 

1.509 

365 

2.702 

 

2.702 

258 

56 

9.091 

 

9.091 

1.307 

341 

Dodatki do zas. rodzinnego 

ogółem w tym z tytułu 

2.833 9.715 2.387 8.237 2.295 7.913 

Urodzenia dziecka 258 905 274 986 241 857 

Z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie 

korzystania z zasiłku 

wychowawczego 

341 1194 355 1.258 343 1.231 

Samotnego wychowywania 

dziecka 

264 682 246 667 227 604 

Kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 

279 996 260 939 1218 797 

Rozpoczęcia roku 

szkolnego 

2.211 7.739 1.767 6.199 1.837 6.506 

Wychowania w rodzinie 

wielodzietnej 

333 1688 298 1.499 255 1.293 

Zasiłki pielęgnacyjne 969 X 1.066 X 1.103 X 

Świadczenia pielęgnacyjne 115 419 120 426 104 356 
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Świadczenia opiekuńcze 976 1.278 1.075 1.376 1.118 1.359 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

530 1.820 520 1823 556 1.904 

Zaliczka alimentacyjna 536 1.250 470 1.116 0 0 

 

Ponadto od 1 października 2008 roku powołano ponownie Fundusz Alimentacyjny. 

Z tej formy pomocy skorzystały w 2009 roku 403 rodziny. Wykres przedstawia jak 

wyglądała struktura rodzin uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

 

Wykres nr 9 Struktura świadczeniobiorców FA (Dane MOPS w Zgierzu) 

 

Do patologii rodziny zalicza się na ogół: 

 rozwody 

 samotne rodzicielstwo 

 sieroctwo społeczne 

 uzależnienia ( od środków psychoaktywnych) 

 przestępczość nieletnich 

 przestępstwa przeciwko rodzinie 

 rodziny przestępcze i uciążliwe społecznie. 

 

Problemy społeczne mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązanie wymaga 

systemowych rozstrzygnięć, zintegrowanej współpracy instytucjonalnej, angażującej 

sferę polityczną, gospodarczą i społeczną. Dlatego też wskazane jest stworzenie 

zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie, a nie odrębnie do 

poszczególnych jej członków. 

W Zgierzu funkcjonuje wiele instytucji, których statutowym zadaniem jest 

zapewnienie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wśród nich 
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są zarówno placówki proponujące zajęcia sportowe, jak i kulturalne. Oferta obejmuje 

swoim zakresem dzieci już od wieku przedszkolnego aż po młodzież studencką. 

 

11. OŚWIATA 

Edukacja dzieci i młodzieży jest jedną z kluczowych kwestii polityki Miasta 

Zgierza. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym to fundament odnoszenia sukcesów w dorosłym 

życiu.  

Gmina Miasto Zgierz realizuje zadania oświatowe określone w: 

1) Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. 

Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) 

2) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 

r.Dz.U. nr 256 poz. 2572 z późn. zmi.), 

3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. 

U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 

Oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań 

własnych gminy. 

Ustawodawca wskazał, iż do zadań gminy w szczególności należy: 

1)     Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół 

podstawowych i gimnazjów, 

2)     Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych 

oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

3)     Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. 
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W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono, m.in. następujące 

zadania: 

1)     Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli, 

2)     Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym-wychowawczym. 

Ponadto zadania oświatowe miasta związane są z obowiązkiem: 

1)     inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych 

programów wychowawczych, 

2)     kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

3)     realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

 Gmina Miasto Zgierz jest organem prowadzącym 11 przedszkoli publicznych, 8 

szkół podstawowych, 3 gimnazja, 1 szkołę ponagimnazjalną. Na terenie miasta 

działają również jednostki niepodlegające Wydziałowi Oświaty UMZ. Są to: 1 żłobek, 

1 przedszkole niepubliczne, 1 punkt przedszkolny niepubliczny, szkoła podstawowa 

niepubliczna, 1 gimnazjum niepubliczne, szkoły ponagimnazjalne – 1 niepubliczna, 3 

zespoły szkół powiatowych, 6 szkół policealnych ( w tym 5 niepublicznych), jedna 

szkoła wyższa. Ponadto, funkcjonują szkoły muzyczne: Państwowa Szkoła 

Muzyczna I stopnia oraz Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa 

Przyjaciół Zgierza (niepubliczna). 

Stan organizacji placówek w roku szkolnym 2009/10 przedstawiony w zestawieniu 

tabelarycznym. 

Żłobek: 

Na terenie miasta Zgierza funkcjonuje tylko jeden żłobek- Miejski Żłobek im. 

Koziołka Matołka, który na mocy ustawy jako zakład opieki zdrowotnej, sprawuje 

opiekę nad dziećmi do lat 3 przez zaspokajanie ich potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych, w czasie pracy rodziców. 
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Dysponuje 75 miejscami i udziela świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym 

zakresem działania opiekuńcze, w tym opiekę wychowawczą i zapewnienie 

odpowiedniego wyżywienia i warunków wypoczynku oraz działania profilaktyczne. 

System opieki nad małym dzieckiem ulegnie zmianie wraz ze zmianą regulacji 

prawnej w tym zakresie.  

Pojawią się nowe rozwiązania organizacji opieki nad małym dzieckiem mające na 

celu zwiększenie dostępności i uatrakcyjnienie oferty świadczonych usług w zakresie 

opieki i wychowania maluchów przez wykwalifikowaną kadrę. 

 

Tabela 19 Przedszkola publiczne 

Lp. Nazwa placówki Liczba oddziałów w tym ‘0’ Liczba dzieci 

1 MP2 5(2) 123 

2 MP3*(integracyjne z oddziałami 

specjalnymi)  

5(1) 89 

3 MP6 5(2) 125 

4 MP7 5(1) 125 

5 MP8 3(1) 75 

6 MP9 4(1) 101 

7 MP10 4(2) 100 

8 MP12 5(1) 127 

9 MP13 7(3) 175 

10 MP14 3(1) 75 

11 MP15 4(1) 100 

  Razem 50(16) 1215 
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Tabela 20 Szkoły podstawowe 

Lp. Nazwa 

placówki 

Liczba 

oddziałów 

/w tym 

klas. 0/ 

Liczba 

uczniów 

Kl.0 Kl.I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl.VI 

1 SP1* 18(1) 380 27 60 49 38 60 63 83 

2 SP2 16 408 - 59 66 69 72 58 84 

3 SP3 14(2) 375 49 58 54 54 46 57 57 

4 SP4 13 348 - 58 52 59 49 75 55 

5 SP5 12 316 - 50 58 54 56 50 48 

6 SP8 10(1) 225 20 40 36 24 29 27 49 

7 SP10 17(1) 409 27 68 58 64 56 73 63 

8 SP11 20(2) 538 47 84 85 79 82 80 81 

  Razem 120(7) 2999 170 477 458 441 450 483 520 

   

Tabela 21 Gimnazja 

Lp. Nazwa placówki 

  

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Kl.I Kl.II Kl.III 

1 G1 20 548 169 196 183 

2 G2 19 513 179 158 176 

3 G3 21 565 170 190 205 

  Razem 60 1626 518 544 564 

 

Tabela 22 Szkoły ponadgimnazjalne 

Lp. Nazwa 

placówki 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Kl.I Kl.II Kl.III 

1 SLO 12 382 115 131 136 

Rolą placówek edukacyjnych jest zaspokajanie potrzeb wynikających z tempa 

zmian społecznych, kulturalnych oraz technicznych. Ważnymi kwestiami jest rozwój 

kompetencji informatycznych, nauka języków obcych, nacisk na rozwój umiejętności, 

a nie tylko wiedzy. Z racji na fakt, że szanse dziecka uzależnione są nie tylko od jego 
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predyspozycji, ale także od wsparcia, jakie otrzymuje w rodzinnym domu, problemem 

szkół jest częsta nierówność możliwości w osiąganiu sukcesów przez poszczególne 

dzieci. 

Również szkoła, gdzie nie ma możliwości podchodzenia indywidualnie do każdego 

dziecka, wzmacnia często podziały między dziećmi.  

Wsparciem dla dzieci z biednych rodzin są następujące działania Urzędu 

Miasta: 

- wyprawka szkolna Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 

przysługiwała uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w 

klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. 

1. Zwrot kosztów zakupu podręczników nie mógł przekroczyć: 

 150 zł – dla ucznia klasy I - II szkoły podstawowej  

 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej  

 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum  

2. Pomoc dofinansowania zakupu podręczników przysługiwała: 

 uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczył 

kryterium dochodowego 351 zł  

 uczniom z rodzin, w których dochód na osobę przekroczył kryterium 

dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r., o pomocy społecznej.  

 

- stypendium szkolne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Zgierza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu 

przypadającego na jedną osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 351 zł netto  

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.( w 2010 r na 452 złożone wnioski 403 

otrzymały stypendia). 
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- zasiłek szkolny jest przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być przyznany 

kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium, ubiegać się o niego 

można  

w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. Wyprawki oraz 

stypendia są dużym wsparciem dla uczniów z rodzin najbiedniejszych, dzięki 

monitorowaniu, na co środki zostały przeznaczone, istnieje pewność, że faktycznie 

są one wydatkowane na pomoce naukowe dla dzieci. Z racji na ograniczoną pulę 

środków, trafiają one do najbiedniejszych rodzin, nie rozwiązując całkowicie biedy 

dzieci. Najprawdopodobniej, także rodziny przekraczające wymagany próg dochodu 

na osobę, mogą mieć znaczne trudności z zapewnieniem dzieciom niezbędnych 

pomocy naukowych. Jak wskazują diagnozy, na mapie Zgierza istnieją obszary tzw. 

enklawy biedy, które należałoby objąć działaniami o charakterze wyrównawczym, 

aby uchronić dzieci przed dziedziczeniem biedy. W szkołach podstawowych 

przypisanych do tych rejonów tj. 1 oraz 11 działają obecnie świetlice środowiskowe, 

których prace należy wzmacniać, przeprowadzać działania wyrównawcze. 

Także dla dzieci zdolnych – biorących udział w olimpiadach, konkursach, 

przyznawane jest stypendium nagradzające ich wybitne osiągnięcia w nauce. Rada 

Miasta Zgierza przyznaje kilka takich wyróżnień rocznie. Stypendium edukacyjne jest 

więc nagrodą dla najzdolniejszych i najaktywniej reprezentujących szkołę dzieci. 

Dla miasta znajdującego się w sytuacji Zgierza – położonego blisko dużego 

miasta, jakim jest Łódź, wyzwaniem jest przygotowanie takiej oferty edukacyjnej, 

która zatrzyma dzieci w zgierskich gimnazjach i liceach. Aby zapewnić wysoki 

standard szkoły muszą zagwarantować uczniom dobre jakościowo szkolenie, 

ciekawą ofertę pozalekcyjną, a także zatroszczyć się o modernizację 

i komputeryzację placówek. 

Każdego roku budżet Miasta Zgierza przewiduje pulę środków finansowych na 

realizację inwestycji oraz remontów w zgierskich placówkach oświatowych. Poprawa 

stanu technicznego obiektów poprzez podnoszenie stanu bezpieczeństwa, estetyki 

oraz zmniejszanie kosztów ich utrzymania wpływa na wzrost poziomu usług 

świadczonych w sferze oświatowej np. w roku 2010 wykonano prace remontowe na 

ogólną kwotę 758.746,77 złotych. W latach 2009-2014 prowadzony jest Rządowy 
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program „Radosna szkoła”, Zgierz pozyskał 88.837,00 złotych dla wszystkich szkół 

podstawowych (wkład własny to 22.209,00 złotych) środki te zostaną spożytkowane 

na poprawę warunków nauki, wychowania oraz opieki dla szkół podstawowych. 

Programy wychowawcze oraz profilaktyczne realizowane są we wszystkich 

placówkach szkolnych i przedszkolnych. Celem ich jest poprawa bezpieczeństwa 

w szkołach, eliminowanie przejawów agresji, nietolerancji. Komputery szkolne 

posiadają oprogramowania chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych 

treści. Ważnym elementem wdrażanym w życie szkół było wprowadzenie 

monitoringów pozwalających na szybką reakcję w przypadku aktów przemocy, 

wandalizmu. 

Współczesna edukacja wymaga, nie tylko rozwijania wiedzy oraz 

umiejętności. Ważnym jej elementem jest skupienie się na postawach dzieci i 

młodzieży. Kształtowanie młodych ludzi, tak aby świadomie potrafili zrezygnować z 

alkoholu, przemocy, narkotyków jest jednym z ważniejszych wyznań dla środowisk 

szkolnych. Większość szkół realizuje programy profilaktyczne dotyczące narkomanii, 

alkoholizmu, a także programy zachęcające do zdrowego trybu życia, budowania 

wysokiej samooceny, radzenia sobie z emocjami.  

W przypadku braku realizacji obowiązku nauki, placówki oświatowe 

zobowiązane są interweniować. Wydział Oświaty wraz ze szkołami monitorują czy 

dzieci zameldowane na terenie miasta realizują obowiązek kształcenia. Szybka 

interwencja w przypadku wagarowania może ochronić ucznia i uczennicę przed 

zaległościami, powtarzaniem klasy, zagrożeniami takimi jak narkomania itp. 

  

12. OFERTA KULTURALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Miejski Ośrodek Kultury to samorządowa instytucja kultury, której organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz. Od 2008 roku MOK funkcjonuje wraz z filią 

nr 1 – Centrum kultury Dziecka. Razem placówki te proponują atrakcyjną ofertę dla 

młodych Zgierzan. W ramach proponowanych zajęć można rozwijać swoje zdolności 

artystyczne na zajęciach plastycznych i rzemiosła artystycznego, w których mogą 
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uczestniczyć już dzieci w wieku przedszkolnym. Starsi doskonalą swoje umiejętności 

lub przygotowują się do edukacji w szkołach plastycznych i na kierunkach 

artystycznych. MOK oraz CKD proponują także bogaty wachlarz zajęć tanecznych 

(salsa, hip-hop i breakedance) przeznaczonych dla młodzieży oraz rytmiczno-

tanecznych dla kilkulatków. Przy ośrodku kultury od 40 lat funkcjonuje Zespół Pieśni i 

Tańca, który kultywuje tradycje ludowe regionu Ziemi Łódzkiej oraz prezentuje 

w swych programach folklor innych regionów Polski. Mimo powszechnie 

obserwowanego spadku zainteresowań kulturą ludową wśród przedstawicieli 

młodego pokolenia ZPiT Boruta nie narzeka na brak tancerzy i muzyków. 

 Dla młodych ludzi o nieco innych zainteresowaniach MOK proponuje zajęcia 

i warsztaty fotograficzne, spotkania Grupy Poetyckiej NIETAKT, Dyskusyjnego Klubu 

Raczej Filmowego, Klubu Manga MATSURI, czy Akademii Dźwięku, której 

działalność polega na jednoczesnym ćwiczeniu umiejętności wokalnych 

i opracowywaniu standardowych utworów jazzowych i soulowych. Zespół pojawiał się 

na płycie wydawanej przez MOK: MuZgi - Muzyczny Zgierz. 

Ofertę z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci zapewnia filia MOK, Centrum Kultury 

Dziecka, które oprócz wymienianych wyżej zajęć artystycznych oferuje Bajkobrania, 

czyli weekendowe spektakle teatralne dla dzieci, podczas których najmłodsi (bo już 

nawet przedszkolaki) obcują z różnymi formami teatralnymi. Rocznie odbywa się od 

10 do 15 spektakli, na które (co warto podkreślić) wstęp jest bezpłatny. CKD jest 

także inicjatorem fotograficznego Projektu OZA, Okiem Zgierskich Artystów, którego 

celem jest inspirowanie zgierskich fotografików-amatorów oraz promocja ich 

twórczości. Młodzież ma dzięki temu możliwość zaprezentowania na wystawie, 

w galerii efektów swojej pracy na warsztatach fotograficznych.   

Zabezpieczeniem oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży zgierskiej zajmuje się także 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, którego organem prowadzącym jest Starostwo 

Powiatowe w Zgierzu. Prowadzi on zajęcia stałe dla najmłodszych (Akademia 

Małolata czy Mini Przedszkole), Zajęcia wokalne w zespołach muzycznych oraz 

plastyczne dla dzieci i młodzieży dostosowane do różnych grup wiekowych 

i poziomów zaawansowania. Dzieci i młodzież uzdolniona aktorsko może realizować 

swoje pasje w grupach teatralnych MDK: Maniek”, „Wielokropek”, „Poprzecznie 

prążkowani” oraz w teatrze ulicznym Fenx. Ponadto MDK proponuje naukę gry na 

keyboardzie dla dzieci i dorosłych, warsztaty dziennikarskie w redakcji gazety 
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Kramadio, język angielski oraz koło fotograficzne – dla uczniów gimnazjów, szkół 

średnich i studentów. 

Kolejnym domem kultury w Zgierzu, który zapewnia interesującą propozycję 

zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zgierskiej jest Spółdzielczy 

Dom Kultury SEM, który specjalizuje się w ofercie zajęć tanecznych dla bardzo 

zróżnicowanej grupy wiekowej, o różnym stopniu zaawansowania i stylu tańca. Są to 

profesjonalne grupy turniejowe, w których uczestniczące dzieci odnoszą liczne 

sukcesy na arenie ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej.  Ponadto SEM oferuje 

zajęcia plastyczne, klub szachowy i warcabowy oraz zajęcia języka angielskiego dla 

dzieci z I klasy szkoły podstawowej.  

Ciekawą ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży przygotowuje również 

Muzeum Miasta Zgierza, które poza sprawowaniem opieki nad zabytkami, 

informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem 

podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowaniem wrażliwości 

poznawczej i estetycznej oraz umożliwieniem kontaktu ze zbiorami realizuje także 

programy edukacyjne i zdarzenia muzealne. W ramach tego proponuje koncerty, 

przedstawienia teatralne, przyjęcia dla dzieci, konkursy, rajdy, ale także inne formy 

działania, dzięki którym muzea przyciągają do siebie zwiedzających i czynią z nich 

stałych odbiorców oferty.  

Także Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu stara się 

dostosować swoją ofertę do współczesnych potrzeb dzieci i młodzieży zgierskiej, nie 

tylko udostępniając swoje zbiory, ale również organizując dodatkowe zajęcia dla 

najmłodszych czytelników oraz spotkania z ciekawymi ludźmi kultury czy imprezy 

artystyczno-literackie, co stanowić może interesującą propozycję dla ludzi młodych. 

Należy podkreślić, iż wszystkie opisane wyżej instytucje, oprócz swojej stałej 

oferty zajęć proponowanych w budynku placówki, starają się podejmować 

różnorodne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży w Zgierzu. Są to m.in. konkursy, 

turnieje, bale tematyczne, imprezy plenerowe, które stają się ciekawą propozycją na 

spędzenie czasu wolnego w naszym mieście. Warto wspomnieć również wszelkie 

projekty dofinansowywane ze środków europejskich, które poszerzają ofertę tych 

instytucji oraz motywują młodych ludzi do działania. Doskonałym przykładem takiej 

działalności są licznie w Zgierzu podejmowane inicjatywy w ramach programu 

Młodzież w Działaniu, które pozwalają młodym ludziom rozwijać swoją kreatywność, 

stymulują inicjatywę i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Stają się także 
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doskonałym sposobem na wyjątkowo ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego i 

integrację społeczną. Wśród tego typu inicjatyw można wymienić m.in. Projekt „EZG 

– stworzenie portalu młodych Zgierzan”, „Noc krótka, zaczyna się sobótka”, czy 

„ZATROPER – co dla młodzieży”. Z Programem „Młodzież w działaniu” związana jest 

też inicjatywa Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska, który udziela 

informacji młodzieży zainteresowanej wyjazdami za granicę na studia, wolontariat 

czy wymiany międzynarodowe.  

 

Oferta sportowa 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu jest zarządcą większości 

obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. W związku z powyższym ich 

działalność kierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, którzy mogą korzystać 

obiektów na ul. Wschodniej, parku linowego oraz przystani wodnej w Parku Miejskim, 

ośrodka „Malinka” oraz lodowiska miejskiego i basenu na terenie Gimnazjum nr 3 

w Zgierzu. MOSiR udostępnia swoje obiekty większości stowarzyszeń sportowych 

działających na terenie Zgierza, a w ramach pomocy zgierskim stowarzyszeniom 

sportowym MOSiR udostępnia swoje obiekty sportowe ze zniżką 50%, przez co 

stwarza łatwiejszy dostęp do oferty sportowo-rekreacyjnej dzieciom i młodzieży 

zgierskiej.  

 

W ramach tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego MOSiR  

od 10 lat prowadzi bardzo popularną w naszym mieście Amatorską Ligę Halowej Piłki 

Nożnej  HAL-KOP. W rozgrywkach prowadzonych w okresie jesienno-zimowym 

w dwóch ligach bierze udział 20 zespołów, co stanowi blisko 300 zawodników. 

W oparciu o bazę sportową w ośrodku Malinka organizowane są rozgrywki plażowej 

piłki siatkowej oraz piłki nożnej „5”. W zorganizowanych turniejach bierze udział 

ponad 250 zawodników ze Zgierza, Ozorkowa, Aleksandrowa, Parzęczewa i Łodzi. 

MOSiR jest także organizatorem imprez sportowych w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej na szczeblu miejskim oraz w wyniku porozumienia pomiędzy 

Zarządem Miasta Zgierza a Starostwem Powiatu Zgierskiego - zawodów 

powiatowych. W każdym roku szkolnym zostaje zorganizowanych blisko 50 imprez 

w pięciu blokach dyscyplin sportowych tj. gry sportowe (piłka siatkowa, koszykówka, 
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piłka ręczna, piłka nożna, unihokej), tenis stołowy, szachy oraz pływanie-sztafety. 

W zawodach tych uczestniczy około 4000 uczniów z 60 szkół powiatu zgierskiego.  

 

MOSiR jest głównym organizatorem popularnych w naszym mieście 

„czwartków lekkoatletycznych” zawodów sportowych dla klas IV i VI szkół 

podstawowych. W każdym roku organizujemy 10 takich imprez, w których bierze 

udział przeciętnie 150 uczniów na jedną imprezę. Włączyliśmy się również do akcji 

„Cała Polska biega” w ramach, której dwa razy w roku organizowane są biegi we 

wszystkich kategoriach wiekowych wokół Stawu Miejskiego. Działania kierowane są 

również do najmłodszych. MOSiR organizuje, co roku OLIMPIADĘ 

PRZEDSZKOLAKA. W roku 2006 placówka przejęła również organizację największej 

imprezy amatorskiej w pływaniu popularny memoriał „Zawora”. Jest również 

współorganizatorem imprez rodzinnych w ramach Family Cup, czyli zawodów 

pływackich i kolarstwa górskiego. Wspólnie ze Zgierskim Towarzystwem Krzewienia 

Kultury Fizycznej MOSiR organizuje corocznie dla dzieci szkół podstawowych 

i gimnazjalnych Festyn z Mikołajem, w którym uczestniczą wszystkie zgierskie 

szkoły. 

W zakresie realizowanych systematycznie zadań wszystkie wymienione 

powyżej placówki i instytucje zajmują się również organizacją imprez 

okolicznościowych, konkursów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, wydarzeń 

miejskich. Pozwalają one również atrakcyjnie i z korzyścią zagospodarować czas 

wolny dzieciom oraz młodym ludziom w Zgierzu. Istotnymi działaniami są także 

propozycje dodatkowych zajęć i atrakcji na okres ferii zimowych oraz wakacji. 

Organizują je prawie wszystkie wyżej opisane placówki oraz dwie szkoły podstawowe 

(SP 1 i SP 11).  

 Dzieci i młodzież zgierska nie pozostają bez ciekawych propozycji także 

podczas ferii zimowych oraz wakacji. Każdego roku prawie wszystkie placówki 

kulturalne i sportowe przygotowują specjalną ofertę zajęć na ten okres. Półkolonie są 

także organizowane przez świetlice środowiskowe w dwóch zgierskich szkołach.  
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13. SENIORZY 

            Jedną z kluczowych zmian, z którą muszą zmierzyć się wszystkie kraje 

europejskie, jest starzenie się  społeczeństwa. Wydłużanie się ludzkiego życia oraz 

obniżający się współczynnik dzietności skutkuje zmianami w strukturze ludności 

w całej Unii Europejskiej. Według demografów tendencja  ta będzie się 

utrzymywać. Powyższa sytuacja generuje z jednej strony, coraz większy wpływ 

osób starszych jako obywateli i konsumentów w krajach bogatszych, lepiej 

rozwiniętych. Z drugiej strony, przekłada się na wyzwania dla systemów 

emerytalnych, zabezpieczeń społecznych oraz  opieki zdrowotnej. Polska należy do 

krajów, w których zwiększanie się liczebności seniorów skutkuje wzrostem liczby 

osób narażonych na wykluczenie ze względu na szereg czynników. Osoby w 

starszym wieku są narażone na ubóstwo, ograniczone kontakty społeczne, 

problemy zdrowotne, brak mobilności, często też padają ofiarą przemocy. 

Starzenie się ludności przebiega równolegle z postępującymi zmianami 

zachodzącymi w wielu dziedzinach życia. Powszechna informatyzacja, „rewolucja 

technologiczna” sprawiają, że problemem, jaki dotyka osoby starsze jest tzw. 

wykluczenie cyfrowe. Brak umiejętności sprawnego poruszania się 

w zinformatyzowanym świecie utrudnia codzienną egzystencję seniorów. 

            Częstym problemem osób starszych jest samotność, zachodzące zmiany 

społeczne doprowadziły do marginalizacji roli osób starszych w życiu rodziny, 

społeczeństwa. Aktualny model społeczeństwa prefiguratywnego zakłada spadek 

autorytetu osób starszych w rodzinach na rzecz ludzi najmłodszych, którzy jako 

pierwsi przyswajają nowiny technologiczne i przekazują je pokoleniom starszych. 

Również współczesne gospodarstwa domowe rzadko mają charakter 

wielopokoleniowy -  większość osób starszych mieszka samodzielnie, z daleka od 

swoich dzieci, wnuków. 

            Postulaty Unii Europejskiej zakładają promocję aktywnego starzenia oraz 

lansowanie idei kształcenia ustawicznego (patrz: Komisja Europejska, 2004). 

„Budowanie naszej wspólnej przyszłości: perspektywy finansowe i polityczne dla 

rozszerzonej Unii na lata 2007-2013”). 



 

str. 61 
 

Tabela 23 Osoby w wieku poprodukcyjnym zamieszkałe w Zgierzu: kobiety 

(powyżej 60 roku życia); mężczyźni (powyżej 65 roku życia) 

rok kobiety mężczyźni razem 

2009 7765 3138 10903 

2008 7519 3086 10605 

2007 7228 3079 10307 

2006 6966 3079 10045 

 

Pozarządowe organizacje działające na rzecz seniorów: 

1) Stowarzyszenia wpisane do rejestru KRS 

 a)Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku - powołany  w 2007 roku przez Urząd 

Miasta Zgierza jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury, a następnie przekształcony 

w Stowarzyszenie ZU3W. W ramach uniwersytetu działają sekcje: językowe 

(angielskiego, niemieckiego); informatyczne, psychologiczna, kulturoznawcza, 

promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, aerobic, aerobic w wodzie, joga, rękodzieło/ 

bukieciarstwo. Zadaniem stowarzyszenia jest utrzymanie zgierskich seniorów w 

dobrej formie fizycznej, psychicznej, intelektualnej. Celem uniwersytetu jest 

zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, promocja aktywności fizycznej, integracja 

członkiń oraz członków, aktualizacja wiedzy seniorów, angażowanie osób starszych 

w życie społeczności lokalnej (na przykład poprzez włączanie ich w akcje 

charytatywne, życie kulturalne miasta, projekty o charakterze międzygeneracyjnym 

itp.) 

 Uniwersytet organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym – wykłady, 

pokazy filmów, spacery, wycieczki do kin, muzeów itp. W zajęciach mogą 

uczestniczyć osoby 45+ aktywne lub bierne zawodowo, które przystąpią do grona 

członków Uniwersytetu oraz opłacą składki członkowskie oraz koszty udziału 

w wybranych sekcjach. 
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Tabela 24 Ilość słuchaczy ZU3W 

Rok szkolny Liczba osób biorących 

udział w zajęciach sekcji* 

*liczba członków i członkiń 

stowarzyszenia jest większa-znajdują się 

na niej te osoby, które nie opłaciły w 

danym roku zajęć w żadnej sekcji, ale 

uczestniczą w ogólnych wykładach oraz 

zajęciach nieodpłatnych 

Charakterystyka 

osób biorących udział 

w zajęciach ZU3W 

2007/2008 100 osób W większości są to kobiety, 

wiek ok.60+ 2008/2009 250osób 

2009/2010 370osób 

      

b) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy  w Zgierzu – 

zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawienia ich warunków socjalno-

bytowych, a także podejmuje działania o charakterze kulturalnym, integracyjnym, 

reprezentuje interesy członków wobec organów władzy i administracji, prowadzi 

działania o charakterze charytatywnym, a także fundusz socjalno-bytowy. Oddział 

skupia ponad 800 członków ( w tym ponad 300 inwalidów). 

c) Stowarzyszenie Emerytów i Przedemerytów „Pomoc” – organizacja świadcząca 

usługi o charakterze poradnictwa – prawnego, wspierająca osoby starsze 

w rozwiązywaniu codziennych problemów, występujące w ich imieniu. 

d) Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego koło w Zgierzu. Sekcja 

zajmuje się organizacją czasu wolnego dla byłych nauczycieli, organizuje atrakcje 

kulturalne, wycieczki, wyjścia do teatrów, muzeów, spotkania integracyjne, prelekcje. 

Sekcja organizuje także pomoc dla najbardziej potrzebujących członkiń, członków. 

Pula budżetu przeznaczana jest na zapomogi. 
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2) Kluby seniora jako sekcje ośrodków kultury 

„Złoty liść” przy Spółdzielczym Domu Kultury „SEM” – w ramach działania klubu 

organizowane są wycieczki, wieczorki taneczne, spotkania okolicznościowe. 

3) Nieformalne stowarzyszenia bez wpisu do KRS 

a) Osiedlowe kluby seniora (osiedla Kurak, Przybyłów). Zajęcia mają charakter 

regularnych  spotkań (raz - kilka razy w miesiącu). W ramach spotkań odbywają się 

wykłady, prelekcje, wycieczki. 

Klub Seniora na Kuraku wspierany jest przez Radę Osiedla. Obecnie z zajęć 

korzysta ok. 50 osób. Rada Osiedla wspiera seniorów materialnie. 

b) Przyparafialne kluby seniora (Parafia Matki Bożej Dobrej Rady) zajęcia mają profil 

zbliżony do osiedlowych Klubów Seniora, kładą nacisk na tematykę religijną. 

c) Klub seniora – zrzeszenie byłych pracowników Zakładu Pracy „Borta”. Zajęcia 

o charakterze turystycznym, integracyjnym. Obecnie korzysta z nich ok. 70 osób. 

Zrzeszenie finansuje swoją działalność ze składek członkowskich. 

d) Dom Dziennego Pobytu - jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. Zapewnia pomoc osobom 

w wieku emerytalnym i nie pracującym inwalidom w organizacji ich życia bez 

konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez: 

 zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, 

 zajęcia w ramach terapii zajęciowej, służące utrzymaniu sprawności 

psychofizycznej zgodnie z wiekiem, ewentualnymi zaleceniami lekarzy 

specjalistów i możliwościami Domu, 

 całodzienne wyżywienie, 

 zapewnienie opieki medycznej poprzez dyżury lekarza internisty, 

 udzielanie pomocy i informacji w załatwianiu trudnych spraw życiowych, pracę 

socjalną, poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne. 

W 2010 roku z usług Domu skorzystało 70 osób. 
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ROZDZIAŁ V 

Analiza SWOT 

 

Uwarunkowania wewnętrzne 

Mocne strony Słabe strony 

1. Profesjonalna kadra zarządzająca 

gminą i jej budżetem./Wysoko 

wykwalifikowana kadra. 

2. Możliwości, jakie wynikają z 

pozyskiwania unijnych funduszy 

strukturalnych. 

3. Położenie w bezpośrednim 

sąsiedztwie Łodzi, w kontekście 

bliskości ośrodków kształcenia 

(Uniwersytet Łódzki, Politechnika, i 

inne szkoły średnie i uczelnie 

wyższe na terenie Łodzi) 

4. Dobre połączenie komunikacyjne z 

Łodzią, rozszerzające możliwości 

zarobkowe. 

5. Usytuowanie Zgierza w pobliżu 

autostrady A2. 

6. Otwartość mieszkańców na zmiany. 

7. Szeroki wachlarz działań dla dzieci i 

młodzieży nastawiony na 

strukturalizację czasu wolnego, 

rozwoju zainteresowań, 

wyrównywanie braków 

edukacyjnych. 

8. Dobra współpraca pomiędzy 

jednostkami służb społecznych. 

9. Wzrost poziomu wykształcenia 

wśród ludzi młodych. 

1. Niewiele programów o charakterze 

korekcyjnym i terapeutycznym 

skierowanych do dzieci z 

najpoważniejszymi deficytami oraz do 

ich rodzin. 

2. Brak jednolitego systemu zbierania 

danych dotyczących grup 

problemowych. 

3. Sąsiedztwo wielkiej aglomeracji, który 

ogranicza rozwój ekonomiczny i 

kulturalny Zgierza. 

4. Niewykorzystany potencjał 

budownictwa mieszkaniowego Zgierza 

jako „sypialni" Łodzi. 

5. Niesatysfakcjonująca współpraca 

pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego a organizacjami 

pozarządowymi. 

6. Brak kompleksowej bazy danych o 

formach pomocy świadczonej przez 

różne instytucje. 

7. Niewystarczająca liczba lokali 

mieszkalnych, w tym socjalnych. 

8. Trudności w rozpoznaniu skali 

poszczególnych problemów 

społecznych. 

9. Niewykorzystanie potencjału osób 

starszych w środowisku lokalnym. 
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10. Duża liczba specjalistów z różnych 

dziedzin. 

11. Relatywnie duża ilość instytucji 

infrastruktury socjalnej w stosunku 

do liczby mieszkańców. 

12. Niższe ceny mieszkań i utrzymania 

niż w sąsiedniej aglomeracji. 

13. Szeroki dostęp do edukacji. 

14. Uzupełnianie usług administracji 

publicznej przez organizacje 

pozarządowe. 

10. Zerwanie więzi społecznych. 

11. Niewystarczające zasoby finansowe i 

rzeczowe w stosunku do potrzeb. 

12. Zagrożenie syndromem wypalenia 

zawodowego pracowników instytucji 

służb społecznych. 

13. Brak rzetelności oświadczeń 

składanych przez biorców pomocy 

społecznej oraz brak służb 

weryfikujących ich prawdziwość oraz 

celowość i wydatkowanie przyznanej 

pomocy. 

 

Uwarunkowania zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 

1. Porządkowanie prawa w zakresie 

pomocy społecznej. 

2. Przychylność władz lokalnych dla 

spraw społecznych. 

3. Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych ze źródeł krajowych i 

zewnętrznych. 

4. Promocja miasta, dobre relacje z 

mediami. 

6. Zwiększenie wiedzy z zakresu 

równości szans, tolerancji.  

7. Wzrost zainteresowania 

mieszkańców działaniami społecznymi - 

rozwój wolontariatu. 

8. Wyrównywanie szans w dostępie do 

edukacji na wszystkich etapach 

kształcenia. 

9. Rozwijanie i promowanie różnych 

1. Niestabilna sytuacja polityczna i 

ekonomiczna kraju. 

2. Dysproporcje w dochodach obywateli 

powodujące napięcia społeczne. 

3. Wzrost bezrobocia i innych problemów 

społecznych. 

4. Rosnąca liczba osób z kumulacją 

dysfunkcji społecznych.  

5. Brak autorytetów. 

6. Nietolerancja, brak wrażliwości, 

dyskryminacje.  

7. Izolacja społeczna. 

8. Stereotypowe myślenie i działanie. 

9. Roszczeniowość odbiorców usług. 

10. Niska mobilność oraz motywacja 

i elastyczność w stosunku do zmieniającej 

się rzeczywistości. 

11. Duży odsetek osób utrzymujących się 



 

str. 66 
 

form nabywania nowych i zmiany 

posiadanych kwalifikacji zawodowych 

oraz kształcenia ustawicznego. 

10. Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców. 

11. Podniesienie poziomu zasobów 

mieszkaniowych. 

12. Poprawa bezpieczeństwa i 

porządku publicznego mieszkańców. 

13. Wzrost znaczenia sportu, kultury, 

turystyki i rekreacji w życiu 

mieszkańców (propagowanie 

aktywnego trybu życia). 

14. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia 

społecznego. 

15. Modernizacja systemów pomocy 

społecznej. 

16. Promowanie nowych rozwiązań w 

polityce społecznej. 

17. Integracja społeczna i zawodowa 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

18. Tworzenie sieci międzysektorowej 

współpracy służb (pomoc społeczna, 

szkoły, placówki medyczne, organizacje 

pozarządowe, sądy prokuratura, policja 

etc.). 

19. Modernizacja i wyposażenie 

obiektów infrastruktury społecznej. 

20. Wzmocnienie roli edukacji 

przedszkolnej oraz budowanie systemu 

i kultury uczenia się przez całe życie. 

21. Zwiększenie roli partnerstwa 

ze źródeł niezarobkowych. 

12. Brak pracy prowadzący do patologii 

społecznych. 

13. Dysfunkcjonalność rodzin wpływająca 

na niewydolność wychowawczą. 

14. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

świadczone przez placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

15. Postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa. 

16. Ujemny przyrost naturalny. 

17. Ujemne saldo migracji. 
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społecznego. 

22. Stymulowanie rozwoju zatrudnienia 

w formach pozarynkowych. 

23. Tworzenie warunków do większej 

aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

24. Promowanie pro-społecznych form 

przedsiębiorczości.  

25. Tworzenie rozwiązań służących 

godzeniu pracy zawodowej z 

obowiązkami wobec rodziny. 

26. Wspieranie przedsiębiorczości, 

poprzez tworzenie sprzyjających 

warunków dla zatrudnienia w małych i 

mikro-przesiębiorstwach, podmiotach 

ekonomii społecznej oraz samo 

zatrudnienia.  

27. Zwiększenie dostępu do ośrodków 

oferujących kompleksowe usługi 

medyczne. 

28. Zwiększenie znaczenia bibliotek. 
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ROZDZIAŁ VI 

CELE MIEJSKIEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

DLA MIASTA ZGIERZA 2011 - 2015 

 

CEL GŁÓWNY 

Głównym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta 

Zgierz jest poprawa sytuacji życiowej mieszkańców, wyrównywanie szans życiowych 

grup społecznych ekonomicznie i socjalnie najsłabszych oraz zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu tych grup. 

 

Cel strategiczny 1 

 Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie 

ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich 

aktywizacji i przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie. 

 

Cele szczegółowe: 

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo 

- Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do 

udziału w różnych formach życia społecznego 

- Działania na rzecz niwelowania niekorzystnych tendencji dziedziczenia ubóstwa 

i patologii wśród rodzin dotkniętych tymi problemami 

- Skoordynowanie pomocy materialnej i poradniczej 

- Upowszechnianie edukacji mieszkańców oraz zwiększanie ofert edukacyjnych 

i jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy 

- Niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia osób pozostających bez 

pracy i ich rodzin 

- Zwiększenie aktywności i zaangażowania osób bezrobotnych w działaniach 

służących usamodzielnieniu 

- Utworzenie Klubu Integracji Społecznej, który będzie miał na celu aktywizację 

społeczno zawodową osób bezrobotnych 
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- Tworzenie na terenie gminy sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów, 

mogących tworzyć nowe miejsca pracy 

 

Cel strategiczny 2 

 Rozwijanie zintegrowanego wsparcia na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

 

Cele szczegółowe: 

- Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy 

- Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym 

i niepełnosprawnym 

- Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym 

- Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

- Aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie 

- Podejmowanie działań zmierzających do systematycznego łamania barier dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. 

- Aktywizacja i integracja seniorów ze społecznością lokalną – wspieranie inicjatyw 

wewnątrz i międzygeneracyjnych. 

- Popularyzacja i wsparcie dla idei kształcenia ustawicznego oraz zajęć sportowych, 

które warunkują zachowanie sprawności intelektualnej, psychicznej oraz fizycznej 

seniorów. 

- Wspieranie organizacji oraz grup nieformalnych pracujących na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

 
 

Cel strategiczny 3 
 

Reintegracja osób bezdomnych ze środowiskiem lokalnym 
 

Cele szczegółowe: 
 

- Rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały się przyczyną powstawania 

bezdomności. 

- Uzyskanie prawa przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych. 

- Nabycie przez osoby bezdomne umiejętności społecznych niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 
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- Odtworzenie, w możliwym zakresie, zerwanych więzi rodzinnych. 

- Wsparcie budownictwa mieszkań socjalnych 

 

Cel strategiczny 4 

Przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

- Zapobieganie oraz powstrzymywanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

- Zapewnienie bezpieczeństwa ofierze i tworzenie warunków kontroli społecznej 

w sytuacjach przemocowych. 

- Wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i problemu 

przemocy oraz zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny. 

- Prowadzenie kampanii informacyjnych rozwijających świadomość społeczną 

o zjawisku przemocy domowej i rówieśniczej. 

- Promocja działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w tym równego statusu 

kobiet i mężczyzn. 

 

Cel strategiczny 5 

 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej oraz skutecznej służby 

zdrowia 

 

Cele szczegółowe: 

- Dalsza poprawa bazy materialnej oraz podnoszenie jakości świadczonych usług 

medycznych poprzez remont i modernizację placówek miejskiej służby zdrowia. 

- Tworzenie warunków do stałego polepszania możliwości diagnostycznych poprzez 

zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. 

- Ustalenie kierunków przekształceń miejskiej służby zdrowia, dostosowanych do 

potrzeb zdrowotnych i aktualnych wymogów polityki zdrowotnej a zmierzających do 

poprawy kondycji finansowej miejskich placówek ochrony zdrowia ( pozyskiwanie 

dodatkowych funduszy zewnętrznych, wspieranie inicjatyw), 
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- Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i wzrostu 

efektywności wykorzystania istniejących w mieście zasobów ochrony zdrowia 

poprzez stwarzanie warunków do szerokiej współpracy wszystkich placówek 

i jednostek służby zdrowia działających na terenie Zgierza ( publicznych 

i niepublicznych) w kierunku podejmowania wspólnych działań dla podniesienia 

zdrowotności mieszkańców, lepszej obsługi medycznej pacjentów i wspólnego 

rozwiązywania problemów zdrowotnych, 

- Budowanie systemu integracji i koordynacji działań prozdrowotnych realizowanych 

na terenie miasta. 

- Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób 

(realizacja programów zdrowotnych). 

- Edukacja społeczności lokalnej z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia i ekologii - 

szeroka popularyzacja korzyści wynikających z promocji zdrowia i prewencji chorób 

cywilizacyjnych – upowszechnienie wiedzy o głównych determinantach zdrowia. 

- Prowadzenie kampanii społecznych ukierunkowanych na wzrost świadomości 

zdrowotnej społeczności lokalnej i odpowiedzialności każdej osoby za własne 

zdrowie. 

- Zapewnienie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności fizycznej 

mieszkańców Zgierza jako czynnika niezbędnego do prawidłowego rozwoju oraz 

zdrowia fizycznego. 

 

 

Cel strategiczny 6 
 
 Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień 

 

Cele szczegółowe: 

- Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w środowiskach młodzieżowych. 

- Realizacja programów profilaktycznych w szkołach. 

- Wspieranie akcji informacyjnych o mechanizmach i konsekwencjach uzależnień. 
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- Identyfikacja grup ryzyka – działania zapobiegawcze wśród grup zagrożonych 

uzależnieniami i dotkniętych uzależnieniem. 

- Działania informacyjno-profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej 

- Psychoedukacja rodziców związana z rozpoznawaniem symptomów uzależnień 

oraz leczenia. 

- Wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień. 

- Organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych dla rodziców. 

- Organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych dla nauczycieli, 

pedagogów pracowników pomocy społecznej, i instytucji samorządowych 

podnoszących kompetencje wychowawcze i profilaktyczne. 

- Organizowanie we współpracy z rożnymi jednostkami z terenu miasta form 

spędzania wolnego czasu  

- Wspieranie działań dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

i młodzieży, wypoczynku letniego i zimowego. 

- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży 

w szkołach i poza nimi. 

- Organizowanie imprez mających na celu integracje środowiska lokalnego.  

- Wspieranie działań  placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta 

pracujących z dziećmi i z młodzieżą. 

- Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych oraz pomoc w wyborze zawodu dzieciom i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych z terenu miasta Zgierza. 

- Prowadzenie konsultacji, porad oraz terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób  

uzależnionych i współuzależnionych z ternu miasta Zgierza a w szczególności  

kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 - Wspieranie Ośrodka Wspierania Rodziny prowadzącego poradnictwo rodzinne . 

- Wspieranie grup AA dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

- Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. 

- Aktywna współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

- Zaktywizowanie działań w zakresie współpracy z Klubem Abstynenta.  
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- Zaostrzanie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu. 

- Zapewnienie możliwości leczenia. 

- Wzmacnianie efektów leczenia (rehabilitacja, grupy wsparcia). 

- Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podejmowania terapii. 

- Edukacja eliminująca czynniki ryzyka lub zagrażające prawidłowemu 

funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w środowisku społecznym. 

 

Cel strategiczny 7 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży równych szans w dostępie do edukacji 

i oferty kulturalnej  

 

Cele szczegółowe: 

 

- Wspieranie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach i szkołach – 

funkcjonowanie klas integracyjnych. 

- Utworzenie oferty i bazy danych o propozycjach spędzania czasu wolnego. 

- Utworzenie oferty zajęć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla wszystkich 

grup wiekowych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami. 

-  Kształcenie dzieci i młodzieży na wysokim poziomie; 

- Rozwijanie nowych umiejętności i sprawności fizycznej w ramach zajęć 

pozalekcyjnych 

-  Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej; 

 - Współpraca kadry nauczycielskiej z rodzicami w procesie wychowania i 

kształtowania postaw społecznych.  

- Rozwój tzw. kompetencji miękkich – komunikacji interpersonalnej, twórczego 

myślenia, pracy w zespole czy syntezowania i wykorzystywania zdobytej 

wiedzy.  

- Promowanie równości poprzez stosowanie działań afirmatywnych, 

wyrównawczych na rzecz dzieci/młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym. 
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Cel strategiczny 8 

Budowa sprawnego międzysektorowego partnerstwa na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych 

Cele szczegółowe: 

- Systematyczny monitoring problemów społecznych 

- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie świadczenia wysokiej 

jakości usług na rzecz mieszkańców. 

- Współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi 

- Propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w 

życiu społeczności lokalnej, m.in. na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, 

dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. 

- Promocja działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia 

społecznego 

- Stworzenie bazy danych i informatora o instytucjach świadczących różnego rodzaju 

formy pomocy mieszkańcom Zgierza 
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ROZDZIAŁ VII 

PODSUMOWANIE 

 

Zapisy zawarte w Strategii będą realizowane w ramach kierunków 

poszczególnych działań w miarę posiadanych w samorządzie i pozyskanych z 

zewnątrz środków finansowych. 

Strategia niniejsza jest planem działania przyjmowanym dla właściwego 

środowiska, została opracowana w oparciu o sporządzoną diagnozę. Poszczególne 

cele i kierunki działań mogą z czasem ulegać zmianie, jednak zawsze powinny być 

dostosowywane do zmieniającej się sytuacji społecznej. 

MONITORING I EWALUACJA 

Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zależeć będzie od: 

 

monitoringu i ewaluacji 

budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań. 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej 

ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku 

istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji 

prawnych czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. 

Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej 

polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury 

normatywną, gdyż z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej 

zaś w jej wyniku mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm 

i procedur. Jest także działalnością instrumentalną, ponieważ jej podstawowym 

celem jest dostarczenie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej 

przy podejmowaniu decyzji. 

Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim: 
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Zespół wdrażający strategię – powołany przez Prezydenta Miasta Zgierza, 

zbierający się raz w roku i oceniający poziom wdrażania poszczególnych celów 

i kierunków działań.  

Roczna ocena wdrażania strategii – przygotowana przez zespół i przekazywana 

Prezydentowi oraz Radzie Miasta, znajdą się w niej rekomendacje rozwiązań 

poszczególnych problemów, sugestie przyjęcia proponowanych rozwiązań np. 

programów celowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


