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W jaki sposób można poprawić sytuację osób starszych i samotnych w Gminie
Łabowa?30 odpowiedzi
Regularnie Odwiedziny opiekuna z MOPS. To powinna być reguła.
Dofinansowanie rehabilitacji osób starszych
Zaoferować większą pomoc i wsparcie nawet w codziennych zwykłych czynnościach
Może zorganizować jakieś akcje w szkołach, żeby młodzież mogła się zaangażować w pomoc;
odwiedzanie, drobne zakupy, pomoc w prostych obowiązkach domowych czy zwykły spacer;
pomoc osobom starszym i samotnym w swojej okolicy
Organizowanie spotkań, pomoc w prowadzeniu domu odwiedziny
Budowa Świetlicy
organizowanie wycieczek, ognisk, zabaw , rozwój usług opiekuńczych
organizowanie spotkań dla osób starszych, festyny, spotkania np. z kołem Gospodyń
Wiejskich lub Klubem Seniora
Organizować im spotkania integracyjne między sobą
Utworzyć miejsca spotkań, kluby, z dowozem lub w każdej miejscowości, wsparcie rodzin w
zapewnieniu opieki nad osobami starszymi.
Zorganizować dla nich jakieś kursy
Raz w miesiącu wolontariusze mogą wyciągnąć pomocną dłoń do tych osób poprzez pomoc w
domowych obowiązkach
Poprzez różnego rodzaju zajęcia integracyjne, spotkania z tymi osobami przeprowadzane
przez wykwalifikowane osoby jak i wolontariuszy, może jakiś wolontariat
Festyny
organizować spotkania, grupy wsparcia
Może Poprze wolontariat by móc nieść pomoc tym osoba, środki finansowe na poprawę barier
architektonicznych
pomoc, dobre serce
Integracja
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Klub seniora, dom opieki dziennej
GOPS nie posiada takich mechanizmów wsparcia
organizowanie spotkań, wsparcie finansowe, pomoc sąsiedzka
Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych
Organizacja wspólnych spotkań
Stworzyć klub seniora
Dzienne domy seniora
Klub seniora
Dla osób starszych i samotnych, które nie mają wsparcia w swojej rodzinie powinny być
dostępne usługi opiekuńcze ( pomoc w życiu codziennym i rozwiązywaniu problemów ).
Bardzo często takie osoby potrzebują kontaktu i rozmowy z drugim człowiekiem.
Nadzór przez oddzielną jednostkę nad osobą starszą, chorą
Kluczowym jest, aby wsparcie udzielane seniorom miało charakter środowiskowy i personalny
– było udzielane lokalnie, w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, z uwzględnieniem jej
stanu zdrowia i zdolności psychofizycznych. -Organizacja czasu wolnego, -pomoc
psychologiczna
Pomoc opieki społecznej lub stworzenie programu który zapewni kontakt z innymi ludźmi
chociaż 2x w tygodniu

W jaki sposób można poprawić sytuację rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym?31 odpowiedzi
Rodziną powinna być objęta opieką terapeutyczną. Zatrudniony w gminie psycholog powinien
mieć uprawnienia terapeuty z PARPA i jeździć do rodzin, bo tych przypadków zgłoszonych w
gminie jest kilka rocznie więc to nie jest wiele. Natomiast wobec sprawcy bezwzględnie
kierować sprawy do sądu celem uzyskania przymusu leczenia.
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Kontrola celu wydawania zasiłków dla rodziny, w której widoczny jest problem alkoholowy
Pod skórę w okolicach szyi wszczepić czip z ładunkiem wybuchowym który eksploduje przy
próbie konsumpcji alkoholu rozwiąże to tez szybko problem overpopulacji
Pomoc odpowiednich wykwalifikowanych osób które w odpowiedni sposób zmotywują ludzi do
leczenia
Moim zdaniem należny uświadomić otoczenie, że uzależniona osoba ma problem; namawiać
na odwyk, a przede wszystkim chronić dzieci przed dorastaniem w takich rodzinach
wysłać na odwyk terapia
Organizacja czasu wolnego, Większość ludzi pije bo nie ma co ze sobą zrobić np. w niedziele.
Piją z nudów
organizowanie spotkań z psychologiem dla osoby z problemem alkoholowym i jej rodziny
to jest bardzo trudna grupa społeczna, to choroba i ciężko tutaj ustalić konkretne działania;
wsparcie społeczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Poprzez różne spotkania i rozmowy z nimi
Większa działalność GKRPA, nie sprzedawać alkoholu osobom uzależnionym, pijanym,
młodzieży..
Terapia oraz wsparcie finansowe dla innych domowników ( tych nie pijących)
Przymusowy odwyk
anonimowe spotkania z terapeutą
Poprzez możliwość rozmowy z psychologiem dla takich osób
wsparcie, rozmowa (terapia)
Organizacja profesjonalnej opieki psychologicznej
Grup wsparcia poprzez spotkania
wsparcie, zaufanie
Pomoc psychologiczna
Piętnować alkoholizm, nie bagatelizować i nie udawać, że "tak to już na wsi jest..."
GOPS nie posiada takich mechanizmów wsparcia
pomoc finansowa, terapia
Pomoc psychologiczna, spotkania aa
Uświadamiać ludzi i negować takie zachowanie
edukacja
Edukacja , upomnienie, zainteresowanie problemem
Moim zdaniem w naszej gminie jest ogromny problem z uzależnieniem alkoholowym. Wiele
rodzin niestety cierpi z tego powodu, ale prawda jest taka że od strony prawnej osoby
poszkodowane, które stają się osobami współuzależnionymi nie są w stanie zrobić zbyt wiele.
Skierowanie sprawy do sądu, wniosek o przymusowe leczenie alkoholika czy nadzór kuratora
niestety często nie rozwiązują sprawy. Ciężko jest znaleźć złoty środek w takiej sytuacji.
Wydaje mi się, że na pewno przydałyby się grupy wsparcia dla takich rodzin, gdzie mogłyby
uzyskać pomoc ( bardzo ważną z punktu widzenia zdrowia psychicznego) oraz informacje na
temat co jeszcze mogą zrobić w tej trudnej sytuacji. Uważam, że problemem jest również
alkohol sprzedawany osobom nietrzeźwym a czasem niepełnoletnim. Niestety tabliczki w
sklepach mówiące - " Alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim nie sprzedajemy " to tylko
złudzenie. W rzeczywistości ekspedienci chcą po prostu uniknąć awantury z klientem i
przymykają na to oko. Stanowcze zasady i asertywność na pewno przyniosłyby jakiś efekt.
Zdarzały się również sytuacje, gdzie osoby nietrzeźwe powodowały śmiertelne zagrożenie w
ruchu drogowym zarówno wsiadając za kierownicę czy też maszerując a raczej tocząc sie z
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jednej do drugiej strony drogi. Ciężko powiedzieć czy taka osoba nie zdaje sobie sprawy z
możliwych konsekwencji takich postępowań? Może warto aby patrole policji częściej
kontrolowały drogi naszej gminy. Mandat może zmieni nieco pogląd na sprawę.
Obowiązkowo częste wizyty dzielnicowego oraz opieki społecznej, szybsza reakcja ze strony
gminy
Organizować pomoc psychologiczną. Nie tylko dla osoby uzależnionej, ale dla całej rodziny.
Tworzenie grup AA.
Zabrać wszystkie dodatki typu 500+, dać nadzór kuratora a w ostateczności wysylac na
obowiązkowy odwyk

Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania, aby umożliwić osobom
niepełnosprawnym prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania?23
odpowiedzi

Poprawić architekturę , wejścia do sklepów ,urzędów ,kościoła czy szkoły
Myślę, że najważniejsze to umożliwić im swobodny dostęp do wszystkiego, aby im pokazało,
że niepełnosprawność nie wyklucza ich z normalnego życia
Stworzenie ofert pracy, uświadamianie pracodwaców
dzienny dom pobytu dla osób niepełnosprawnych/ ŚDS/
organizowanie spotkań dla społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, w celu
uświadomienia ludziom problematyki niepełnosprawności
Zaakceptować ich takimi jakimi są
Likwidacja barier architektonicznych, zakład pracy dla osób niepełnosprawnych, usługi
opiekuńcze.
Przystosować budynki np pojazdy dla osób niepełnosprawnych
należy przystosować budynki użyteczności publicznej
Zmniejszenie dystansu społecznego przez integrację z takimi osobami, pomoc psychologiczna
dla nich,
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pomoc finansowa
likwidacja barier architektonicznych, pomoc na rynku pracy, pomoc finansowa
Różne spotkania, są różne stopnie niepełnosprawności więc można zorganizować jakieś
wsparcie grupowe dla nich. Każdy na pewno korzysta z pomocy psychologicznej ale takie
warsztaty były by dobrym rozwiązaniem, np pracę plastyczne czy komputerowe. Wsparcie
finansowe na zakup różnego rodzaju sprzętu.
usługi opiekuńcze
Aktywizacja poprzez klasy integracyjne w szkołach, aktywizacja dorosłych nie przez izolacje, a
przez integracje
pomoc finansowa w formie zasiłków celowych
spotkania, komunikacja
Pomoc psychologiczna
przystosowanie miejsc pracy
Uważam, że powinniśmy nauczyć sie akceptacji ludzi niepełnosprawnych oraz otworzyć się na
nich. Mam tu na myśli np. Organizowanie eventów, które pomogłyby w integracji tych ludzi z
resztą rówieśników. Powinniśmy im także pomagać finansowo (organizować zbiórki ), gdyż nie
wszystkie leki czy zabiegi, których oni potrzebują są refundowane.
Uswiadamianie spoleczeństwu ze ludzie niepełnosprawni tez czują i należy ZAWSZE im
pomagac
spotkania z doradcą zawodowym, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy
Zapewnić miejsca pracy

Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być podejmowane działania, aby wesprzeć
osoby doznające przemocy domowej? 28 odpowiedzi
Jak w pytaniu dot rodzin z uzależnieniem z tą różnicą, że tu należy bezwzględnie
powiadamiać prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez sprawcę przemocy.
Wręcz jest to obowiązek. A w przypadku ofiar dzieci powiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Pomoc psychologiczna
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Przede wszystkim uświadamianie, że przemoc jest zła-każda! Nie tylko fizyczna, ale i
psychiczna. Pomoc i wsparcie dla osób poszkodowanych- należny im uświadamiać, że same
poradzą sobie zdecydowanie lepiej
zgłaszać przemoc
Izolacja oprawców, odpowiedzialność karna
uwrażliwienie społeczności lokalnej dot. zjawiska przemocy poprzez spotkania z
mieszkańcami Gminy
Przede wszystkim pomoc dla nich i oczywiście rozmowa
Szeroko pojęte uświadamianie społeczności o problemie przemocy w rodzinie, łamanie
stereotypów.
Pomoc psychologa
Pomoc psychologa, oddzielenie sprawcy od ofiary.
Możliwość rozmowy w tej sprawie z osobą wykwalifikowaną, kuracje całych rodzin dotkni ętych
tym problemem
informacja, budowanie świadomości i postaw obywatelskich w celu reagowania otoczenia na
występujące zjawisko, pomoc psychologiczna, wspieranie na rynku pracy, p pomoc prawna
Tu się nie wypowiem ze względu na toczącą się sprawę, problemy psychologiczne.
otwarcie, rozmowa
Objęcie nadzorem policyjnym
Edukacja na temat ich praw. Jasna deklaracja pomocy, droga jak wszystko przebiega.
Gwarancja anonimowości
częste wizyty pracowników OPS
Pomoc psychologiczna, pomoc opieki społecznej - pracowników terenowych
Umiejętne rozmawiania z dziećmi w szkole , tak aby nie balo się powiedzieć że mama, tata go
bije bo np wyszedł bez butów na pole albo bo nie słyszał jak mama wola na obiad . Dziecko
myśli że to jego wina i że,, zasłużył " i dlatego nikomu o tym nie powie !
Uruchomić program wsparcia psychologicznego dla tych osób
opieka społeczna
Częstsze patrole i obecność dzielnicowego
Obowiązkowe porady psychologiczne
Mówiąc o przemocy należy wyróżnić dwa pojęcia- przemoc psychiczna oraz przemoc fizyczna.
Będąc świadkiem tej pierwszej mogę powiedzieć, że z pewnością jest potrzebna pomoc
specjalisty - psychologa ( indywidualne bądź grupowe sesje). Bez tego rodzaju pomocy, osoby
mogą popaść w różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, skutkujące negatywnie zarówno na
etapie dziecięcym jak i w dorosłym życiu.
Większe zainteresowanie daną rodzina, nie przypominanie sobie o nich tylko jak jest
ogólnopolska akcja
pomoc psychologiczna, motywacyjna
Nadzór kuratora i dostęp do opieki psychologa
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Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania w celu przeciwdziałania
bezrobociu i poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych bezrobociem? 24 odpowiedzi
Wysyłać na kursy, przekonywać do udziału w różnych projektach oferowanych przez Urząd
Pracy.
Pracy jest dosyć. Jeśli ktoś jest bezrobotny jest to z własnego wyboru
Zachęcanie ludzi do pracy, głownie kobiet; umożliwienie im opieki, pomocy, czy ułatwienie jej mam na myśli nad dziećmi; organizowanie warsztatów, szkoleń czy kursów dla bezrobotnych,
aby pomóc im podnosić kwalifikacje zawodowe
Szkolenia, lokalny urząd pracy. Można na stonie gminy zamieszczać oferty lokalnych
przedsiębiorców.
nie dotyczy
Nie ma bezrobocia.
Kursy mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych
Obowiązkowe szkolenia, kursy dla osób niepracujacych.
należy wspierać te osoby poprzez mobilizację do pracy
Pomoc w znalezieniu nowej pracy, zapomoga dla osoby która straciła pracę, pomoc w
założeniu swojej działalności gospodarczej- niezbędne szkolenia, wspieranie rolnictwa
różnego rodzaju szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z UE na dofinansowywane tego
sektora
pomoc w znalezieniu pracy, ZLIKWIDOWANIE POMOCY SOCJALNEJ (finansowej)
Może w urzędzie spotkania z doradztwa pracy z możliwością pomocy w poszukiwaniu ofert.
zapłata za pracę (pracodawcy prywatni)
Szkolenia bezpłatne
Więcej ofert dla osób ok.40 roku życia. Zatrudnianie w placówkach gminnych osób
kompetentnych, z doświadczeniem życiowym, jak i z innych środowisk, które mogą dużo
dobrego wnieść ,( osoby przyjezdne z innych regionów Pl)
Doradztwo zawodowe
Prace interwencyjne na terenie gminy
zwiększanie ilości miejsc pracy
Szkolenia adaptacji do aktualnej sytuacji w gospodarce
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Aktywizacja osób powracających z zagranicy
Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
Moim zdaniem należałoby zastanowić się nad mocnymi stronami naszej gminy oraz
możliwości jej rozwoju. Myślę, że jest ona napewno bardzo atrakcyjna np. turystycznie.
Tworzenie w ten sposób nowych miejsc pracy wpłynełoby na spadek bezrobocia. Przed e
wszystkim należałoby się zastanowić co i na jakich warunkach możnaby zaproponowac
przyszlym pracownikom, żeby nie musieli codziennie dojeżdzać do pracy do sąsiednich miast.
Żadnych, jak ktoś będzie chciał pracować to prace znajdzie, na nierobów nie ma rady
Doradztwo zawodowe

Jakie Pani/Pana zdaniem należałoby podjąć działania, które poprawiłby
funkcjonowanie rodzin niewydolnych wychowawczo? 26 odpowiedzi
Utworzyć świetlice środowiskowe, gdzie należy pomagać w odrabianiu lekcji oraz służyć
korepetycjami każdemu dziecku.
Zwiększanie świadomości na temat prawidłowego wychowania dzieci
Wytłumaczyć już w szkole takim ludzia ze trzeba mieć tyle dzieci ile da się radę utrzymać i
czym jest antykoncepcja
Przede wszystkim pomoc dzieciom, żadne nie powinno ponosić konsekwencji błędów swoich
rodziców
terapia
Organizacja czasu wolnego dla dzieci. Świetlica, zajecia integracyjne. Zajecia sportowe.
Udostępnianie obiektów sportowych dla grup zorganizowanych. Np sale gimnastyczne. W
naszej gminie jest sport problem aby taki obiekt został udostępniony zwykłym ludziom w
zorganizowanej grupie.
spotkania z psychologiem
spotkania z rodzicami dot. ryzyka zagrożenia problemem uzależnień dzieci np. uzależnienie
od Internetu, festyny, spotkania dla rodziców i dzieci np. takie jak wspólne świętowanie Dnia
Dziecka, Dnia Rodziny organizowane przez OPS
Szkoła dla rodziców.
Opiekunka

9

Pomoc psychologa, mentora, byc może kuratora który pomógłbynakierowac rodziców na
właściwe wychowanie dzieci
raz w tygodniu pracownik OPS powinien odwiedzić taką rodzinę i sprawdzić jak sobie radzą
Stworzenie dla dzieci, młodzieży (nieodpłatnie) możliwości spędzania wolnego czasu poprzez
organizację różnego rodzaju eventow, spotkań internetowych, kursów- pogłębiających wiedzę,
umiejętności, możliwość rozmowy z wychowawczą, pedagogiem
pomoc finansowa z OPS
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, refundowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach,
umożliwienie nieodpłatnego udostępniania sal szkolnych do prowadzenia zajęć sportowych
przez zewnętrzne kluby, pomoc psychologów
Edukacja rodziców. Założenie świetlicy środowiskowej lub klubu gminnego, gdzie osoby z
wyższym wykształceniem mogą pomóc np.w lekcjach.
dofinansowywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu - budowę boisk sportowych, tras
rowerowych poza obszarem dróg publicznych
pomoc finansowa oraz częste wizyty OPS
Spotkania pedagogiczne, pomoc opieki spolecznej
Szkoła jest miejscem gdzie można z dużym orawdopodooienswtem wy chwycić takie
problemy. Uczulić nauczycieli by bacznie się przygladali uczniom.
edukacja społeczna
Wizyty osób z GOPS-U
Edukacja
Uważam, że z pewnością takie rodziny powinny dostać wsparcie specjalistów( psycholog dla
rodziców oraz dziecka) jak i finansowe ( w określonych przypadkach). Mam tu na myśli np.
sytuację, w której główny żywiciel rodziny wydaje całą pensję na np. Alkohol, pozostawiając w
ten sposób całą rodzinę bez środków do życia.
Więcej placów zabaw, miejsc na świeżym powietrzu, żeby odciągnąć dziecko telefonów i
komputerow, absolutny zakaz posiadania tel w szkolach
Pomoc ze strony ops
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W jaki sposób można zmniejszyć zjawisko ubóstwa na terenie Gminy Łabowa? 21
odpowiedzi

MOPS powinien mocno współpracować np z Bankiem Żywności i tak zdobytą żywność
przekazywać częściej do rodzin potrzebujących. Dodatkowo aktywizować ludzi do prac
społecznych.
Ruszyć ludzi do pracy
uświadamiać ludzi, edukować ich, pokazać jak wiele możliwości mają dookoła, wystarczy
odrobina chęci, żeby skorzystać
Zmniejszyć podatki, daniny.
uruchomienie punktu oddawania odzieży, żywności
na terenie Gminy Łabowa nie zauważam zjawiska ubóstwa
Ograniczyć pomoc finansową. Tworzyć na terenie gminy zakłady pracy dla mieszkańców.
Zasiłki
poprzez pomoc w znalezieniu pracy
Zapomogi, fundusze
OPS częstsze wizyty
wsparcie
Edukacja na poziomie=praca= brak ubostwa
zjawisko ubóstwa na terenie Gminy Łabowa nie wystepuje
częste wizyty OPS, kontrola rodzin, zakup środków a nie dawanie pieniędzy
Program wsparcia realizowane np. przy wsparciu Unii oraz wieksza informacja na temat
możliwości pozyskania wsparcia
zwiększenie dostępności pracy
Pozwolić inwestorom na budowę zakładów pracy
Światła na ulicy, chodniki
Zbiórki żywności, odzieży dla rodzin potrzebujących. Wsparcie finansowe z inicjatywy
mieszkańców i gminy.
Na terenie gminy łabowa NIE MA zjawiska ubóstwa, tam jedynie jest bieda gdzie jest np chore
albo niepełnosprawne dziecko
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