
 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 
1 | S t r o n a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

MIASTA BRZEZINY 

NA LATA 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2015 



 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 
2 | S t r o n a  

 

Spis treści 

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA  ......................................................................................... 4-13 

1. Wstęp  ............................................................................................................................... 5-6 

2. Podstawy prawne tworzenia strategii   ............................................................................. 6-7 

3. Podstawy strategiczno - programowe tworzenia strategii   ........................................... 7-10 

3.1. Dokumenty europejski i krajowe ............................................................................... 7-9 

3.2. Dokumenty regionalne i lokalne  ............................................................................. 9-10 

4. Ocena strategii za lata 2008 – 2014  ............................................................................. 10-13 

II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA  ......................................................................................... 14-42    

1. Miasto Brzeziny  ................................................................................................................. 15 

1.1. Historia miasta Brzeziny  ............................................................................................. 16 

1.2. Sytuacja demograficzna  ........................................................................................ 17-18 

1.3. Problemy na lokalnym rynku pracy - bezrobocie  .................................................. 19-20 

1.4. Infrastruktura techniczna  ........................................................................................... 21 

1.5. Zasoby mieszkaniowe  ................................................................................................. 22 

1.6. Edukacja ................................................................................................................. 23-25 

1.7. Opieka zdrowotna  ...................................................................................................... 26 

1.8. Kultura  ................................................................................................................... 27-28 

1.9. Pomoc społeczna  ................................................................................................... 29-36 

1.10. Uzależnienia i przemoc w rodzinie  ............................................................................. 37-38 

1.11. Bezdomność  ........................................................................................................................ 39 

2. Analiza SWOT  ............................................................................................................... 40-44 

3.1. Sfera społeczna ...................................................................................................... 41-42 

3.2. Sfera gospodarcza  ...................................................................................................... 43 

3.3. Sfera kulturalno - edukacyjna  .................................................................................... 44 

III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA  .......................................................................................... 45-56 

Cele strategiczne  .......................................................................................................... 46-47 

Cel strategiczny nr 1  ..................................................................................................... 48-49 

Cel strategiczny nr 2  ..................................................................................................... 46-47 

Cel strategiczny nr 3  .......................................................................................................... 50 

Cel strategiczny nr 4  .......................................................................................................... 51 

Cel strategiczny nr 5  .......................................................................................................... 52 



 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 
3 | S t r o n a  

 

Cel strategiczny nr 6  .......................................................................................................... 53 

Czas realizacji poszczególnych celów strategicznych  ........................................................ 54 

Realizatorzy strategii .......................................................................................................... 54 

Wskaźniki  ...................................................................................................................... 54-55 

Środki finansowe  ............................................................................................................... 55 

Monitoring i ewaluacja  ...................................................................................................... 56 

IV. SPIS TABEL I WYKRESÓW ....................................................................................... 57-58 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 
4 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

I 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 
5 | S t r o n a  

 

1. WSTĘP  

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wieloletnim dokumentem 

programowym określającym zadania lokalnej polityki społecznej. Ponadto stanowi istotne 

znaczenie dla przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, a w 

szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. 

Posiadanie strategii w zakresie polityki społecznej jest przede wszystkim wymogiem 

ustawowym, a obowiązek jej opracowania wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej art. 17 ust.1 pkt. 1 (Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz.182 ze zm.) „do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Celem niniejszej strategii jest zaprezentowanie problemów społecznych 

występujących na terenie miasta Brzeziny oraz wskazanie metod i kierunków działania, które 

będą je minimalizować i rozwiązywać. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny składa się z trzech 

części:  

Część wprowadzająca  

Zawiera informacje na temat struktury dokumentu oraz podstawy prawnej zarówno 

krajowej, jaki i zagranicznej.  Obejmuje również ocenę wdrożenia Strategii Rozwiazywania 

Problemów Społecznych w latach 2008 – 2014. 

Część diagnostyczna  

Zawiera ogólną charakterystykę miasta Brzeziny oraz diagnozę sytuacji społeczno-

gospodarczej opartej na analizie źródeł zastanych pozyskanych od instytucji i organizacji 

znajdujących się na terenie Brzezin, w wyniku, czego zaprezentowano: 

 zarys historyczny miasta Brzeziny 

 sytuację demograficzną 

 problemy na lokalnym rynku pracy  

 infrastrukturę techniczną 

 zasoby mieszkaniowe  

 system edukacyjny 
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 system opieki zdrowotnej  

 obszar kultury  

 obszar pomocy społecznej  

 problematykę uzależnień i przemocy w rodzinie 

 bezdomność  

 Ponadto część diagnostyczna została oparta na analizie SWOT przeprowadzonej           

z kierownikiem oraz pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzezinach oraz w oparciu o dokumentację wypracowaną przez miasto - Strategia Rozwoju 

Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020. Analiza pozwoliła na ustalenie mocnych i słabych stron 

miasta oraz szans i zagrożeń miasta w sferze społecznej, gospodarczej, edukacyjno – 

kulturalnej.  

Część programowa  

Zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej miasta na najbliższe lata. Są one ujęte w 

formie celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań 

 

2. PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA STRATEGII 

 

Do krajowych aktów prawnych, na których opiera się Strategia należą: 

 ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 

163), 

 ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 

594 ze zm.), 

 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 

roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.), 

 ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 

43, poz. 225 ze zm.), 

 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zm.), 

 ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 

114 ze zm.), 

 ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku 

(Dz. U. z 2012 roku poz. 1228 ze zm.), 
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 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 

2005 roku Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 

 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 roku 

poz. 124 ze zm.), 

 ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2013 

roku, poz. 966). 

 

3. PODSTAWY STRATEGICZNO – PROGRAMOWE TWORZENIA STRATEGII 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny jest dokumentem 

zgodnym z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują na poziomie 

europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

 

3.1 DOKUMENTY EUROPEJSKIE I KRAJOWE  

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest 

wyjście z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na 

ścieżkę rozwoju a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie 

większej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 
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Narodowa Strategia Integracji Społecznej 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest dokumentem, którego celem jest 

pomoc w procesie włączenia Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej 

stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz 

zwalczanie wykluczenia społecznego.  

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została ujęta w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania 

potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur 

administracyjnych państwa. 

Problematyka integracji społecznej została ujęta w dwóch priorytetach tego 

programu, tj. w realizowanym na poziomie centralnym priorytecie I „Zatrudnienie i 

integracja społeczna” oraz w realizowanym na poziomie regionalnym priorytecie VII 

„Promocja integracji społecznej”. W ramach tych priorytetów przewidziano następujące 

działania odnoszące się do problematyki integracji społecznej: 

 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 

 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 

 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 

Pośrednio dla problematyki integracji społecznej istotne jest również wyznaczone w ramach 

priorytetu V – działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”.   
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Zakres wsparcia Programu 

Operacyjnego Wiedzy Edukacji Rozwoju opiera się na dwóch filarach: 

1. poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych, 

2. interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie                

z poziomu krajowego: wsparcie ludzi młodych, szkolnictwo wyższe, innowacje 

społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa. 

 

3.2 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE 

 

Strategia Wojewódzka z Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 

 Strategia Wojewódzka w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 jest 

dokumentem, który określa główne działania samorządu województwa łódzkiego zgodnie z 

przypisanymi mu zadaniami z zakresu pomocy społecznej. Zawiera diagnozę społeczną 

województwa (ocenę stanu pomocy społecznej i istniejącej infrastruktury socjalnej), 

priorytety oraz misję polityki społecznej, za którą uznano „podnoszenie, jakości wśród 

mieszkańców regionu, szczególnie tych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są 

w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą 

uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym”. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Brzezińskiego  

Stworzenie ponadgminnej polityki rozwiązywania problemów społecznych jest 

jednym z istotnych zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Założenia tej 

polityki znalazły miejsce w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Brzezińskiego. Dokument zawiera diagnozę sytuacji w powiecie, określa czynniki 

wpływające na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz wyznacza poniżej 

przedstawione cele strategiczne i szczegółowe. 
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Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2007 - 2015 

To dokument, który przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Miasta Brzeziny, 

określa mocne i słabe strony Miasta, identyfikuje czynniki sprzyjające rozwojowi (szanse) lub 

ten rozwój ograniczające (zagrożenia) oraz formułuje priorytety i wyznacza działania 

zmierzające do osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego. Sformułowanym w Planie 

celem strategicznym jest „harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy”, którego zakładanym 

efektem jest m.in. zmniejszenie bezrobocia. 

Strategia uwzględnia również działania dotyczące polityki społecznej w aktualnych 

strategiach i programach przyjętych przez samorząd łódzki takich jak: 

 Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007 – 2020, 

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015, 

 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011 – 2015, 

 Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 

2020. 

 

 Podczas realizacji strategii można również odwoływać się do innych aktów prawnych 

między innymi z zakresu edukacji, kultury czy ochrony zdrowia. 

 

4. OCENA REALIZACJI STRATEGII ZA LATA 2008 – 2014 

 

Ocena Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny w 

latach 2008 – 2014 stanowi istotne informacje z punku widzenia efektywności i skuteczności 

wdrożenia założonych celów strategicznych. W strategii za lata 2008 – 2014 zostało 

wypracowanych siedem celów strategicznych: 

1. Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

bytowych osób i rodzin. 

2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zawodowej mieszkańców. 

3. Poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży. 

4. Podniesienie jakości i skuteczności pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. 

5. Poprawa funkcjonowania społecznego osób w podeszłym wieku. 
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6. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, umożliwienie 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc w pokonywaniu barier. 

7. Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 

Raport z przebiegu realizacji strategii za lata 2008 – 2014 kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach składał Radzie Miasta Brzeziny raz w roku, w 

terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. Zgodnie z przyjętymi kierunkami podjęte zostały 

między innymi działania związane z pomocą finansową i w naturze wynikającą z ustawy o 

pomocy społecznej. Propagowano w tym czasie aktywne formy zwalczania bezrobocia przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, który w 2013 roku skierował osoby bezrobotne do 

pracy w ramach prac interwencyjnych (18 osób) i robót publicznych (3 osoby), uczestniczył w 

tworzeniu nowych firm poprzez przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej (30 osób) oraz kierował osoby na szkolenia (68 osób), 

współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania i rozwiązywania 

zjawiska bezrobocia, ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pomocy społecznej, 

organizowania stażów z Europejskich Funduszy Strukturalnych. W zakresie 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, bezpłatnej dostępności do obiektów 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Natomiast szkoły podejmowały następujące 

działania: prowadzenie zajęć ruchowych w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym, 

organizowanie zajęć na basenie miejskim, organizowanie rajdów pieszych i rowerowych, 

umożliwienie uczniom rozwijania własnych zdolności, umiejętności. Ponadto od 2009 roku 

wdrażany był projekt systemowy pn. „Aktywność- mój atut” realizowany w ramach POKL, 

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywne integracji przez 

Ośrodki Pomocy Społecznej”. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób z terenu miasta, korzystających długotrwale z pomocy społecznej. Cel ten 

realizowany był poprzez poprawę dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Brzeziny, 

którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu zostali objęci 

instrumentami aktywnej integracji poprzez zastosowanie aktywizacji edukacyjnej, 

zdrowotnej, społecznej i zawodowej. W 2013 roku projekt skierowany został do 22 osób w 

tym 11 kobiet i 11 mężczyzn.  
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w okresie od 9.09.2010 roku do 

31.08.2012 roku realizował projekt konkursowy „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 

7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt w 100 % finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 

dofinansowania wynosiła 1 436 687,87 PLN. Projekt skierowany był do mieszkańców Miasta 

Brzeziny. Adresatami były przede wszystkim osoby w wieku aktywności zawodowej, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożone wykluczeniem społecznym 

oraz ich otoczenie (rodziny). Działania przewidziane w projekcje miały na celu pomóc 

uczestnikom w powrocie na rynek pracy oraz do uczestnictwa w życiu społecznym, a tym 

samym zapobiec wykluczeniu społecznemu. Celem ogólnym projektu było zwiększenie 

potencjału społecznego i zawodowego 40 osób w wieku aktywności zawodowej, 

pozostających bez zatrudnienia z terenu miasta Brzeziny oraz członków ich rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej poprzez 

zastosowanie aktywnych form integracji. W ramach projektu przewidziano działania: z 

zakresu integracji społecznej, z zakresu integracji zawodowej, z zakresu profilaktyki i terapii 

uzależnień, z zakresu poradnictwa specjalistyczne, z zakresu wyrównywanie szans 

rozwojowych dzieci i młodzieży. Część uczestników projektu dzięki wykorzystaniu narzędzi i 

instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej w trakcie realizacji projektu 

podjęła zatrudnienie. Zrealizowane działania pomogły zapobiec niepożądanym zjawiskom 

społecznym, m.in. uzależnienie od alkoholu, bezrobocie, wykluczenie społeczne. 7 osób 

podjęło zatrudnienie przed rozpoczęciem staży zawodowych, 3 osoby podjęło zatrudnienie 

podczas odbywania staży zawodowych, 2 osoby podjęły zatrudnienie po zakończeniu stażu. 

Po zakończeniu trwania projektu pracę podjęło 7 osób. Dzięki działaniom i zaangażowaniu 

pracowników MOPS zatrudnienie podjęło 19 beneficjentów z 40 biorących udział w w/w 

projekcie. Od czerwca 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach był 

realizatorem pilotażowego wdrażania standardów usług modeli instytucji pomocy i integracji 

społecznej projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i 
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integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki pn. „Razem możemy więcej”. W ramach projektu przetestowane zostały 

standardy: standard pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy, standard Klubu Integracji 

Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy, oraz model realizacji usług o 

określonym standardzie w gminie.  Od stycznia 2014 roku Burmistrz Miasta Brzeziny 

upoważnił Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do reprezentowania Miasta 

Brzeziny przy realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” w ramach 

Działania 1.2 „ Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”. Głównym 

celem programu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez 

zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integracja 

lokalna minimum 30 osób z różnych grup społecznych z terenu objętego Lokalnym 

Programem Rewitalizacji.  W ramach programu zostały podjęte następujące działania: 

organizację i prowadzenie Parku Aktywności Społecznej, szkolenie z zakresu animacji lokalnej 

dla kierownika Parku Aktywności Społecznej, pracowników socjalnych, opiekunów grup, 

trening aktywności społecznej, szkolenia, wizyta studyjna, staże zawodowe, praktyki 

wolontaryjne, bezpośrednia pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i sytuacji 

kryzysowych oraz organizacja Dnia Aktywności Społecznej.  
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1. MIASTO BRZEZINY  

 

Brzeziny to miasto położone około 20 km na wschód od Łodzi w centralnej części 

województwa łódzkiego, w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w dolinie 

rzeki Mrożycy. Pod względem administracyjnym miasto zajmuje powierzchnię 21,58 km2         

i jest siedzibą powiatu brzezińskiego.  

Z racji swojego centralnego położenia miasto charakteryzuje się dużą dostępnością 

komunikacyjną, tak krajową jak i zagraniczną. Przez miasto przebiega jedna droga krajowa nr 

72 relacji Konin – Turek – Uniejów – Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka oraz trzy drogi 

wojewódzkie nr 704 relacji Jamno – Kołacin – Brzeziny, nr 708 relacji Ozorków – Warszyce – 

Stryków – Brzeziny oraz nr 715 relacji Brzeziny – Budziszewice – Ujazd. Brzeziny 

zlokalizowane są również w bezpośredniej bliskości autostrad krajowych i 

międzynarodowych A1 (w trakcie budowy) i A2. Miasto włączone jest także do sieci 

komunikacji MPK – Łódź linii 53, która łączy Brzeziny z Łodzią. Oprócz komunikacji miejskiej 

kursują tu PKS-y oraz BUS-y prywatnych przewoźników. 
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1.1 HISTORIA MIASTA BRZEZINY 

 

Nazwa miejscowości pochodzi od cech terenu: lasu brzozowego – brzeziny i wynika z 

osadnictwa w pradawnej puszczy. Pierwszy zapis mówiący o istnieniu miasta Brzeziny 

pochodzi z 1139 roku i dotyczy ufundowania parafii przez abp. Jakuba ze Żnina.  Niecałe 

dwieście lat później, bo przed 1329 rokiem Brzeziny otrzymały prawa miejskie.  Od połowy 

XIV wieku do dziś pozostają siedzibą powiatu. Właściwe miasto kształtowało się od pocz. XVI 

wieku. Wytyczono wówczas rynek, dzisiejsze śródmieście, z 8 ulicami wylotowymi – 

traktowymi. W centrum tym powstał pałac (zamek) Lasockich zniszczony przez Szwedów w 

1655 r. i kościółek drewniany św. Ducha (XV wieku) oraz ratusz miejski z więzieniem. 

Szczytowy okres rozwoju miasta przypada na XVI wiek, a podstawą tego był szybki rozwój 

rzemiosła (głównie sukiennictwa i piwowarstwa) oraz położenie na głównych szlakach 

handlowych łączących Wielkopolskę i Pomorze z Mazowszem, Podlasiem i Rusią oraz Litwę z 

Małopolską. W 1565 roku w mieście pracowało aż 460 rzemieślników i 30 karczmarzy. 

Brzeziny liczące w II połowie XVI wieku ponad 300 majstrów sukienniczych były największym 

ośrodkiem produkcji sukna w Rzeczpospolitej. Brzeziny, jak inne miasta polskie, upadają w II 

połowie XVII i w XVIII wieku spadając do rzędu miasteczka rolniczo-rzemieślniczego. Taki stan 

rzeczy trwa do XIX wieku. Pod koniec XIX wieku dzięki korzystnej koniunkturze gospodarczej 

Brzeziny stały się dużym ośrodkiem produkcji odzieżowej, a dużą część wyrobów 

eksportowano głownie na rynek rosyjski.  

Obie wojny światowe poważnie zniszczyły miasto oraz doprowadziły do znacznego 

wyludnienie się obszaru. Czas II wojny w mieście nazywanym Lowenstadt dopełniły 

degradacji społeczno–gospodarczej. Brzeziny zostały zbombardowane, mieszkańców 

pozbawiono własnych warsztatów pracy, a ludność pochodzenia żydowskiego (stanowiąca 

przed wojną połowę mieszkańców) została przez Niemców przymusowo wysiedlona.            

Po zakończeniu II wojny światowej odradza się przemysł odzieżowy, który zamiera w czasach 

transformacji ustrojowej. Odradza się wówczas prywatne krawiectwo, które świetnie 

prosperuje w latach 90-tych XX wieku. Do dnia dzisiejszego produkcja odzieży jest główną 

dziedziną działalności zakładów produkcyjnych1. 

                                                           
1 http://brzeziny.pl/historia.php  

http://brzeziny.pl/historia.php
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1.2 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA  

 

Na koniec 2013 roku miasto Brzeziny było zamieszkiwane przez 12 577 osób w tym 

6639 kobiet i 5938 mężczyzn, a gęstość zaludnienia wynosiła 583 osób/km2. Z poniższych 

danych jasno wynika, iż liczba ludności miasta Brzeziny na przestrzeni 2011 – 2013 roku 

utrzymuje się na podobnym poziomie i nieznacznie przekracza 12,5 tyś osób. Biorąc pod 

uwagę płeć mieszkańców możemy zaobserwować, iż kobiety stanowią przeważającą część 

ludności Brzezin – około 53%. 

Tabela nr 1. Liczba ludności zamieszkująca miasto Brzeziny w latach 2011 – 2013  

Liczba ludności 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

Ogółem 12 544 12 587 12 577 

Mężczyźni  5 937 5 934 5 938 

Kobiety 6 607 6 653 6 639 
Źródło: Opracowanie własne dane Urzędu Miasta Brzeziny 

Uzupełnieniem struktury demograficznej społeczności miasta Brzeziny stanowi 

poniższy wykres prezentujący strukturę wiekową osób w wieku przedprodukcyjnym (kobiety 

i mężczyźni poniżej 18 roku życia), produkcyjnym (kobiety w wieku 18 – 59 lat i mężczyźni w 

wieku 18 – 64 lat) oraz poprodukcyjnej (kobiety od 60 roku życia oraz mężczyźni od 65 roku 

życia). Analizując strukturę wiekową mieszkańców Brzezin dynamiką wzrostu charakteryzuje 

się grupa osób w wieku poprodukcyjnym. W odniesieniu do roku bazowego tj. 2011 roku w 

stosunku do 2013 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 9%. Spadek ma 

natomiast miejsce w przypadku mieszkańców w wieku produkcyjnym i wynosi 2%. Warto 

również zwrócić uwagę na procentowy udział poszczególnych struktur wiekowych w 

stosunku do ogółu mieszkańców w latach 2011 – 2013. Liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym w strukturze ludności miasta pozostaje na stałym poziomie i wynosi 

około 17% mieszkańców Brzezin. Systematycznie zmniejsza się procentowy udział osób 

będących w wieku produkcyjnym (z 66, % w roku 2011 do 64,5% w roku 2013) w stosunku do 

ogółu mieszkańców.  Systematyczny wzrost możemy natomiast odnotować wśród ludności w 

wieku poprodukcyjnym w strukturze mieszkańców ogółem – z 16,5% w 2012 roku do 18,1% 

w roku 2013. 
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Wykres nr 1. Struktura wiekowa miasta Brzeziny w latach 2011 – 2013  

 

Źródło: Opracowanie własne dane Urzędu Miasta Brzeziny 

 

Dane zawarte w poniższej tabeli jasno wskazują, iż w latach 2011 – 2013 z roku na rok 

w Brzezinach zwiększa się liczba zgonów. Warto również zauważyć, iż tylko w 2012 roku miał 

miejsce dodatni przyrost naturalny wśród mieszkańców Brzezin.   

Tabela nr 2. Ruch naturalny ludności zamieszkująca miasto Brzeziny w latach 2011 – 2013  

Ruch naturalny 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

liczba urodzeń żywych  91 135 120 

liczba zgonów  118 124 139 

przyrost naturalny - 27 11 - 19 
Źródło: Opracowanie własne dane Urzędu Miasta Brzeziny 
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1.3 PROBLEMY NA LOKALNYM RYNKU PRACY – BEZROBOCIE 

 

Według danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach w 2012 roku 

nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych w stosunku do roku 2011 o 5%. W prezentowanych 

latach wśród osób pozostających bez pracy większość stanowili mężczyźni. W 2013 roku 

stopa bezrobocia w kraju wyniosła 13,4%, dla województwa łódzkiego, a powiatu 

brzezińskiego 15,7%. 

Tabela nr 3. Bezrobotni zarejestrowani w PUP Brzeziny w latach 2011 – 2013 

Liczba bezrobotnych w mieście 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

ogółem 882 926 919 

w tym kobiety 420 433 435 

udział procentowy kobiet 47,6% 46,8% 47,3% 
Źródło: Opracowanie własne dane Powiatowego Urzędu Pracy Brzeziny 

Szczegółowe informacje dotyczące struktury bezrobocia w Brzezinach przedstawione 

zostały w poniższych tabelach.  

W latach 2011 – 2013 w każdym roku najliczniejszą grupę osób bezrobotnych 

stanowili mieszkańcy w przedziale wiekowym 25 – 34 lata. Odpowiednio w 2011 roku – 

26,6%, w 2012 roku – 25,8%, w 2013 roku – 25,2%.  Na podobnym poziomie w latach 2012 – 

2013 najbardziej zagrożonych bezrobociem były osoby w wieku 35 – 44 lat oraz 45 – 54 lat.   

Analizując czas, w jakim bezrobotni pozostają bez pracy w latach 2011 – 2013 warto 

zwrócić uwagę, iż liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy stanowi średnio 

36% ogółu bezrobotnych. Niepokojące mogą być również dane wskazujące, iż z roku na rok 

wzrasta odsetek osób pozostających bez pracy więcej niż 2 lat. Odpowiednio w 2011 roku – 

14,5%, w 2012 roku – 16,7%, w 2013 roku – 17,7%.  

Dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach pokazują, iż najliczniejszą 

grupę bezrobotnych według stażu pracy w analizowanych latach (2011 – 2013) stanowią 

osoby posiadające 1 – 5 letni staż.  

  W latach 2011 – 2013 na terenie Brzezin największy odsetek osób pozostających bez 

pracy stanowili mieszkańcy z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym oraz zasadniczo 

zawodowym. Ponadto analizując dane tylko osób bezrobotnych posiadających wykształcenie 

wyższe warto zwrócić uwagę, iż w kategorii tej zdecydowaną większość w stosunku do 

mężczyzn stanowią kobiety – średnio 72%.  
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Tabela nr 4. Bezrobotni według wieku zarejestrowani w PUP Brzeziny w latach 2011 – 2013 

Bezrobotni Ogółem Kobiety 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

18 – 24 r.ż. 155 166 149 90 86 80 

25 – 34 r.ż. 235 239 232 109 111 115 

35 – 44 r.ż. 166 195 193 86 102 93 

45 – 54 r.ż. 190 190 188 87 95 87 

55 – 59 r.ż. 110 95 114 48 39 60 

60 i więcej 
lat 

26 41 43 X X X 

Źródło: Opracowanie własne dane Powiatowego Urzędu Pracy Brzeziny 

Tabela nr 5. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w latach 2011 – 2013 

Bezrobotni Ogółem Kobiety 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

do miesiąca 70 85 96 28 31 49 

1-3 m-cy 170 160 148 73 80 69 

4-6 m-cy 151 162 139 82 77 57 

7-12 m-cy 184 182 203 101 87 101 

13-24 m-cy 179 182 170 82 92 80 

powyżej 24 
m-cy 

128 155 163 54 66 79 

Źródło: Opracowanie własne dane Powiatowego Urzędu Pracy Brzeziny 

Tabela nr 6. Bezrobotni według odbytego stażu pracy w latach 2011 – 2013 

Bezrobotni Ogółem Kobiety 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

bez stażu 119 128 115 60 63 64 

do roku 124 161 147 72 90 78 

1-5 lat 184 190 177 79 76 73 

6-10 lat 131 135 146 62 70 66 

11-20 lat 170 164 171 77 75 84 

21-30 lat 120 115 129 53 48 55 

30 i więcej 34 33 34 17 11 15 
Źródło: Opracowanie własne dane Powiatowego Urzędu Pracy Brzeziny 

Tabela nr 7. Bezrobotni według zdobytego wykształcenia w latach 2011 – 2013 

Bezrobotni Ogółem Kobiety 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

gimnazjalne 
i niżej 

277 283 277 116 113 114 

zasadnicze 
zawodowe 

261 279 273 91 113 110 

średnie 
ogólnokształcące 

98 112 120 59 71 67 

policealne 
i śr. zawodowe 

175 181 173 102 86 88 

wyższe 71 71 76 52 50 56 

Źródło: Opracowanie własne dane Powiatowego Urzędu Pracy Brzeziny 
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1.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

 

Sieć wodociągowa 

Według stanu na 31.12.2012 roku długość sieci wodociągowej na terenie Brzezin 

wynosiła 56,8 km i korzystało z niej 11 964 mieszkańców, co stanowiło 95,4% ogółu 

społeczeństwa miasta2.  

Sieć kanalizacyjna  

 W chwili obecnej tj. stan na 31.12.2012 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosi 17,7 

km i korzysta z niej 9 301 mieszkańców, co stanowi 75,2% ogółu ludności miasta Brzeziny3. 

Sieć drogowa  

Z racji swojego centralnego położenia miasto charakteryzuje się dużą dostępnością 

komunikacyjną, tak krajową jak i zagraniczną. Przez miasto przebiega jedna droga krajowa nr 

72 relacji Konin – Turek – Uniejów – Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka oraz trzy drogi 

wojewódzkie nr 704 relacji Jamno – Kołacin – Brzeziny, nr 708 relacji Ozorków – Warszyce – 

Stryków – Brzeziny oraz nr 715 relacji Brzeziny – Budziszewice – Ujazd. Brzeziny 

zlokalizowane są również w bezpośredniej bliskości autostrad krajowych i 

międzynarodowych A1 (w trakcie budowy) i A2. Łączna sieć drogowa na terenie Miasta 

stanowi 40 km dróg publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 
3 Ibidem  
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1.5 ZASOBY MIESZKANIOWE  
 

W 2012 roku ogólna liczba mieszkań na ternie Brzezin wynosiła 4536, a rok później 

4556.  Biorąc pod uwagę przeciętną powierzchnię użytkową to pozostaje ona praktycznie na 

tym samym poziomie. W 2012 wynosiła 71,6 m², by w 2013 roku osiągnąć wartość 72,0 m². 

Tabela nr 8. Zasoby mieszkaniowe w Brzezinach ze względu na liczbę mieszkań i ich średnią 

powierzchnię w latach 2012 – 2013  

 2012 r. 2013 r. 

ogólna liczba mieszkań 4 536 4 556 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (w m²) 71,6 m² 72,0 m² 
Źródło: Opracowanie własne dane Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 Dodatki mieszkaniowe rozdystrybuowane przez Urząd Miasta w Brzezinach 

przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć wszystkich należności związanych z 

utrzymaniem gospodarstwa domowego. Z roku na rok zwiększa się liczba przyznanych 

dodatków mieszkaniowych. Liczba mieszkań komunalnych oraz socjalnych po 2011 roku 

wzrosła, natomiast w latach 2012 – 2013 pozostała na tym samym poziomie. 

Tabela nr 9. Liczba oraz kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych przez Burmistrza Brzezin w 

latach 2011 – 2013  

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 2 330 2 562 2 597 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 340 294 zł 397 960 zł 393 856 zł 

liczba mieszkań komunalnych 75 100 100 

liczba mieszkań socjalnych  13 18 18 
Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

Do końca czerwca 2015 roku na rewitalizowanych terenach w Brzezinach powstanie 

ponadpokoleniowy budynek wielorodzinny, w którym znajdzie się 18 mieszkań oraz jedno 

mieszkanie chronione. Ma to być budynek wielorodzinny dwukondygnacyjny w układzie 

atrialnym, w którym łączna powierzchnia mieszkań wyniesie ponad 720 metrów 

kwadratowych.  
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1.6 EDUKACJA  

 

Na terenie Miasta Brzeziny w roku szkolnym 2013/2014 działalność edukacyjno – 

opiekuńczo – wychowawczą świadczą dwa przedszkola, trzy szkoły podstawowe, w tym 

jedna specjalna, dwa gimnazja, szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy (specjalna), 

jedno technikum, szkoła artystyczna, dwa licea ogólnokształcące i dwa dla dorosłych oraz 

jedna szkoła policealna.  Przy czym dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe i jedno 

gimnazjum to jednostki podlegające Miastu Brzeziny. Pozostałe, czyli Zespół Szkół 

Specjalnych (w skład, którego wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

przysposabiająca do pracy), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (obejmujący licea, technika), 

Liceum Ogólnokształcące oraz podlegają Starostwu Powiatowemu w Brzezinach. Dane 

szczegółowe na temat wybranych placówek zostały zaprezentowane poniżej.   

W Przedszkolu nr 1 w Brzezinach w roku szkolnym 2013/14 funkcjonowało 8 

oddziałów, do których uczęszczało 200 dzieci, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli i 12 

pracowników administracji i obsługi. Przedszkole nr 1 posiada 6 sal dydaktycznych, salę 

gimnastyczną i pracownie do prowadzenia zajęć logopedycznych i psychologicznych. Sale dla 

dzieci są przestronne oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Placówka aktywnie uczestniczy w projektach współfinasowanych przez Unię Europejską m.in 

od 1 września 2012 r. Przedszkole Nr 1 w Brzezinach brało udział w projekcie „Przedszkole 

oknem na świat” w ramach Priorytetu IX. Celem ogólnym projektu był wzrost poziomu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych. Ponadto na 

terenie placówki dla najmłodszych odbywają się konkursy (fotograficzne, plastyczne) oraz 

akcje, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej polegającej na dbałości o 

stan środowiska i oszczędnego korzystania z jego zasobów 

W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkolna nr 3 w Brzezinach uczęszczało 148 

dzieci. Łącznie kadra pedagogiczna składała się z 6 nauczycieli mianowanych, 4 

kontraktowych, logopedy (w wymiarze 5 h tygodniowo), psychologa (w wymiarze 5 h 

tygodniowo). Od kilku lat wydawana jest gazetka przedszkolna „Nasza Trójka”, w której 

zamieszczane są relacje z imprez i uroczystości, porady dla rodziców, kącik malucha.              

W związku z uczestnictwem w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską 

znacznie poprawiło się wyposażenie przedszkola zarówno w meble jak i pomoce dydaktyczne 

i nowoczesny sprzęt multimedialny. Dzięki finansowaniu form doskonalenia zawodowego ze 
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środków publicznych - kadra pedagogiczna podnosi swoje kwalifikacje i od nowego roku 

szkolnego wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone będą przez nauczycieli przedszkola 

(logopedia, terapia pedagogiczna, język angielski). 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 

2013/2014 kształconych było 350 uczniów, w 15 oddziałach, w tym 49 dzieci w dwóch 

grupach przedszkolnych, 147 dzieci w klasach nauczania wczesnoszkolnego oraz 154 dzieci w 

klasach IV-VI.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach to najstarsza istniejąca placówka 

oświatowa w mieście. Dzięki funduszom uzyskanym od władz miasta, przeprowadzono 

generalna modernizację budynku. Obecnie na terenie szkoły funkcjonuje kompleks boisk 

sportowych „ORLIK 2012”. Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 

rozwijających zainteresowania uczniów, kół zainteresowań z poszczególnych przedmiotów 

nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonuje Klub Europejski, zajęcia szachowe, 

dziennikarskie, turystyczno - krajoznawcze i teatralne. Powodzeniem cieszą się spotkania 

szkolnego koła LOP i klubu ”Wiewiórka” oraz treningi różnorodnych dyscyplin sportowych. 

Uczniowie mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej, biblioteki i centrum 

multimedialnego - sali informatycznej, pracowni multimedialnej i audiowizualnej. Bazę 

komputerową szkoły stanowią 22 stanowiska komputerowe. Celem szkoły jest wspieranie 

rodziców w procesie wychowania dzieci, propagowanie partnerstwa oraz zdobywanie pracą i 

osiągnięciami uznania i szacunku społeczności lokalnej.  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach jest szkołą 

publiczną z klasami integracyjnymi. W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszczało 476 

uczniów zgrupowanych w 21 oddziałach. Budynek szkoły jest zmodernizowany i 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sprawność fizyczną rozwijają również 

uczniowie w klasach o rozszerzonym programie pływania. Aktywnie działają koła: 

polonistyczne, teatralne, matematyczne, modelarskie, przyrodnicze, ekologiczne, 

informatyczne, fotograficzne, chór szkolny, SKS. Szkoła posiada salę komputerową 

wyposażoną w 10 stanowisk. Oprócz tego sprzęt udostępniony jest w bibliotece szkolnej (4 

zestawy multimedialne) i pracowniach przedmiotowych. Na bazę sportową szkoły składają 

się boisko trawiaste do piłki nożnej, kompleks sportowy „ORLIK” oraz sala gimnastyczna. 

Gimnazjum w Brzezinach powstało w 1999 roku. W roku szkolnym 2013/2014 do 

placówki uczęszczało 318 uczniów. Gimnazjum w Brzezinach może poszczycić się wieloma 
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sukcesami na szczeblu nie tylko powiatowym, ale również wojewódzkim i krajowym. Szkoła 

znajduje się w grupie instytucji najbardziej aktywnych i zaangażowanych w promocję Ziemi 

Brzezińskiej w województwie i w kraju. Rozgłos i szacunek w środowiskach oświatowych w 

całej Polsce przyniosły Gimnazjum w Brzezinach takie sukcesy jak: uzyskanie przez uczniów 

Gimnazjum tytułów 26 finalistów i 10 laureatów olimpiad przedmiotowych w 

jedenastoletniej historii tych zmagań na etapie gimnazjalnym. Gimnazjum posiada pracownię 

komputerową z dostępem do Internetu, sprzęt udostępniony jest również w bibliotece. 

Szkoła ma dostęp do Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2, boiska trawiastego, sali 

gimnastycznej. Młodzież korzysta także z Miejskiej Pływalni Centrum Kultury Fizycznej w 

Brzezinach4.  

Tabela nr 10. Placówki oświatowo-wychowawcze w Brzezinach w roku szkolnym 2012/2013 

Nazwa i adres placówki Liczba oddziałów  Liczba uczniów 
uczęszczających do szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Brzezinach  
ul. Moniuszki 21 
95 – 060 Brzeziny 
www.sp1brzeziny.pl  

15 350 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Brzezinach  
ul. Sienkiewicza 17 
95-060 Brzeziny 
www.sp2brzeziny.edupage.org  

21 476 

Gimnazjum w Brzezinach 
ul. Bohaterów Warszawy 4 
95-060 Brzeziny 
www.gimbrzeziny.szkoly.lodz.pl  

b.d. 318 

Przedszkole nr 1 w Brzezinach 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
95-060 Brzeziny 
http://www.p1brzeziny.wikom.pl/  

8 200 

Przedszkole nr 3 w Brzezinach 
ul. Moniuszki 15  
95-060 Brzeziny 
http://brzeziny.pl/przedszkole_nr_3.php  

6 148 

Źródło: Opracowanie własne dane Urzędu Miasta Brzeziny 

 

 

 

                                                           
4 http://brzeziny.pl dane z dnia 18.03.2015 r. 

http://www.sp1brzeziny.pl/
http://www.sp2brzeziny.edupage.org/
http://www.gimbrzeziny.szkoly.lodz.pl/
http://www.p1brzeziny.wikom.pl/
http://brzeziny.pl/przedszkole_nr_3.php
http://brzeziny.pl/
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1.7 OPIEKA ZDROWOTNA  

 

Na terenie miasta Brzeziny opiekę zdrowotną świadczą cztery Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej, w tym trzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Działalność tych jednostek 

uzupełniają jednostki funkcjonujące w ramach największej placówki medycznej w powiecie 

brzezińskim Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., który dysponuje 162 

miejscami dla chorych dorosłych i dzieci. W strukturze spółki funkcjonują: 

 Oddział Chirurgii Ogólnej,   

 Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny,   

 Oddział Ginekologiczno-Położniczy,  

 Oddział chorób wewnętrznych,  

 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,  

 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,  

 Szpitalny Oddział Ratunkowy. 
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1.8 KULTURA  

 

Funkcje kulturalne na terenie miasta Brzeziny skupiają się głównie wokół trzech 

instytucji tj.: 

 Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima, 

 Muzeum Regionalne w Brzezinach 

 Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zostało powołane na mocy uchwały Rady 

Miasta Brzeziny i zaczęło funkcjonować od 1 czerwca 2011 roku. Do najważniejszych zadań 

Centrum należy: animacja życia kulturalnego w mieście, promocja miasto Brzeziny, 

organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności oraz wydawnictwo 

samorządowego tygodnika „Brzeziński Informator Samorządowy”. W 2012 roku został 

powołany do życia program „Dom Kultury w Przestrzeni”. W ramach programu odbyły się 

m.in. warsztaty kulinarne, turystyczne, modelarskie i fotograficzne. W zajęciach udział wzięło 

łącznie ponad 100 osób. Poprzez przystąpienie do projektu „Centrum Aktywności 60 +” oraz 

„Spotkania z pasjami” Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wspiera również aktywizację 

osób starszych. W wyniku podejmowania inicjatyw o charakterze promocyjnych udało się 

stworzyć: zintegrowany Program Promocji, łączący promocję projektów realizowanych przez 

Miasto Brzeziny, nowy portal miasta, uruchomienie konta miasta na Facebook oraz został 

aktywowany system powiadamiania sms dla mieszkańców5. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach to kolejne istotne 

miejsce w przestrzeni kulturowej miasta. Biblioteka, która oprócz upowszechniania 

czytelnictwa, prowadzi działalność oświatową zarówno dla dzieci jak i dorosłych poprzez 

wystawy, spotkania autorskie, prelekcje, lekcje  biblioteczne oraz 

konkursy literackie i czytelnicze. W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, placówka 

pełniła zadania biblioteki powiatowej koordynując m.in. pracę pięciu bibliotek gminnych 

działających na terenie Powiatu Brzezińskiego. W ubiegłym roku podobnie jak w latach 

poprzednich prowadzona była komputerowa obsługa czytelników. W placówce działały też 

Punkt Informacji Turystycznej i Punkt Informacji Europejskiej. Biblioteka aktywnie 

                                                           
5 http://brzeziny.pl/centrum_promocji_i_kultury_w_brzezinach.php dane z dnia 19.03.2015 r. 

http://brzeziny.pl/centrum_promocji_i_kultury_w_brzezinach.php


 

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 
28 | S t r o n a  

 

współpracowała m. in. ze szkołami, przedszkolami, Muzeum Regionalnym, Stowarzyszeniem 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, Szkołą Muzyczną, 

Świetlicą Środowiskowo - Terapeutyczną „Świetlik”6. 

Ważną instytucją promującą historię miasta oraz bogactwo lokalnych tradycji jest 

Muzeum Regionalne w Brzezinach. Placówka powstała w 1972 roku z inicjatywy działaczy 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brzezińskiej. Zalążki zbiorów muzealnych zaczęły być zbierane 

przez członków Towarzystwa już około 1965 roku. W placówce znajdują się głównie zbiory 

związane z krawiectwem: maszyny do szycia z przełomu XIX i XX wieku, żelazka oraz nożyce 

krawieckie. W zbiorach muzeum znajduje się także bogata ikonografia i unikalne muzealia. 

Poza wystawami stałymi i czasowymi, na terenie Muzeum organizowane są w także 

warsztaty artystyczne oraz imprezy okolicznościowe7.  

Dla osób preferujących aktywne formy spędzania czasu wolnego bogatą ofertę 

zapewnia Centrum Kultury Fizycznej, w skład, którego od 1 czerwca 2011 roku wchodzi 

Kryta Pływalnia i Stadion Miejski.  Na ternie krytego basenu znajduje się 25 metrowy 6 

torowy basen sportowy, basen rekreacyjny, sauna fińska oraz grota solna, a na zewnątrz 

budynku znajduje się boisko do siatkówki plażowej. Na terenie stadionu zaś można 

skorzystać z bieżni lekkoatletycznej, piłkarskich boisk trawiastych oraz z boiska ze sztuczną 

nawierzchnią trawiastą8. 

Tabela nr 11. Instytucje promujące kulturę w Brzezinach w 2013 

Nazwa i adres placówki 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach  
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny 
 www.cpik-brzeziny.pl 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach 
ul. św. Anny 36, 95-060 Brzeziny  
www.mbp-brzeziny.eu  

Muzeum Regionalne w Brzezinach  
ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny 
www.muzeumbrzeziny.pl  

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach  
ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny 
www.ckfbrzeziny.pl  
Źródło: Opracowanie własne dane Urzędu Miasta Brzeziny 

                                                           
6 http://brzeziny.pl/miejska_biblioteka_publiczna_im_juliana_tuwima.php dane z dnia 19.03.2015 r. 
7 http://brzeziny.pl/muzeum_regionalne_w_brzezinach.php dane z dnia 19.03.2015 r. 
8 http://brzeziny.pl/centrum_kultury_fizycznej_w_brzezinach.php dane z dnia 19.03.2015 r. 

http://www.mbp-brzeziny.eu/
http://www.muzeumbrzeziny.pl/
http://www.ckfbrzeziny.pl/
http://brzeziny.pl/miejska_biblioteka_publiczna_im_juliana_tuwima.php
http://brzeziny.pl/muzeum_regionalne_w_brzezinach.php
http://brzeziny.pl/centrum_kultury_fizycznej_w_brzezinach.php
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1.9 POMOC SPOŁECZNA 
 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2.1). Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka (art. 3.1). Zadania społeczne na terenie miast Brzeziny 

wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. Podstawowym zadaniem 

Ośrodka jest zapewnienie na terenie miasta wszechstronnych i dostępnych świadczeń 

określonych w ustawie o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom 

uprawniony do alimentów i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 Analiza zasobów kadrowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach 

pokazuje, iż na koniec 2013 roku zatrudnione były 22 osoby, z czego 8 stanowili pracownicy 

socjalni. Dane szczegółowe na temat zatrudnienia oraz wykształcenia pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach przedstawiają poniższe tabele.   

Tabela nr 12. Stan zatrudnienia w MOPS w Brzezinach w latach 2011-2013 

Rodzaj stanowiska  Liczba 
etatów 

Liczba 
etatów 

Liczba 
etatów 

Lata 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

kadra kierownicza 2 2 2 

pracownicy socjalni 8 8 8 

pozostali pracownicy  11 14 14 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

Tabela nr 13. Poziom wykształcenia pracowników MOPS w Brzezinach – stan na 31.12.2013  

Poziom wykształcenia Kadra kierownicza Pracownicy socjalni 

wyższe kierunkowe 2 4 

średnie kierunkowe - 4 
Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

Jak wynika z poniższego wykresu ogółem w ramach zadań zleconych i własnych, bez 

względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania liczba przyznanych świadczeń 

dla rodzin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w latach 2011 – 2013 

pozostaje na podobnym poziomie. 
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Wykres nr 2. Rodziny oraz osoby objęte pomocą przez MOPS Brzeziny w latach 2011 – 2013 

 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 Na poniższym wykresie wyodrębnionych zostało pięć głównych powodów 

przyznawania pomocy beneficjentom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

w latach 2011 – 2013. Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc w analizowanym 

okresie było ubóstwo, natomiast drugim, ale tylko w roku 2012 i 2013 bezrobocie, gdyż w 

2011 roku była to bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego wynikająca 

najczęściej z braku odpowiedniego gospodarowania budżetem domowym, nadużywaniem 

alkoholu, zaniedbania, co prowadziło do zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w 

sytuacjach kryzysowych.  
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Wykres nr 3. Pięć głównych przyczyn przyznania pomocy przez MOPS Brzeziny w latach 2011 – 2013 

 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 Poniższa tabela stanowi uzupełnienie przyczyn przyznania pomocy beneficjentom 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. W tabeli nie zostały wskazane 

powody sytuacji, w których wartość wynosiła 0 i dotyczyły takich podwodów jak: klęska 

żywiołowa lub ekologiczna, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi i sieroctwo. 

Tabela nr 14. Powody przyznania pomocy MOPS Brzeziny w latach 2011 – 2013 

Przyczyny przyznania pomocy  Liczba rodzin 
2011 r. 

Liczba rodzin 
2012 r. 

Liczba rodzin 
2013 r. 

Ubóstwo 454 446 497 

Bezdomność 14 16 18 

Potrzeba ochrony macierzyństwa w 
tym: 

11 16 7 

wielodzietność 0 0 2 

Bezrobocie 268 314 314 

Niepełnosprawność 253 248 246 

Długotrwała lub ciężka choroba 71 74 86 

Bezradność w prowadzeniu gosp. 
domowego, w tym: 

364 187 228 

rodziny niepełne 
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Przemoc w rodzinie 0 5 6 

Alkoholizm 38 36 44 

Narkomania 2 2 2 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

3 4 15 

Zdarzenie losowe 1 0 2 

Sytuacja kryzysowa 12 26 18 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość wydatków ponoszonych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, uwzględniając zarówno wydatki na 

zadania własne jak i zadania zlecone gminie. Należy zauważyć, iż z roku na rok nakłady 

finansowe wzrastają. 

Wykres nr 4. Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną przez MOPS Brzeziny w latach 2011 – 2013 

 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

Tabela nr 15. Typ świadczeń przyznanych przez MOPS Brzeziny w latach 2011 – 2013 

Typ świadczeń Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

 
2011 2012 2013 

pieniężne 242 632 507 1 086 494 1 065 

niepieniężne 
151 389 157 396 182 432 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w dniu 06.04.2010r. złożył wniosek 

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 

6518525,53

6829612,83

7251319,46

6 000 000

6 200 000

6 400 000

6 600 000

6 800 000

7 000 000

7 200 000

7 400 000

2011 2012 2013

zł

wydatki przeznaczone na pomoc społeczną
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Poddziałania 7.2.1 w konkursie otwartym. Wniosek został pozytywnie oceniony. W dniu 

03.09.2010r. została podpisana pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny, a Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Łodzi umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w okresie od 9.09.2010 roku do 

31.08.2012 roku realizował projekt konkursowy „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. 

Przeciwdziałaniu wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 

7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.      

Projekt w 100 % finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 

dofinansowania wynosiła 1 436 687,87 PLN. Projekt skierowany był do mieszkańców Miasta 

Brzeziny.  Adresatami były przede wszystkim osoby w wieku aktywności zawodowej, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożone wykluczeniem społecznym 

oraz ich otoczenie (rodziny).Działania przewidziane w projekcje miały na celu pomóc 

uczestnikom w powrocie na rynek pracy oraz do uczestnictwa w życiu społecznym, a tym 

samym zapobiec wykluczeniu społecznemu. Celem ogólnym projektu było zwiększenie 

potencjału społecznego i zawodowego 40 osób w wieku aktywności zawodowej, 

pozostających bez zatrudnienia z terenu miasta Brzeziny oraz członków ich rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej poprzez 

zastosowanie aktywnych form integracji. 

Od 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach bierze udział w 

projekcie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

„Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywne integracji przez Ośrodki 

Pomocy Społecznej”. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój aktywnej integracji wśród 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Brzeziny oraz upowszechnianie 

pracy socjalnej. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 

uczestników projektu mającego przyczynić się do powrotu na rynek pracy i życia 

społecznego, poprawy sytuacji materialno - bytowej uczestników projektu poprzez wsparcie 

finansowe, zwiększenie poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku 

realizacji działań o charakterze środowiskowym oraz zwiększenie potencjału kadrowego 
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Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. W 2014 roku projekt skierowany był 

do 22 osób w tym 11 kobiet i 11 mężczyzn, 6 osób, które posiadało orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności oraz 2 osoby w przedziale wiekowym 15-30 lat w wieku aktywności 

zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem. 

Ogólny koszt projektu wyniósł 196 085,45 zł w tym 20 801,29 zł to wkład własny w projekt.  

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w okresie od 01.06.2012 roku do 

30.11.2013 roku był realizatorem pilotażowego wdrażania standardów usług modeli 

instytucji pomocy i integracji społecznej projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe 

instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem możemy więcej”. Projekt realizowany w 

partnerstwie. Liderem partnerstwa jest Miasto Brzeziny a realizatorem ze strony lidera jest 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast partnerem była organizacja pozarządową 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”. Łączna kwota dofinansowania na realizację 

projektu wynosi 999 920,00 zł, z czego kwota 249 400,00 zł to koszt realizacji zadań przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a 750 520,00 zł to koszt realizacji zadań przez 

Stowarzyszenie. Jednym z pozytywnych aspektów realizacji projektu był wysoki procent 

osób, które uzyskały zatrudnienie w związku z udziałem w projekcie. Na 20 osób, które 

rozpoczęły staż, aż 11 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu i pracuje 

nadal. W styczniu 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach działając w 

imieniu Gminy Miasto Brzeziny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego 

„Ja-Ty-My” realizował projekt z Działania 1.2 „ Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i 

Integracji Społecznej” Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”. Głównym 

celem programu rewitalizacja społeczna było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczenia 

społecznego poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społeczny i kulturalnym 

oraz integracja lokalna minimum 30 osób z różnych grup społecznych z terenu objętego 

Lokalnym Programem Rewitalizacji. Cele szczegółowe obejmowały między innymi: 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zmniejszenie powodujących je czynników wśród 

10- ciu osób poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących bądź 

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z terenu objętego LPR poprzez uczestnictwo w 

treningu aktywności społecznej, szkoleniach i stażach zawodowych, objęciu minimum 10-ciu 
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osób starszych w szkoleniu komputerowym na temat przeciwdziałania e-wykluczeniu, 

poprawę sytuacji rodzinnej u 20 –stu osób przeżywających problemy bytowe oraz 

opiekuńczo-wychowawcze poprzez uczestnictwo w poradnictwie psychologicznym, prawnym 

i socjalnym. Łączna wartość projektu wyniosła  827.370,00 zł.9 

 Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach nie 

są jedynymi poczynaniami skierowanymi do osób z problemami społecznymi. Do instytucji, 

które wspierają Ośrodek należy również zaliczyć między innymi Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie i organizacje pozarządowe.  

Tabela nr 16. Instytucje i organizacje wspierające działania MOPS Brzeziny 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny  
Obszary działań 
zadania wynikające z ustawy z dn.12.03.2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawy z dn. 
27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej w Brzezinach 
Ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny 
Obszary działań między innymi: 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie 
ul. Św. Anny 35, 95-060 Brzeziny 
Obszary działań między innymi: 
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym 
niepełnosprawnym, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i fizjologicznej u osób 
bezdomnych (otwarcie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn). 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” 
ul. Piłsudskiego 14, 95-060 Brzeziny  
Obszary działań między innymi: 
Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji, pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym, integracja zawodowa i 
społeczna osób niepełnosprawnych. 
Oddział Rejonowy PCK w Brzezinach 
ul. Sienkiewicza 11, 95-060: Brzeziny 
Obszary działań między innymi: 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

                                                           
9 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za rok 2013 
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Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy "Viola" 
Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny  
Obszary działań między innymi: 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans, meetyngi dla osób uzależnionych, terapia dla kobiet, grupy Al-
Anon, organizacja czasu wolnego dla uzależnionych i ich rodzin. 
Źródło: Opracowanie własne 
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1.10 UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych to zadania, jakimi m.in zajmuje się Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Brzezinach na dzień 31.12.2013 roku wchodziły 4 osoby w tym: 2 kobiety i 2 mężczyzn.   Jak 

pokazuje poniższa tabela z roku na rok począwszy od 2012 roku kończąc na 2013 roku 

nieznacznie zmniejsza się liczba wniosków skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Brzezinach. Najczęściej wnioski kierowane są przez Komendę 

Powiatową Policji. 

Tabela nr 17. Liczba przyjętych wniosków przez MKRPA w Brzezinach w latach 2011 – 2013  

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

rodzinę  8 17 16 

Sąd Rejonowy – kuratorzy 12 7 4 

Komendę Powiatową Policji 35 21 19 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brzezinach 

5 9 9 

Prokuraturę Rejonową w Brzezinach 4 2 5 

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach 1 - - 

Zespół Interdyscyplinarny - 3 2 

liczba wniosków ogółem  65 59 55 
Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 W 2013 roku w związku z nadużywaniem alkoholu MKRPA w Brzezinach na rozmowę 

interwencyjno – motywacyjne zaprosiła 67 osób w liczbie tej było 63 mężczyzn i 4 kobiety. 

Członkowie Komisji motywowali osoby mające problem alkoholowy do podjęcia kontaktu z 

wybraną przez siebie placówką leczenia uzależnienia od alkoholu i przystąpienia do 

zaproponowanego im programu terapii oraz podjęcia kontaktu z klubami abstynenckimi albo 

grupami Anonimowych Alkoholików. W stosunku do 21 osób rozmowy interwencyjno – 

motywacyjne nie pomogły, wobec czego kierowanie były na badania przez biegłego. Ponadto 

na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 

2013 r. wydatkowano kwotę 198 206,44 zł  

Jednym z ustawowych zadań pomocy społecznej jest opieka nad rodziną i dzieckiem, 

a w tym zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie.         

W związku z powyższym został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie, aby realizować zadania związane z zapewnieniem ofiarom przemocy w 

rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia zmierzającego do ograniczenia 

problemu przemocy domowej. Z danych pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzezinach wynika, że w 2012 roku złożonych było pięć „Niebieskich Kart” – 

trzy sporządzone przez policję i po jednej przez MOPS Brzeziny i pedagoga szkolnego. Rok 

później założonych było już dwanaście „Niebieskich Kart”. 

W 2013 roku 9 stycznia został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2013-2016 uchwałą nr XXX/127/2013 Rady Miasta. Realizację programu 

powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach. Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta 

Brzeziny, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem 

programu jest: 

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie; 

2. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy; 

3. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem 

przemocy; 

4. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania      

Informacyjno – edukacyjne. 

W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze 

przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w 

rodzinie. Głównym realizatorem, koordynatorem i inicjatorem działań w ramach Programu 

jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego obsługę 

organizacyjno-techniczną zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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1.11 BEZDOMNOŚĆ  

 

W roku 2013 objętych pomocą zostało 18 rodzin bezdomnych. W dniu 31.12.2012 

roku została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a 

Towarzystwem im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Brzezinach na okres od 1 

stycznia do 12 kwietnia 2013 roku, natomiast od listopada do grudnia 2013 została 

podpisana kolejna umowa gwarantująca miejsca noclegowe dla 8 mężczyzn z terenu miasta 

Brzeziny, które zostały wykorzystane w 100%. Ponadto 15 lipca 2013 roku została zawarta 

umowa z w/w Towarzystwem na świadczenie usług łazienniczych dla bezdomnych 

mieszkańców Brzezin na okres od lipca do października 2013 roku. Usługa świadczona była w 

każdy poniedziałek i średnio korzystało z niej 5 bezdomnych w tygodniu.  

Tabela nr 18. Liczba miejsc dla bezdomnych oraz koszt zadania w latach 2011-2013 

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

Liczba miejsc 8 8 8 

Koszt zadania w roku 27 360 zł 35 060 zł 37 140 zł 

Źródło: Opracowanie własne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  
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2. ANALIZA SWOT  
 

 Uzupełnieniem opinii na temat miasta Brzeziny była dokonanie analizy SWOT, która 

służyła do identyfikacji mocnych i słabych stron miasta oraz szans i zagrożeń wynikających z 

otoczenia miasta. Nazwa SWOT oznacza: 

 Mocne strony (S), czyli wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na 

sytuację społeczną, 

 Słabe strony, (W) czyli wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

sytuację społeczną, 

 Szanse, (O) czyli zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację 

celów, 

 Zagrożenia, (T) czyli zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na 

realizację celów. 

 Na terenie Brzezin analiza SWOT została przeprowadzona w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej z zespołem złożonym z kierownika placówki i pracowników socjalnych. 

Praca z zespołem zaowocowała następującymi wynikami. 
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2.1 SFERA SPOŁECZNA 
 

Tabela nr 19. Analiza SWOT dla sfery społecznej 

MOCNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

 

1. Rewitalizacja społeczna.  

2. System ekonomii społecznej (klauzule 

społeczne, powierzeniu zadań 

bezprzetargowo, posiadanie 

przedsiębiorstwa społecznego). 

3. Dobra współpraca z różnymi instytucjami 

i podmiotami realizującymi zadania z 

zakresu pomocy społecznej w tym z 

organizacjami z trzeciego sektora 

(stowarzyszenia, fundacje). 

4. Świadomość problemów społecznych 

lokalnej władzy. 

5. Realizacja projektów finansowanych ze 

środków UE.  

6. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra 

pomocy społecznej. 

7. Systematyczne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na realizację zadań pomocy 

społecznej. 

8. Dobra współpraca z gminami ościennymi. 

9. Skutecznie działanie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz organizacji 

wspierających. 

10. Skuteczne działanie instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na 

terenie Miasta: Komenda Powiatowa 

Policji, Straż Miejska, Państwowa Straż 

Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

 

1. Wzrost liczby osób korzystających z 

pomocy społecznej. 

2. Ograniczone środki finansowe 

przeznaczone na pomoc społeczną. 

3. Narastające patologie społeczne. 

4. Ograniczenia lokalowe Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzezinach. 

5. Niedostateczne wypełnianie funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych przez 

rodziców. 

6. Niechęć podnoszenia kwalifikacji przez 

osoby długotrwale bezrobotne. 

7. Znaczna liczba bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku. 

8. Niewystarczająca liczba lokali socjalnych. 

9. Niechęć do podejmowania leczenia przez 

uzależnionych oraz współpracy w tym 

zakresie przez współuzależnionych. 

10. Proces starzenia się ludności. 

11. Niedostosowanie wykształcenia i 

kwalifikacji zawodowych osób 

bezrobotnych do potrzeb i wymagań 

rynku pracy. 

12. Brak wystarczającej liczby miejsc pracy na 

lokalnym rynku. 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

 

1. Wysoka świadomość społeczna władz 

samorządowych. 

2. Działania edukacyjne służące 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

1. Narastające zjawisko wyuczonej 

bezradności beneficjentów.  

2. Rosnąca liczba osób ubogich i 

niepełnosprawnych. 
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3. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i stowarzyszeniami. 

4. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

5. Wykorzystanie środków europejskich na 

rozwój usług społecznych. 

6. Poszerzenie współpracy instytucjonalnej 

na rzecz wspierania prawidłowego 

funkcjonowania rodzin i przeciwdziałania 

sytuacjom kryzysowym oraz zapobiegania 

umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

7. Tworzenie i realizacja programów 

aktywizujących społeczność lokalną. 

8. Dostęp do nowoczesnych środków 

komunikowania się (Internet). 

9. Wspieranie zatrudnienia osób 

bezrobotnych w ramach robót 

publicznych, prac interwencyjnych i prac 

społecznie użytecznych. 

10. Oferowania dzieciom i młodzieży różnych 

form spędzania czasu wolnego. 

11. Stałe szkolenia, doskonalenie zawodowe 

pracowników pomocy społecznej. 

12. Promocja i wsparcie wolontariatu. 

13. Działania na rzecz aktywizacji osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. 

14. Działania na rzecz rodzin wielodzietnych i 

osób niepełnosprawnych zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu. 

15. Kontynuacja projektów unijnych. 

3. Rozbicie rodzin przez przymusową 

emigrację za pracą.  

4. Rozwój patologii społecznych. 

5. Poczucie braku perspektyw rozwojowych 

mieszkańców małych miejscowości. 

6. Roszczeniowa postawa osób objętych 

pomocą społeczną. 

7. Długotrwałe uzależnienie rodzin od 

pomocy społecznej. 

8. Marginalizacja spowodowana 

długotrwałym bezrobociem. 

9. Występowanie zagrożeń funkcjonowania 

rodziny: uzależnienia, bezrobocie, 

przemoc w rodzinie. 

10. Ukrywanie zjawiska przemocy domowej. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 
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2.2 SFERA GOSPODARCZA 
 

Tabela nr 20. Analiza SWOT dla sfery gospodarczej 

MOCNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

 

1. Rozwój małych przedsiębiorstw. 

2. Realizacja projektów finansowanych ze 

środków UE. 

3. Położenie w pobliżu Łodzi. 

4. Stabilna sytuacja finansowa miasta. 

Wykorzystywanie środków Unii 

Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. 

5. Władze Miasta przychylne dla nowych 

inwestorów. 

6. Duża liczba gruntów inwestycyjnych. 

7. Duża liczba ludności w wieku 

produkcyjnym, mogących stanowić dla 

obecnych lub przyszłych pracodawców 

kadrę pracowniczą. 

 

1. Brak wystarczającej liczby miejsc 

pracy na lokalnym rynku.  

2. Brak zakładów produkcyjnych. 

3. Duże bezrobocie osób po 50 roku 

życia.  

4. Recesja gospodarcza i stagnacja 

lokalnego rynku pracy. 

5. Brak sieci gazowej. 

6. Migracja młodych wykształconych 

ludzi. 

7. Zły stan kamienic w Mieście i brak 

funduszy na ich odnowienie. 

 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

 

1. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

2. Powstanie spółdzielni socjalnych. 

3. Podniesienie atrakcyjności dla 

inwestorów spoza miasta. 

4. Dobrze rozwinięty i działający system 

doradztwa zawodowego. 

5. Wspierane przez samorząd lokalnej 

przedsiębiorczości. 

6. Strefy inwestycyjna (doprowadzenie 

gazu). 

7. Odnawialne źródła energii. 

 

 

1. Zanieczyszczenie środowiska. 

2. Wysoka stopa bezrobocia. 

3. Zubożenie społeczeństwa. 

4. Zmniejszanie udziału młodych 

przedsiębiorczych mieszkańców na 

lokalnym rynku pracy. 

5. Likwidacja zakładów pracy. 

6. Duża konkurencja Strykowa w zakresie 

gruntów inwestycyjnych i dogodniejszego 

położenia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 
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2.3 SFERA EDUKACYJNO – KULTURALNA 
 

Tabela nr 21. Analiza SWOT dla sfery edukacyjno – kulturalnej 

MOCNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

 

1. Rozwinięta sieć przedszkolna oraz 

szkolna. 

2. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów. 

3. Wysokie kwalifikacje kadry 

pedagogicznej.  

4. Realizacja projektów unijnych w szkołach.  

5. Bogata oferta spędzenia czasu wolnego - 

Centrum Kultury Fizycznej, Muzeum 

Regionalne w Brzezinach, Miejskiej 

Bibliotece oraz Centrum Promocji i 

Kultury. 

6. Infrastruktura sportowo - rekreacyjna: 

basen kryty, 2 Orliki, 2 boiska trawiaste, 

grota solna. 

7. Duży wybór placówek oświatowych. 

8. Polityka senioralna.  

 

1. Niewystarczające wyposażenie placówek 

edukacyjnych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. 

2. Niewystarczająca ilość kadry 

specjalistycznej (psycholog, pedagog, 

prawnik). 

3. Brak obiektów agroturystycznych. 

4. Brak oferty turystycznej (jednodniowej i 

weekendowej). 

5. Brak sali widowiskowej i hali sportowej. 

 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

 

1. Atrakcyjne dla młodzieży wykorzystanie 

bazy sportowej zlokalizowanej w mieście. 

2. Inicjatywa postaw proekologicznych 

mieszkańców miasta. 

3. Pozyskanie środków zewnętrznych na 

rozwój miasta. 

4. Edukacja rodziców, w szczególności 

poprzez treningi umiejętności 

rodzicielskich, radzenia sobie ze stresem, 

agresją, bezradnością, zarządzaniem 

budżetem domowym. 

 

1. Zmieniająca się polityka państwa w 

zakresie edukacji. 

2. Negatywny model potrzeb edukacji i 

korzystania z dóbr kultury istniejącej w 

znacznej liczbie rodzin.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 
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III 

CZĘŚĆ PROGRAMOWA 
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1. CELE STRATEGICZNE 

 

Cel strategiczny nr 1 

Poprawa jakości życia mieszkańców miasta w tym osób wykluczonych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz rozwój elementów ekonomii społecznej.  

Cele szczegółowe 

1. Zmniejszenie bezrobocia, aktywizacja i doradztwo zawodowe. 

2. Ograniczenie ubóstwa oraz zapewnienie pomocy rodzinom najuboższym. 

3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

4. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 

Podjęte działania: 

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania 

ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, 

szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach oraz organizacji robót 

publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego. 

2. Pomoc finansowa i w naturze wynikająca z ustawy o pomocy społecznej. 

3. Stworzenie Centrum Integracji Społecznej. 

4. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych,        

w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

5. Wsparcie osób ubogich poprzez pracę socjalną. 

6. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi. 

7. Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

8. Diagnozowanie potrzeb i wsparcie osób i rodzin żyjących w niedostatku. 

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

bezrobotnych. 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

11. Dokształcanie i zwiększanie kadry pomocy społecznej poprzez udział w szkoleniach i 

kursach oraz zatrudnianie specjalistów. 
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12. Poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych. 

13. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych. 

14. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do informacji o ich uprawnieniach m.in. 

poprzez wykorzystanie sieci Internet. 

15. Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw 

umożliwiających ich integrację z pełnosprawnymi mieszkańcami miasta. 

16. Zapewnienie dostępu do kształcenia integracyjnego w mieście. 

17. Podejmowanie współpracy PCPR, PUP, PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 
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Cel strategiczny nr 2 

Stworzenie optymalnych warunków sprzyjających wspieraniu rodziny oraz pomoc rodzicom 

w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. 

Cele szczegółowe 

1. Diagnozowanie i analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego. 

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych. 

3. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny. 

Podjęte działania: 

1. Rozpoznawanie i analiza problemów występujących w rodzinie z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi. 

2. Objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci z terenu miasta.  

3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego i udzielanie specjalistycznego wsparcia 

pedagogiczno- psychologicznego.  

4. Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówki 

oświatowe oraz Świetlicę Środowiskowo-Terapeutyczną „Świetlik”.  

5. Budowa nowych placów zabaw i edukacji dla dzieci m.in. miasteczko ruchu drogowego 

oraz remont starych placów zabaw. 

6. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o 

pomocy społecznej, między innymi poprzez przyznawanie zasiłków i pomocy w naturze 

oraz stypendiów socjalnych.  

7. Przydzielenia rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi asystenta rodziny. 

8. Kontynuowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i 

prawnego na rzecz rodzin zagrożonych kryzysem.  

9. Współpraca pomiędzy instytucjami w celu poprawy sytuacji rodzinnej.  

10. Zapewnienie rodzinom ( w tym rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi) oraz osobom 

samotnie wychowującym dzieci szerszego dostępu do bezpłatnego poradnictwa 

specjalistycznego ( rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego i prawnego), terapii 

rodzinnej. 

11. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę 

placówek oświatowo - wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i 
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służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji 

pozarządowych i kościoła. 

12. Promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w 

zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników MOPS i 

placówek oświatowych. 

13. Realizacja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015. 
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Cel strategiczny nr 3 

Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej, terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i rodzin, w których występuje ten problem.  

2. Systematyczna ocena skali zjawiska uzależnień w oparciu o posiadaną bazę danych. 

3. Zwiększenie świadomości na temat uzależnień w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień. 

5. Przeciwdziałanie przemocy domowej. 

Podjęte działania: 

1. Prowadzenie kampanii społecznych dotyczących uzależnień i zdrowego stylu życia. 

2. Przeprowadzenie aktualnej lokalnej diagnozy zjawiska narkomanii i alkoholizmu i innych 

uzależnień na terenie miasta wśród jej mieszkańców z uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży. 

3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

4. Wsparcie w tworzeniu grup samopomocowych i grup wsparcia.  

5. Współpraca z psychologami, prawnikami pracującymi z osobami uzależnionymi i 

współuzależnionymi. 

6. Realizacja Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

7. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”. 

8. Kontynuacja działalności funkcjonującej w MOPS Świetlicy Środowiskowo-

Terapeutycznej „Świetlik”. 

9. Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w 

szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

10. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w mieście Komisji do Spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

11. Kontynuowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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Cel strategiczny nr 4 

Utrzymanie osób starszych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu 

społecznym. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym osób starszych i zapewnienie im 

właściwej opieki. 

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób starszych 

3. Funkcjonowanie Rady Senioralnej 

Podjęte działania: 

1. Pomoc finansowa i w naturze wynikająca z ustawy o pomocy społecznej.  

2. Pomoc finansowa w formie dodatków mieszkaniowych.  

3. Zabezpieczenie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym a w szczególności 

osobom starszym.  

4. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej, rzeczowej, zapewnienie im dostępu do 

poradnictwa specjalistycznego, wsparcia medycznego. 

5. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi. 

6. Zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych oraz w 

rozwiązywaniu problemów społecznych. 

7. Stworzenie systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych. 

8. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze i 

zaspakajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. 

9. Zwiększenie wiedzy osób starszych o możliwych formach wsparcia. 

10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

starszych oraz kościołem w zakresie utworzenia i prowadzenia świetlicy, klubu lub domu 

dziennego pobytu dla seniorów. 

11. Opracowanie i wdrożenie programu „Polityki Senioralnej”. 
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Cel strategiczny nr 5 

Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 

osób bezdomnych 

Cele szczegółowe: 

1. Systematyczna ocena skali zjawiska bezdomności. 

2. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób 

bezdomnych. 

3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych. 

Podjęte działania: 

1. Pomoc finansowa i w naturze wynikająca z ustawy o pomocy społecznej.  

2. Zabezpieczenie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym a w szczególności 

osobom bezdomnym.  

3. Zabezpieczenie noclegu osobom bezdomnym szczególnie w okresie zimowym. 

4. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością. 

5. Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych 

6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

bezdomnych. 

7. Kontynuowanie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie w Spółdzielni Socjalnej 

COMMUNAL SERVICE. 
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Cel strategiczny nr 6 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób 

niepełnosprawnych w mieście. 

2. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań promujących miasto. 

3. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

4. Wspieranie istniejących oraz nowopowstających organizacji pozarządowych. 

5. Zlecanie usług społecznych i publicznych organizacjom pozarządowym. 

Podjęte działania: 

1. Propagowanie idei samopomocy i wolontariatu.  

2. Kontynuacja współpracy lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

3. Analiza ofert organizacji pozarządowych występujących na terenie miasta i w 

województwie łódzkim. 

4. Tworzenie korzystnych warunków dla nowopowstających organizacji pozarządowych 

oraz już istniejących. 
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Czas realizacji poszczególnych celów strategicznych: 

Działania ciągłe w latach 2015 – 2020 – na bieżąco, w zależności od potrzeb. 

 

Realizatorzy strategii: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2015 – 2020 

będzie realizowana we współpracy z następującymi instytucjami: 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach 

- Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

- Powiatowym Urzędem Pracy  

- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach 

- Zespołem Interdyscyplinarnym 

- Komendą Powiatową Policji w Brzezinach 

- Strażą Miejską w Brzezinach 

- Państwową Strażą Pożarną w Brzezinach 

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzezinach 

- Placówkami służby zdrowia z terenu miasta Brzeziny  

- Placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu miasta Brzeziny 

- organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Brzeziny 

oraz innymi jednostkami i organizacjami. 

 

Wskaźniki 

Wskaźnikami osiągnięcia zamierzonych celów szczegółowych będzie analiza następujących 

danych z terenu miasta Brzeziny: 

 ruchu naturalnego ludności 

 ruchu migracyjnego ludności 

 liczby dzieci w placówkach oświatowo – wychowawczych  

 stanu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w tym poziomu 

wykształcenia pracowników MOPS  

 powodów przyznania pomocy przez MOPS w tym:  formy przyznanej pomocy oraz 

wydatków ponoszonych na pomoc społeczną 
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 typów świadczeń przyznanych przez PUP liczby zarejestrowanych bezrobotnych           

w podziale na wiek, czasu pozostawania bez pracy, odbytego stażu oraz wykształcenia 

 zasoby mieszkaniowe  

 liczby przyjętych wniosków przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (MKRPA) 

 liczby programów i projektów przyjętych do realizacji, w tym ze środków unijnych 

 wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania 

zaplanowane w strategii 

 ilość osób starszych objętych wsparciem MOPS 

 ilość osób bezdomnych korzystających ze schroniska 

- ilości dzieci i młodzieży objętych programem dożywiania  

- liczby osób, z którymi MKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące 

w związku z nadużywaniem alkoholu 

- liczby osób uzależnionych od alkoholu, wobec których MKRPA wystąpiła do sądu         

z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

- liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie  

MKRPA 

- liczby sprawców przemocy w rodzinie, których Zespół Interdyscyplinarny skierował 

sprawę do prokuratury lub na terapię 

- liczba funkcjonujących organizacji pozarządowych działających na terenie miasta       

w tym udzielonych dotacji na ich działalność 

-  zakres zlecanych usług organizacjom pozarządowym. 

 

Środki finansowe: 

Środki finansowe na realizację powyższych celów będą pochodzić z: 

- budżetu miasta Brzeziny,  

- budżetu państwa,  

- środków pozabudżetowych  

- środków pomocowych Unii Europejskiej.  
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Monitoring i ewaluacja: 

Monitorowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Brzeziny odbywać 

się będzie w oparciu o dane uzyskane od podmiotów zaangażowanych w realizację strategii - 

analiza statystyczna oparta o wskaźniki ilościowe i finansowe. Na podstawie analizy 

Burmistrz w terminie do 30 kwietnia każdego roku będzie składał Radzie Miasta Brzeziny 

informację z realizacji w roku poprzednim z wdrażania strategii na terenie Miasta.   Powyższe 

działanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków działań oraz pozwoli 

na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku istotnych zmian społecznych oraz 

ewentualne konstruowanie wskaźników na następne lata, które będą aktualizowane na 

początku każdego roku.  
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