
        PROJEKT 

 

    

UCHWAŁA  Nr … … …  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … ... r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta 

Milanówka”  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506)  Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Milanówka”, 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

 

           Janina Moława 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać  

o sobie w polskiej rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, 

ubóstwo, bezrobocie, przemoc, hazard, bezradność opiekuńczo-wychowawczą oraz 

wykluczenie społeczne. Wszystkie wymienione problemy dotyczą także społeczności 

Milanówka. Każdy z tych problemów w celu określenia i ustalenia jego rozwiązania wymaga 

odmiennego podejścia i działań specjalistów. Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej 

jest diagnoza, będąca niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. 

Pomaga ona zidentyfikować negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone 

potrzeby i oczekiwania grupy społecznej. W szerokim znaczeniu, diagnozą społeczną są 

społeczne badania, w których zbiera się dane szczegółowe, porządkuje je i interpretuje w celu 

udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jak jest? Co to jest? Dlaczego tak jest?”. Celem takiej 

diagnozy jest poznanie problemów, a przedmiotem są różne zjawiska społeczne. Diagnoza 

społeczna zrealizowana na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, pozwala 

poznać zagrożenia społeczne występujące na terenie miasta Milanówka, a w szczególności: 

rodzaje występujących problemów, ich skali, zakresu oraz stanu zasobów Miasta w zakresu 

rozwiązywania występujących lokalnych problemów społecznych. Przedmiotem badania były 

zdarzenia i sytuacje społecznie dotkliwe, celem zaś będzie zmiana społeczna, a efektem 

przede wszystkim wnioski i zalecenia dla praktyków i realizatorów zadań z zakresu lokalnej  

polityki społecznej. Diagnozę społeczną przeprowadzono w celu: 

• identyfikacji przyczyn wywołujących sytuacje problemowe,  

• identyfikacji wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami społecznymi,  

• identyfikacji skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

• identyfikacji regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,  

• analizy podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej lub 

jej złagodzenia,  

• analizy proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu. 

Zakres działań badawczych odnosił się do następujących obszarów:  

• zidentyfikowania problemów społecznych występujących wśród dorosłych mieszkańców 

oraz dzieci i młodzieży z miasta Milanówka takich jak: spożywanie napojów 

alkoholowych, zażywanie narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, uzależnienia 

behawioralne, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc; 

• oceny sytuacji bytowo-społecznej i bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz 

identyfikacji form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz dorosłych 

mieszkańców miasta Milanówka; 

• określenia skali oraz zakresu występujących problemów wśród dorosłych mieszkańców 

Miasta oraz dzieci i młodzieży; 

• pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub złagodzenie 

jej skutków. 

Przeprowadzona diagnoza społeczna stanowi fundament do planowania różnych 

programów służących profilaktyce i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. 

Wiedza, którą dostarcza nam przeprowadzona diagnoza pozwoli Gminie Milanówek na 

odpowiednią alokację zasobów w polecane programy profilaktyczne oraz naprawcze. Dlatego 

jakość wykonanej diagnozy jest znacząca dla tworzenia właściwych i adekwatnych działań 

w społeczeństwie. Przeprowadzone badanie diagnozujące lokalne problemy społeczne 

składało się z kilku etapów, które zostały przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały. 
 


