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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwała Nr LII/197/06
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda 
na lata 2006 - 2015.

	Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

	§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostród stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

	§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

	§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006r.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wstęp
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593) stwierdza, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie
i realizacja 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.
Jak należy rozumieć rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych? Według dostępnej i aktualnej wiedzy, za najbardziej skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych uważa się profesjonalną pomoc powodującą przywrócenie mobilności, rozwijanie umiejętności i sił w pokonywaniu własnych problemów. 
Taki kierunek działania nie wyklucza pomocy bezpośredniej.
Poniższa STRATEGIA proponuje działania na dwóch płaszczyznach:
	działania profilaktyczne, ograniczające generowanie  problemów społecznych,

działania naprawcze (pomocowe),uwzględniające profesjonalne metody rozwiązywania istniejących problemów społecznych.
	W rozwiązywaniu problemów społecznych w społeczności lokalnej najważniejsze jest przygotowanie kadr pomocowych i profilaktycznych, dostosowanie bazy do potrzeb pomocowych oraz uruchomienie mechanizmów kontrolno - motywujących zapewniających odpowiednie standardy działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, problemów alkoholowych i narkomanii. 
	Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej.
	Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości powinna stanowić przydatne pragmatyczne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów
w stosunku do ograniczonych środków utrudnia podejmowanie bieżących i przyszłych decyzji. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie 
do porozumienia społecznego, minimalizując sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych wobec przyszłości.
	Cele integracji powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla przyszłej integracji.
	Strategia jest, więc instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno
w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją, działania i decyzje zarówno
w najbliższym okresie, jak i decyzje w dalszym okresie powinny być podejmowane na podstawie niniejszej strategii.
	Realizacja działań strategicznych spoczywa na instytucjach samorządu. Jednak należy pamiętać, że ważnym partnerem w wdrażaniu strategii są organizacje pozarządowe. To one będąc najbliżej lokalnych problemów społecznych są w stanie realizować z dużym sukcesem zadania wyznaczone przez strategię.
	Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają szansę władzy lokalnej na przejście z poziomu administrowania do poziomu zarządzania polityką społeczną.
	Jako element żywy Strategia będzie podlegać ciągłym zmianom – będą pojawiać 
się nowe, ważne cele, a część z przedstawionych w dokumencie straci swoją aktualność. 
Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.
Strategia została przyjęta jako dokument przez Radę Gminy w dniu 28 lutego 2006r.
Strategia została opracowana na lata 2006 – 2015.
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Osoby uczestniczące w pracach nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych – współtwórcy strategii.
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Programy
Strategii
Ostateczna redakcja
Strategii
Zatwierdzenie przez
Radę Gminy
Uzgodnienie
z administracją
Opinia samorządu terytorialnego

I. Tok opracowania strategii


1.1. Podstawy prawne opracowania strategii
Gmina Ostróda przystąpiła do opracowania strategii na podstawie:
	Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. nr 64 poz. 593, z dnia 15 kwietnia 2004 roku).


II. Uczestnicy, proces uspołeczniania, procedury
2.1 Uczestnicy
	Do prac nad budową Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zgłosiło 
się 17 osób z terenu Gminy Ostróda, które wyraziły zainteresowanie w procesie planowania strategicznego. Wśród nich znalazły się osoby związane ze strukturami zarządzania w gminie.
2.2 Proces uspołeczniania
	Poszczególne etapy planowania przeprowadzone zostały na spotkaniach, które odbyły się: 7. września, 21. września, 25. października 2005 roku.
Uspołecznienie procesu planowania strategicznego jest wymogiem Unii Europejskiej
i wiąże się w praktyce z zastosowaniem w procesie planowania co najmniej dwóch z czterech niżej podanych zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej:
	programowanie – obowiązek tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju na poziomie narodowym, wojewódzkim i wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebami lokalnymi – także na poziomie gmin i powiatów,
	subsydiarność – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej różnych szczebli
i upoważnienie (na mocy stosowanych aktów prawnych) samorządów do programowania i realizacji polityki społecznej regionu,

	partnerstwo – statutowy obowiązek konsultowania polityki społecznej z partnerami społecznymi na każdym poziomie programowania polityki społecznej.
	koncentracja – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach programów operacyjnych i systematyczne zwiększanie przydziału środków na te działania
w obszarach, na których koncentrują się problemy społeczne i ekonomiczne.

2.3 Słownik pojęć 
Wizja - dokąd zmierzamy, kim chcemy się stać, w imię jakich wartości działamy,
Misja – sens naszego istnienia i działania,
Priorytety – najważniejsze cele, pierwszoplanowa sprawa,
Cele (kierunki strategiczne) – opisują pożądane zmiany struktury powiązań i jakości
w podsystemach rozwoju,
Zadania – upodmiotowiony harmonogram działań (programów, czasów).
III. Wizja przyszłości i cel nadrzędny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
	Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy i miasta, jaki chcieliby osiągnąć mieszkańcy za 10 lat. Wizja określa bardzo ogólnie dlaczego działamy, do czego dążymy, jakie chcemy osiągnąć cele, jeśli podejmiemy działania strategiczne 
	W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda 
wizję sformułowano w następujący sposób:

Gmina Ostróda jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów, umożliwiającym wysoki poziom życia poprzez:
zrównoważony rozwój gospodarczy (usługowo – turystyczno – ekologiczny),
profesjonalną pomoc społeczną,
nowoczesną edukację,
integrację społeczności lokalnej.

	Strategia pozwala zaplanować harmonijny plan rozwoju, przygotować konspekt działań zgodny z wcześniej wypracowaną wizją, ze szczegółowym podziałem 
na najważniejsze obszary oraz ich poszczególne etapy realizacji.
 W przeprowadzonych ankietach reprezentanci społeczności Gminy Ostróda określili 
w sposób szczegółowy oczekiwania realizacyjne w zakresie:
Budownictwo socjalne
podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do tworzenia lokali socjalnych – korzystanie z pilotażowych programów przewidujących pomoc finansową dla gmin na ten cel,
stworzenie na terenie gminy mieszkań zastępczych oraz mieszkań dla matek samotnych i rodzin, w których występuje przemoc,
utworzenie na terenie gminy domu dla samotnych matek,
Edukacja Publiczna
wzmocnienie wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły,
unowocześnienie bazy dydaktycznej, w tym sportowej,
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
z rodzin wiejskich poprzez programy stypendialne,
wzmocnienie funkcji szkoły w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych,
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego dzieci i młodzieży,
profilaktyka problemowa i praca z rodzicami,
przeprowadzenie szkoleń dla rodziców na temat: jak wspomagać rozwój dziecka od poczęcia,
utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy w sprawie pozyskiwania funduszy strukturalnych (rolnicy. bezrobotni, niepełnosprawni, organizacje pozarządowe),
zaspakajanie potrzeb edukacyjnych poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów, 
np. językowych dla dorosłych. młodzieży (bardzo przydatne dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę),
zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez organizowanie imprez kulturalnych. wystaw, prelekcji. kursów języków obcych itp.,
spotkania z rodzicami, na których pokazane byłyby problemy, z jakimi borykają się ich dzieci,
pokazanie rodzicom nieprawidłowych zachowań. które są wynoszone z domów rodzinnych i powielane przez ich dzieci,
program wycieczek edukacyjnych do ośrodków MONAR-u., Pogotowia Opiekuńczego,
konkursy dla dzieci i młodzieży na najlepsze programy spędzania wolnego czasu i ich realizacja,
propagowanie poprzez programy artystyczne zdrowego stylu życia, przedstawienie zagrożeń spowodowanych nałogami,
zachęcanie społeczeństwa do samokształcenia,
spotkania mieszkańców gminy z osobami o specjalnym przygotowaniu psychologicznym zachęcającymi do działań ograniczających zagrożenia społeczne w ramach 
np. cokwartalnych spotkań z mieszkańcami gminy,
publikacje ulotek i broszurek prozdrowotnych i umieszczanie w miejscach publicznych,
Pomoc Społeczna i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
utworzenie sieci poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
koordynacja i nadzór działań między instytucjami, które zajmują się kwestią przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np. przy PCPR powstanie telefonu informacyjno – interwencyjnego,
wspieranie rozwoju wolontariatu,
tworzenie programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych,
powstanie środowiskowego Domu Pomocy na terenie Gminy,
zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
	utworzenie "Klubu Integracji Społecznej" - doradztwo, szkolenie osób wykluczonych społecznie,

	zatrudnienie radcy prawnego,

szkolenia dla pracowników socjalnych,
umożliwienie dostępu do psychologa,
utworzenie świetlic, grup wsparcia w małych środowiskach lokalnych,
ułatwienie dostępu do punktów wsparcia dla ofiar przemocy (w szkołach, w kościołach,
w ośrodkach zdrowia),
utworzenie punktu zbierania odzieży od osób prywatnych i przekazywania jej potrzebującym,
pomoc w zakresie finansowym dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
zawieranie kontraktów-  pomoc społeczna - podopieczni,
utworzenie Klubu Pracy - aktywizacja bezrobotnych poprzez pomoc w znalezieniu pracy,
dofinansowanie osób podejmujących działalność gospodarczą,
utworzenie funduszu na podręczniki, zeszyty i inne przybory do szkoły - w postaci bonów do realizowania w Ostródzie,
pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowych do realizacji w Ostródzie i na terenie gminy,
powołanie punktu pomocy rodzinie, gdzie osoby mające problemy mogą się zgłosić
i uzyskać pomoc,
edukacja w zakresie aktywności zawodowej
współpraca z Bankami Żywności ( m.in. w strukturach i programach Unii Europejskiej),
dożywianie uczniów,
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
pomoc finansowa rodzinom wielodzietnym,
zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej,
utworzenie miejsc pobytu dla osób bezdomnych w okresie zimy (noclegowni),
podejmowanie działań informacyjnych mających na celu uświadomienie społeczeństwu przyczyn niepełnosprawności,
rozwój współpracy pomiędzy służbą zdrowia a instytucjami i organizacjami działających w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
tworzenie przedszkolnych grup integracyjnych i klas integracyjnych w szkołach,
tworzenie warunków umożliwiających dzieciom chorym i niepełnosprawnych uczęszczania do ogólnie dostępnych placówek oświatowych,
umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycia kwalifikacji zawodowych pozwalających na samodzielne i aktywne życie,
wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, ludzi starych i chorych,
promowanie i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
likwidacja barier architektonicznych w środowisku lokalnym,
ochrona socjalna i ekonomiczna osób starych, chorych i niepełnosprawnych,
utworzenie domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku,
tworzenie, wspieranie, szkolenie i promowanie grup wolontariatu wspierających profesjonalne formy pomocy,
organizowanie samopomocowych grup wsparcia,
promowanie i dofinansowanie szkoleń kadry pomocy społecznej i przygotowywanie jej do działań na rzecz osób wymagających wsparcia w samodzielnej egzystencji,
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Narkomanii
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania,  pomocy psychospołecznej i prawnej,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dotyczącej dzieci i młodzieży,
wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywanie problemów alkoholowych a ponadto występowanie przed sadem w roli oskarżyciela posiłkowego oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego,
edukacja rodziców z wiejskich terenów w sprawach dotyczących alkoholizmu
i narkomanii,
możliwość zatrudniania osób z problemem alkoholowym, po leczeniu,
prowadzenie profilaktyki i zajęć w szkołach zaczynając od dzieci najmłodszych,
wprowadzenie programu do pracy z rodzicami,
wzmożony monitoring sprzedaży alkoholu przy współpracy policji,
dla osób, które są w sytuacji kryzysowej udostępnienie pomoc psychologicznej ,
zorganizowanie spotkań dla ludzi ze środowisk zagrożonych alkoholizmem,
kontynuowanie działalności  grup wsparcia,
większe dofinansowanie szkoleń specjalistycznych zwiększających kompetencje
w zakresie pomocy osobom uzależnionym ich rodzinom oraz ofiarom przemocy

Z powyższych oczekiwań co do działań w obszarach rozwiązywania problemów społecznych można sformułować cel nadrzędny strategii.
Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Ostróda, życie wolne od zagrożeń, kapitał ludzki oparty na wiedzy, zintegrowana społeczność, profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Cel ten jest syntetyczną i skróconą wersją myśli, które zawarte są w wizji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy. Jest to hasłowe wyrażenie wizji rozwoju społecznego mieszkańców Gminy Ostróda.
IV. Charakterystyka środowiska społecznego

4.1 Krótka charakterystyka Gminy Ostróda Na podstawie oficjalnej strony internetowej Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl

Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa Warmińsko - Mazurskiego, zajmuje teren o powierzchni 401 km2, zamieszkuje ją prawie 16 tyś. osób. Gęstość zaludnienia - to 39,1 osób/km2. Na terenie gminy znajduje się 80 miejscowości połączonych w 34 sołectwa.
Gmina Ostróda jest gminą typowo rolniczą, ponad 21,993 ha zajmują użytki rolne stąd też głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo. Poza rolnictwem mieszkańcy utrzymują się z pracy w przemyśle rolno - spożywczym, drzewnym oraz turystyce.
Gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz. Jej północna część leży w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na Garbie Lubawskim, a zachodni skraj gminy obejmuje Dolinę Drwęcy.
W północno - wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charakterystyczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma charakter równinny, w podłożu tej części gminy dominują piaski zandrowe.
Część środkowa to wysoczyzna moreny dennej o typowo falistej powierzchni - dominują tu gliny zwałowe.
Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo pofałdowany, charakteryzujące się dużą zmiennością budowy geologicznej - gliny, piaski 
i żwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim - Góra Dylewska 312 m n.p.m.
Lasy zajmują 29 % powierzchni gminy. Największy i najstarszy kompleks leśny - Puszcza Taborska mikroregion nasienny słynnej sosny taborskiej rośnie w północnej 
i wschodniej części gminy. W dużych kompleksach leśnych można zobaczyć wspaniałe okazy sosny, grabu, buku i wielu innych gatunków.
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4.2 Podstawowe dane statystyczne Gminy Ostróda

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne Gminy Ostróda.


LP.

DANE

JEDNOSTKA
LATA



2002
2003
2004
1.
Powierzchnia 




ha
40.106

w tym:



Użytki rolne
ha
22.642
22.588
22.646

Lasy
ha
12.146
12.202
12.367
2.
Ludność




osoba
15.287
15.339
15.620







w tym:





Młodociani (do 14 lat)
osoba
3.220
3.242
3.291

Osoby starsze (pow. 60 lat)




3.
Osoby fizyczne prowadzące działalność






osoba
440
468
501
4.
Struktura przedsiębiorstw





Produkcyjne
sztuki
6
8
10

Budowlane, transportowe, turystyczne
sztuki
219
220
231

Handlowe
sztuki
215
240
260
5.
Zasoby mieszkaniowe





Komunalne, w tym lokale socjalne
sztuki
162
158
144

Powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
7.106
6.931
6.318
6.
Infrastruktura





Lokale gastronomiczne, bary
sztuki
24
23
21

Miejsce noclegowe (agroturystyka)
sztuka
62
74
86
7.
Służba zdrowia





Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
sztuki
3
3
3

Apteki
sztuki
-
-
1
Źródło: Urząd Gminy Ostróda
Tabela 2. Struktura placówek oświatowych w Gminie Ostróda.


Liczba szkół
Liczba uczniów
Liczba nauczycieli
Szkoły Podstawowe
10
1.195 
(z odziałem zerowym)
142
Gimnazja
4
732
76
Przedszkola samorządowe
4
131
16
Źródło: Urząd Gminy Ostróda



Tabela 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku.


GRUPA WIEKOWA
GMINA

OGÓŁEM
KOBIETY
                                               2002 rok                                                15.287
Wiek przedprodukcyjny (0 - 19 lat)
4.217
2.408
Wiek produkcyjny (20 - K60/M65)
9.335
5.667
Wiek poprodukcyjny (powyżej K60/M65)
1.735
1.144
                                               2003 rok                                                15.339
Wiek przedprodukcyjny (0 - 19 lat)
4.232
2.416
Wiek produkcyjny (20 - K60/M65)
9.366
5.675
Wiek poprodukcyjny (powyżej K60/M65)
1.741
1.152
                                               2004 rok                                                15.620
Wiek przedprodukcyjny (0 - 19 lat)
4.310
2.462
Wiek produkcyjny (20 - K60/M65)
9.538
5.721
Wiek poprodukcyjny (powyżej K60/M65)
1.772
1.199
Źródło: Urząd Gminy Ostróda













Tabela 4. Bezrobotni w Gminie Ostróda

2002 rok
2003 rok
2004 rok

OGÓŁEM
KOBIETY
OGÓŁEM
KOBIETY
OGÓŁEM
KOBIETY
BEZROBOTNI
2.212
1.247
2.124
1.166
2.022
1.167
Z PRAWEM DO ZASIŁKU
463
142
442
113
362
138
ABSOLWENCI
65
45
70
46
x
x
ZAMIESZKALI NA WSI
2.121
1.247
2.124
1.166
2.022
1.167
Źródło: Sprawozdawczość PUP Ostróda (stan na dzień 31 grudnia każdego roku)

Tabela 5. Bezrobotni - według wykształcenia
LATA
PODSTAWOWE
ZASADNICZE
ŚREDNIE OGÓLNE
POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE
WYŻSZE

OGÓŁEM
KOBIETY
OGÓŁEM
KOBIETY
OGÓŁEM
KOBIETY
OGÓŁEM
KOBIETY
OGÓŁEM
KOBIETY
2002
1.100
601
759
389
61
54
269
191
23
12
2003
1.054
560
728
356
84
71
248
177
10
2
2004
972
524
676
359
76
64
277
208
21
12
Źródło: Sprawozdawczość PUP Ostróda (stan na dzień 31 grudnia każdego roku)

Tabela 5. Bezrobotni - struktura wieku
LATA
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 59
60 -64

OGÓŁ
KOBIETY
OGÓŁ
KOBIETY
OGÓŁ
KOBIETY
OGÓŁ
KOBIETY
OGÓŁ
KOBIETY
OGÓŁ
KOBIETY
2002
550
317
659
387
499
295
442
233
51
15
1
0
2003
508
280
616
360
490
275
443
230
57
21
10
0
2004
465
271
576
347
469
281
441
242
58
26
13
0
Źródło: Sprawozdawczość PUP Ostróda (stan na dzień 31 grudnia każdego roku)V. Pozycja strategiczna Gminy Ostróda

5.1 Analiza SWOT

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza.
Gmina Ostróda ma ograniczony wpływ na kształtowanie się procesów społeczno – prawnych będących w jej otoczeniu. Może jednak w sposób aktywny wykorzystywać szanse oraz unikać zagrożeń płynących z otoczenia.

Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na:

	wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths),

wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses),
zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities),
zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats).

	Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły
i słabości gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki społecznej.

Analiza SWOT (skala 1-5)


Budownictwo Socjalne
Mocne strony
Ocena
Słabe strony
Ocena
	istniejące tereny pod budownictwo socjalne, tereny uzbrojone w media.


4
	niewystarczające środki na utrzymanie stanu lokali,

brak środków na budownictwo socjalne,
brak w planie inwestycyjnym gminy budownictwa socjalnego.
5
5

5
Szanse
Ocena
Zagrożenia
Ocena
	poprawa warunków życia rodziny,

poprawa bezpieczeństwa,
likwidacja zagrożeń zdrowia, życia, środowiska.
2
4
3
	brak pomocy ze strony państwa,

ubożenie społeczeństwa.
5
4



Edukacja Publiczna
Mocne strony
Ocena
Słabe strony
Ocena
	dobrze rozwinięta i równomiernie rozłożona sieć szkół,

dobrze wykształcona i liczna kadra nauczycieli,
funkcja kulturotwórcza szkół,
istnienie w każdej szkole stanowiska pedagoga,
specjaliści językowi w każdej szkole,
mała liczebność klas,
dobra znajomość uczniów i ich środowiska,
liczne pracownie komputerowe,
realizacja szkolnego programu profilaktyki.
5
5
4
5
4
5
4
3
4
	niewystarczająca liczba świetlic dla uczniów dojeżdżających,

brak pielęgniarek w szkole, ograniczony dostęp do lekarzy i stomatologa,
wydłużony czas pobytu dziecka w szkole spowodowany dojazdami,
niewystarczająca współpraca z rodzicami,
utrudniony dostęp do zajęć pozaszkolnych dla dzieci dojeżdżających w godzinach popołudniowych,
brak doradztwa (rodzinne, zawodowe, psychologiczne).

3

4

3
4

3
4
Szanse
Ocena
Zagrożenia
Ocena
	dostęp do środków unijnych na inwestycje i projekty,

dobrze przygotowaniu uczniowie do dalszych etapów kształcenia,
wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi,
zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie języków i informatyki.
4

4

4
4

5
	bierność rodziców zagrożeniem dla szans edukacyjnych dzieci,

niski poziom wykształcenia ludności.
5

4
Pomoc społeczna i Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Mocne strony
Ocena
Słabe strony
Ocena
	dobrze przygotowana kadra w Ośrodku Pomocy Społecznej,

znajomość środowisk wymagających pomocy i problemów świadczeniobiorców,
aktywność organizacji pozarządowych w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
dobra współpraca ze szkołami.

4

4

4
5
	brak sieci poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

złe warunki lokalowe ośrodka (bariery architektoniczne),
bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów,
przyzwyczajenie (dziedziczenie) niektórych środowisk do korzystania z pomocy społecznej,
duża roszczeniowość świadczeniobiorców,
nieudolność wychowawcza rodzin,
duża liczba wsi popegeerowskich, słabe wykształcenie, brak dojazdu,
pogarszająca się sytuacja ekonomiczna rodzin związana z bezrobociem,
rozbieżność między potrzebami środowiska a możliwościami pomocy społecznej,
brak środków na wspomaganie działań profilaktycznych,
marginalizacja środowisk ludzi starych i osób ze wsi popegeerowskich,
brak własnego środka transportu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
niedostateczna ilość sprzętu komputerowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
niedostateczna ilość szkoleń kadry pomocy społecznej.




5

5
4

4
4
3

5

5

4

5

3

5

4
4
Szanse
Ocena
Zagrożenia
Ocena
	tworzenie dziennych form pomocy w powiecie,

rozwój infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym i socjalnym,
możliwość pozyskiwania środków finansowych przez pomoc społeczną,
kompleksowe podejście do polityki prorodzinnej,
zwiększenie fachowości organizacji pozarządowych przy realizacji zadań,
połączenie potencjałów administracji samorządowej i organizacji pozarządowychi prywatnych.
4

5

4
4

5

4
	opieszałość sądów,

	brak ośrodka interwencji kryzysowej, pogotowia opiekuńczego,

	niedostateczne środki finansowe z budżetu państwa i gminy na realizację zadań pomocy społecznej,

brak systemowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
wzrost patologii społecznych
upadek wartości moralnych i autorytetów,
niedopasowanie programów pomocowych do potrzeb,
niestabilne prawo,
niedostateczne zrozumienie problemów przez władze centralne,
brak współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 
słaba współpraca z kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
5

5

4

4
4
4
4
4

4
5

4

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii
Mocne strony
Ocena
Słabe strony
Ocena
	gminne centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – grupa wsparcia dla ofiar przemocy, grupa wsparcia dla współuzależnionych, grupa wsparcia dla trzeźwych alkoholików, porady, przyjmowanie wniosków, konsultacje psychologiczne,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – opiniowanie wniosków, motywowanie do leczenia, realizacja gminnego programu,
Biuro Pełnomocnika Wójta – koordynacja zadań Centrum i Komisji, zlecanie prac dotyczących realizacji zadań gminnego programu, współpraca z i instytucjami zewnętrznymi,
Kadra – pełnomocnik wójta, pracownik gminnego centrum, 7 członków komisji, psycholog, realizatorzy szkolnych  programów  profilaktycznych, 
Dobra współpraca ze szkołami, policją OPS
Przynależność gminy do sieci Gmin wiodących





5





5


5
5
5
	Odbiorcy – 262 osoby nadużywające alkohol, dorośli członkowi rodzin alkoholików – ok. 800 osób,

brak świetlicy socjoterapeutycznych,
brak dobrej współpracy z Przychodnia Leczenia Uzależnień,
mało miejsc w schronisku dla ofiar przemocy,
brak prawnika ewentualnie radcy prawnego.
niedostateczne środki na realizację programu pirpa

5
5

5
4
5
4
Szanse
Ocena
Zagrożenia

	pogłębienie współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu Wojewódzkiego,

rozszerzenie zakresu szkoleń dla nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów w zakresie przemocy w rodzinie

3


4
	wzrastające spożycie napojów alkoholowych,

niechęć do podejmowania leczenia odwykowego,
łatwy dostęp młodzieży do alkoholu i innych używek.
3
4
3


VI. Cele główne strategii, cele szczegółowe i ich realizacja
6.1 Cele główne strategii 
Po uzyskaniu akceptacji społecznej wizji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda, do której będzie dążyć społeczność lokalna w wyniku wdrażania strategii, oraz po przeprowadzeniu diagnozy prospektywnej przystąpiono do ustalenia priorytetów, celów głównych strategii.
Cele główne określono dla czterech obszarów:
Budownictwo socjalne
Edukacja publiczna.
Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
Uwzględniając wyniki analizy SWOT, analizy potencjałów wypracowano następujące cele główne:
	dla obszaru „Budownictwo socjalne”:

Prężna gospodarka mieszkaniowa zapewniająca mieszkańcom gminy bezpieczne zamieszkiwanie.
	dla obszaru „Edukacja publiczna”:

Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy.
dla obszaru „Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”:
Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, integrująca mieszkańców, ograniczająca przemoc w rodzinie.
dla obszaru „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii”:
Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.


Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych
w poszczególnych latach. Cele szczegółowe i działania realizacyjne przedstawione zostaną
w kolejnych rozdziałach.
6.2 Cele szczegółowe i ich realizacja

Budownictwo socjalne

Cel główny
Prężna gospodarka mieszkaniowa zapewniająca mieszkańcom gminy bezpieczne zamieszkiwanie.

Cele szczegółowe
	pełne zabezpieczenie lokalowe,

poszukiwanie alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
lepsze warunki mieszkaniowe rodzin wielodzietnych.

Problem
Niewystarczające środki na utrzymanie stanu lokali, brak środków na budownictwo socjalne,
brak w planie inwestycyjnym gminy budownictwa socjalnego.
Działania
	Wprowadzenie do planów inwestycyjnych Gminy zadania: budownictwo socjalne.

Stworzenie mieszkań rezerwowych.
Inspirowanie instytucji, firm, organizacji do tworzenie domów „spokojnej starości”, domu dla samotnych matek.
Współuczestniczenie w budowie Hostelu.
Pomoc mieszkańcom w poprawie warunków zamieszkania (doradztwo, dofinansowanie).


Budownictwo socjalne
Cel główny
Prężna gospodarka mieszkaniowa zapewniająca mieszkańcom gminy bezpieczne zamieszkiwanie.
Cele szczegółowe
	pełne zabezpieczenie lokalowe,

poszukiwanie alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
	lepsze warunki mieszkaniowe rodzin wielodzietnych.
Lp.
Działania / zadania
Harmonogram realizacji
Nakłady
Wskaźniki osiągania celu \ minimum realizacyjne
Źródła danych
1
Wprowadzenie do planów inwestycyjnych Gminy zadania: budownictwo socjalne.
2006 – 2007
Bezinwestycyjne
Pełna realizacja zadania
Urząd Gminy
2
Stworzenie mieszkań rezerwowych.
2006 – 2007
Budżet gminy, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Urząd Gminy
3
Inspirowanie instytucji, firm, organizacji do tworzenie domów „spokojnej starości”, domu dla samotnych matek.
2006 – 2015
Bezinwestycyjne
Powstanie min. 1 domu spokojnej starości i domu samotnej matki
Urząd Gminy
4
Współuczestniczenie w budowie Hostelu.
2006 – 2015
Budżet gminy
Powstanie Hostelu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5
Pomoc mieszkańcom w poprawie warunków zamieszkiwania (doradztwo, dofinansowanie).
2006 - 2015
Budżet gminy
Lepsze warunki zamieszkania
Urząd Gminy

Edukacja publiczna
Cel główny
Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy.
Cele szczegółowe
	nowoczesny system oświaty,

dostępność bogatej oferty edukacyjnej,
wyrównywanie szans rozwojowych.
Problem
Niewystarczająca ilość świetlic dla uczniów dojeżdżających, wydłużony czas pobytu dziecka w szkole spowodowany dojazdami, niewystarczająca współpraca z rodzicami, utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych w godzinach popołudniowych dla dzieci dojeżdżających, brak doradztwa (rodzinne, zawodowe, psychologiczne).
Działania
	Modernizacja bazy oświatowej i placówek kulturotwórczych, budowanie sal gimnastycznych.

Doposażenie szkół i bibliotek w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach kulturalno - oświatowych.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
Przygotowanie i realizacja oferty edukacyjnej i wspierającej dla rodziców i osób starszych.
Dalsze doskonalenie kadry pedagogicznej uwzględniające nowoczesne techniki i potrzeby rozwojowe społeczności lokalnej.
Opracowanie i wdrożenie programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej 
w placówkach oświatowych.
Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych.

Edukacja publiczna
Cel główny
Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy.
Cele szczegółowe
	nowoczesny system oświaty,

dostępność bogatej oferty edukacyjnej,
	wyrównywanie szans rozwojowych.
Lp.
Działania / zadania
Harmonogram realizacji
Źródła finansowania
Wskaźniki osiągania celu \ minimum realizacyjne
Źródła danych
1
Modernizacja bazy oświatowej
i placówek kulturotwórczych, budowanie boisk sportowych.
2006 – 2015
Budżet  Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Funkcjonalna baza oświatowa
Urząd Gminy
2
Doposażenie szkół i bibliotek w nowoczesny sprzęt (biblioteki multimedialne) i środki dydaktyczne.
2006 – 2010
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Wykształcone społeczeństwo
Urząd Gminy
3
Likwidacja barier architektonicznych
w placówkach oświatowo – kulturalnych.
2006 – 2010
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Większy dostęp do oświaty
Urząd Gminy, Oświata
4
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa,
Wykształcone społeczeństwo
Urząd Gminy
5
Przygotowanie i realizacja oferty edukacyjnej i wspierającej dla rodziców
i osób starszych.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Wykształcone społeczeństwo
Urząd Gminy
6
Dalsze doskonalenie kadry pedagogicznej uwzględniające nowoczesne techniki
i potrzeby rozwojowe społeczności lokalnej.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Wykształcone społeczeństwo
Urząd Gminy
7
Opracowanie i wdrożenie programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej
w placówkach oświatowych.
2006 – 2006
Bezinwestycyjne
Mniej dysfunkcji społecznych
Urząd Gminy
8
Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Urząd Gminy
9
Prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Urząd Gminy
Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Cel główny
Profesjonalna pomoc społeczna, zmieniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, ograniczająca przemoc w rodzinie.
Cele szczegółowe
	wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej,

wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych klientów pomocy społecznej,
rozwój zasobów osobowych i instytucjonalnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
promocja samorealizacji, przedsiębiorczości.
ograniczenie przemocy w rodzinie
Problem
Brak sieci poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, brak ośrodka interwencji kryzysowej, pogotowia opiekuńczego, złe warunki lokalowe ośrodka (bariery architektoniczne), bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów, duża roszczeniowość świadczeniobiorców, nieudolność wychowawcza rodzin, duża liczba wsi popegeerowskich, słabe wykształcenie, brak dojazdu, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna rodzin związana z bezrobociem, marginalizacja środowisk ludzi starych i osób ze wsi popegeerowskich, brak własnego środka transportu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, niedostateczna ilość sprzętu komputerowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, niedostateczna ilość szkoleń kadry pomocy społecznej.

Działania
	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

Modernizacja i rozwój bazy lokalowej Ośrodka Pomocy Społecznej, zakupienie środka transportu.
Opracowanie i wdrożenie procedury motywowania klientów pomocy społecznej do podnoszenia kwalifikacji i rozwiązywania własnych problemów.
Przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przygotowanie i realizacja programów pomocowych dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną
Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji zawodowej, pokonywania bezradności społecznej.
Inspirowanie instytucji gminnych do wspierania organizacji samopomocowych oraz wolontariatu.
Współtworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży oraz osób starszych.
Przygotowanie kadr pomocowych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Opracowanie systemu promocji samorealizacji, przedsiębiorczości, wychodzenia
z kryzysu.


Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Cel główny
Profesjonalna pomoc społeczna, zmieniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, ograniczająca przemoc w rodzinie.
Cele szczegółowe
	wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej,

wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych klientów pomocy społecznej,
rozwój zasobów osobowych i instytucjonalnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
promocja samorealizacji, przedsiębiorczości.
ograniczenie przemocy w rodzinie
Lp.
Działania / zadania
Harmonogram realizacji
Źródła finansowania
Wskaźniki osiągania celu \ minimum realizacyjne
Źródła danych
1
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
2006 – 2006
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2
Modernizacja i rozwój bazy lokalowej Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup środka transportu.
2006 – 2010
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3
Opracowanie i wdrożenie procedury motywowania klientów pomocy społecznej do podnoszenia kwalifikacji
i rozwiązywania własnych problemów.
2006 – 2015
Bezinwestycyjne
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, ograniczenie patologii
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ankiety
4
Przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2006 – 2007
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Wzrost poczucia bezpieczeństwa w rodzinach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ankiety
5
Przygotowanie i realizacja programów pomocowych dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
6
Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji zawodowej, pokonywania bezradności społecznej.
2006 – 2010
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7
Inspirowanie instytucji gminnych do wspierania organizacji samopomocowych oraz wolontariatu.
2006 – 2015
Bezinwestycyjne
Ograniczenie patologii
Urząd Gminy
8
Współtworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
2006 – 2010
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9
Przygotowanie kadr pomocowych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
2006 – 2007
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10
Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2006 – 2007
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania

11
Opracowanie i wdrożenie systemu promocji samorealizacji, przedsiębiorczości, wychodzenia
z kryzysu.
2006 - 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Ankiety
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii
Cel główny
Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
Cele szczegółowe
	profesjonalna pomoc terapeutyczno – profilaktyczna,

racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa,
skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom,
promocja zdrowego stylu życia.
Problem
Dużo osób z problemem alkoholowym - 262 osoby nadużywające alkohol, dorośli członkowi rodzin alkoholików – ok. 800 osób,  brak świetlic socjoterapeutycznych, brak dobrej współpracy z Przychodnia Leczenia Uzależnień, brak miejsc w schronisku dla ofiar przemocy, brak prawnika ewentualni radcy prawnego

Działania
	Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Przygotowanie i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych działających profesjonalnie
i kompleksowo w zakresie pomocy i interwencji w środowiskach dysfunkcyjnych.
Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Opracowanie i wdrożenie standardów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych.
Rozwijanie pomocy socjoterapeutycznej poprzez tworzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych z programem pomocy psychologicznej.
Przygotowanie programu edukacji rodziców – wdrożenie programu „Szkoła dla rodziców”.
Przygotowanie i realizacja programów współpracy służb i instytucji pomocowych.
Opracowanie i wydawanie ulotek promujący zdrowy styl życia.
Prowadzenie systematycznych badań określających skalę zjawisk dysfunkcyjnych
i potrzeb pomocowych.
Inicjowanie współpracy regionalnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Opracowanie i realizacja działań ewaluacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomani oraz aktualizacja programów profilaktycznych i naprawczych dostosowana do wyników ewaluacji.
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii
Cel główny
Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
Cele szczegółowe
	profesjonalna pomoc terapeutyczno – profilaktyczna,

racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa,
skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom,
promocja zdrowego stylu życia.

Lp.
Działania / zadania
Harmonogram realizacji
Źródła finansowania
Wskaźniki osiągania celu \ minimum realizacyjne
Źródła danych
1
Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa,
Wzrost liczby osób utrzymujących trzeźwość
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2
Przygotowanie i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych działających profesjonalnie i kompleksowo w zakresie pomocy i interwencji w środowiskach dysfunkcyjnych.
2006 – 2006
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Ograniczenie patologii
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3
Opracowanie i wdrożenie programów
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa,
Wzrost bezpieczeństwa
w rodzinach
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja
4
Wdrożenie standardów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2006
Bezinwestycyjne
Ograniczenie patologii
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5
Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa,
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6
Rozwijanie pomocy socjoterapeutycznej poprzez tworzenie świetlic socjoterapeutycznych i młodzieżowych klubów z programem pomocy psychologicznej.
2006 – 2010
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, oświata
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7
Przygotowanie programu edukacji rodziców – wdrożenie programu „Szkoła dla rodziców”.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8
Przygotowanie i realizacja programów współpracy służb i instytucji pomocowych.
2006 – 2015
Bezinwestycyjne
Ograniczenie patologii
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9
Opracowanie i wydawanie ulotek promujących zdrowy styl życia.
2006 – 2015
Budżet Gminy fundusze pomocowe,
Poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10
Prowadzenie systematycznych badań określających skalę zjawisk dysfunkcyjnych
i potrzeb pomocowych.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Ankiety
11
Inicjowanie współpracy regionalnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12
Opracowanie i realizacja działań ewaluacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomani oraz aktualizacja programów profilaktycznych
i naprawczych dostosowana do wyników ewaluacji.
2006 – 2015
Budżet Gminy, fundusze pomocowe, budżet państwa
Pełna realizacja zadania
Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wybrane informacje, ważne dla realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych























EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W POLSCE







Europejski Fundusz Społeczny
	Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji
i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.
Obszary wsparcia EFS
	Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:
1.	Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim. 
2.	Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
3.	Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
4.	Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej 
do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
5.	Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.
	Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju. 
Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.
	Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet
i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane 
na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania
z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy
o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa. 
Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.
	Celem generalnym SPO RZL jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. 


SPO RZL będzie realizował powyższe cele poprzez działania określone w trzech Priorytetach:
	Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna,
Priorytet II: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,

Priorytet III: Pomoc techniczna.

Instytucją odpowiedzialną za realizację SPO RZL jest Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Inicjatywa wspólnotowa EQUAL
	Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, finansowana ze środków EFS, jest częścią europejskiej strategii na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL służy promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w drodze współpracy ponadnarodowej, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmuje również działania na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy. EQUAL przyczynia się do rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności w dostępie do pracy grup najbardziej zagrożonych na rynku pracy lub z niego wykluczonych. W ramach EQUAL realizowane mogą być projekty odnoszące się do wymienionych niżej ośmiu Tematów, korespondujących z czterema filarami Europejskiej Strategii Zatrudnienia i dodatkowo jednego Tematu ukierunkowanego 
na wsparcie osób ubiegających się o status uchodźcy.

