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WST^P

Strategia rozwiqzywania problemow spotecznych gminy Ostrowek na lata 2013-2018 jest

kontynuacjq zadari realizowanych w ramach strategii opracowanej na lata 2007-2012.

Obowia.zek opracowania strategii rozwiqzywania problemow spotecznych wynika z ustawy z

dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej ( Dz.U. z 2013r. poz.182). Zgodnie z art. 17 ust.l,

pkt.l tej ustawy do zadari gminy nalezy opracowanie i realizacja gminnej strategii

rozwiqzywania problemow spotecznych ze szczegolnym uwzgl^dnieniem programow

pomocy spoiecznej, profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz innych,

ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka.

Strategia jest dokumentem okreslaja^cym kierunki polityki spotecznej i zadania rozwiqzywania

kwestii socjalnych na poziomie gminy w zmientajqcych sie^ warunkach zewn^trznych i

wewne.trznych funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej. Jest diagnoza.

rzeczywistych potrzeb spotecznosci lokalnej oraz dtugofalowym planem dziatari

zmierzajqcych do efektywnej realizacji pomocy spotecznej b^dqcej jednym z najwazniejszych

zadah administracji publicznej.

I Cl&t WPROWADZAJ^CA

Dokument zostat opracowany przez Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku, przy

wykorzystaniu wtasnych materiatow sprawozdawczych, analiz oraz materiatow

przygotowanych przez pracownikow Urze^du Gminy w Ostrowku oraz jednostki administracji

publicznej.

Strategia rozwiqzywania problemow spotecznych definiuje kluczowe problemy spoteczne

mieszkaricow Gminy Ostrowek i wskazuje kierunki dziatan na rzecz niwelowania

niekorzystnych zjawisk spotecznych poprzez konkretne dziatania i projekty. Celem niniejszej

strategii jest wprowadzenie skutecznych rozwiqzari zmierzajqcych do poprawy zycia

spotecznosci lokalnej. Istotq tej strategii jest odpowiednie planowanie strategiczne dqzqce

do rozwiqzywania najwazniejszych problemow spotecznych w gminte.

Cele Strategii Rozwia.zywania Problemow Spotecznych Gminy Ostrowek sa_ zgodne z innymi

dokumentami strategicznymi, wsrod ktorych mozna wskazac Narodowa. Strategic Integracji

Spotecznej.

Narodowa Strategia Integracji Spotecznej jest dokumentem, ktorego celem jest pomoc w

procesie wtqczenia sie, Polski w realizacjs drugiego z celow Strategii Lizboriskiej stawiajqcego

na modernizacj^ europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie

wykluczenia spotecznego.
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Dziatania w tym zakresie majq przyczynic sie, do:

- dostosowania edukacji i szkolenia do wymogow zycia i pracy w spoteczehstwie opartym na
wiedzy,

- rozwijanie aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniajqcej sie_ do tworzenia wie^kszej liczby
lepszych miejsc pracy,

- modernizacji systemu ochrony socjalnej, wtym systemow emerytalnych i ochrony zdrowia,

m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilnosci oraz odpowiedniej koordynacji z celami
polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,

- wspieranie integracji spotecznej, aby unikna.c pojawienia sie. trwale zmarginalizowanej

klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w spoteczeristwie opartym na wiedzy.

W ramach kilkunastu obszarow zycia spotecznego wyznaczonych w Narodowej

Strategii Integracji Spotecznej sformutowano nast^pujqce priorytety:

- wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,

- poprawa jakosci ksztatcenia na poziomie gimnazjalnym i srednim;

- upowszechnianie ksztatcenia wyzszego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy,

- rekompensowanie deficytow rozwoju intelektualnego i sprawnosciowego dzieci,

- radykalne ograniczenie ubostwa skrajnego,

- ograniczenie tendencji do wzrost roznic dochodowych,

- ograniczenie bezrobocia dtugookresowego,

- zmniejszenie bezrobocia mtodziezy,

- zwi^kszenie poziomu zatrudnienia wsrod osob niepetnosprawnych,

- zwie_kszenie liczby uczestnikow w aktywnej polityce rynku pracy,

- upowszechnienie ksztatcenia ustawicznego,

- wydtuzenie przeci^tnego dalszego trwania zycia w sprawnosci,

- powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

- kobiety i dzieci obj^te programami zdrowia publicznego,

- wzrost doste_pu do lokali ( mieszkari) dla grup najbardziej zagrozonych bezdomnosciq,

- dost^p do pracownikow socjalnych,

- rozwoj pomocy srodowiskowej - zwie.kszenie liczby osob obj^tych ustugami pomocy

Srodowiskowej,

- zaangazowanie obywateli w dziatalnosc spoteczn^,

- realizacja NSIS przez samorzqdy terytorialne,

- dost^p do informacji obywatelskiej i poradnictwa.

Zgodnie z Narodow$ Strategic Integracji Spotecznej, pod poje,ciem wykluczenia
spotecznego nalezy rozumiec: brak lub ograniczenie mozliwosci uczestnictwa, wptywania i
korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynkow, ktore powinny bye doste_pne dla

wszystkich, a w szczegolnosci dla osob ubogich. Sa. to mi^dzy innymi: publiczna edukacja,
posrednictwo pracy, ochrona pracy, transport publiczny i prywatny, sektor mieszkaniowy,
administracja publiczna, sektor pozarza.dowy i organizacje polityczne, rynek pracy, rynek

ustugtelekomunikacyjnych, bankowych i innych, prywatna wtasnosc i przedsi^biorczosc.
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Do grup najbardziej zagrozonych zjawiskami wykluczenia natezy zaliczyc: dzieci, ofiary

patologii zycia spotecznego, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zyja.ce w bardzo trudnych

warunkach mieszkaniowych, niepetnosprawne i przewlekle chore, osoby psychicznie chore,

starsze osoby samotne, osoby opuszczajqce zaktady karne.

Celem podejmowanych dziatah be.dzie nie tylko tagodzenie skutkow trudnej sytuacji, w

jakiej znalazto sie. wiele rodzin, ale rowniez usuwanie przyczyn zaistniatej sytuacji oraz

zapobieganie ich powstawaniu. W tym znaczeniu dziatania z zakresu pracy socjalnej be^dq

polegaty na udzielaniu pomocy wszystkim tym, ktorzy nie posiadajq srodkow do egzystencji

godnej cztowieka. Pomoc w uzyskaniu tych srodkow i osi3gnie.au najwyzszego mozliwego

stopnia samodzielnosci odnosi sie. do ostatecznych celow pracy socjalnej, czyli umozliwienia

kierowania wtasnym poste_powaniem oraz niezaleznosci od innych w procesie zabezpieczenia

warunkow niezbe_dnych do realizacji egzystencji godnej cztowieka. Tego rodzaju eel zaktada

rowniez to, ze samowystarczalnosc najwyzszego stopnia ma podstawowe znaczenie dla

osia.gnie.cia przez jednostke, najwyzszego poziomu godnosci, szacunku dla samego siebie i

poczucia wtasnej wartosci.

Zdolnosc do niezaleznosci od innych wzmacnta zdolnosc dokonywania wyborow i

samostanowienia oraz zmniejsza potencjalna. mozliwosc kontroli zewne.trznej, manipulacji i

wyzysku.

Na poje.de lt egzystencji godnej cztowieka" sktada sie. pie^c podstawowych sktadnikow:

I/ egzystencja w sensie fizycznym oznaczaj^ca doste_p jednostki do dobr i ustug niezb^dnych

dla jej zdrowia oraz zdrowia osob pozostaja,cych na jej utrzymaniu ( zywnosc, odziez,

mieszkanie, urzqdzenia sanitarne, bezpieczehstwo fizyczne), obejmuje ona rowniez

zapewnienie odpowiednich warunkow zycia,

2/ egzystencja w sensie ekonomicznym oznaczajqca, ze jednostka posiada wystarczajqce

srodki materialne ( pienia.dze, nieruchomosc, wrodzone zdolnosci i umiej^tnosci zawodowe),

by zapewnic sobie i osobom pozostajqcym na jej utrzymaniu fizyczne istnienie,

3/ egzystencja w sensie emocjonalnym oznaczajqca poczucie szcz^scia i dobrobytu, w takim

stopniu, aby uwolnic jednostke. z destruktywnych stanow emocjonalnych, ktore

przeszkadzajq jej w wykonywaniu normalnych codziennych czynnosci i obowia.zkow lub

stwarzaja. zagrozenie dla zycia i bezpieczehstwa jej samej lub innych,

4/ egzystencja w sensie politycznym oznaczaj^ca, ze jednostka posiada wystarczaja,ce

mozliwosci i bezpieczehstwo polityczne, by zapewnic sobie i osobom pozostajqcym na jej

utrzymaniu szanse egzystencji w sensie fizycznym, ekonomicznym, emocjonalnym i

spotecznym,

5/ egzystencja w sensie spotecznym oznaczaja.ca, ze jednostka posiada zakres umiej^tnosci

spotecznych potrzebnych do tworzenia statych, harmonijnych i korzystnych integracji z

osobami dla niej znacza.cymi ( cztonkowie rodziny, przyjaciele), do tworzenia kontaktow

spotecznych ( kontakty z takimi osobami jak: urze.dnik, ekspedientka) i zwiqzkow ze

spoteczehstwem w ogolnosci, co oznacza unikanie naruszenia praw innych ludzi, unikanie

ciqgtych konfrontacji z systemem prawnym oraz wnoszenie wtasnego wktadu w cia.gte
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stabilizowanie i podtrzymywanie toku spotecznego, dzi^ki ktoremu wszyscy cztonkowie

moga_ miec zapewnione rowne szanse osiajjni^cia godnego zycia, niezaleznosci osobistej i

samostanowienia.

Roznorodnosc problemow Spotecznych wyst^pujqcych w gminie powoduje koniecznosc

zwrocenia uwagi na rozne akty prawne, ktore maja. istotny wptyw na tworzenie strategii i

rozwiqzywanie problemow Spotecznych w przysztosci. Sq to m.in.:

Ustawa o pomocy spotecznej z dnia 24.05.2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 182), ktora okresla

warunki prawne i organizacje, pomocy spotecznej.

Wedtug ustawy pomoc spoteczna jest instytucjq polityki spotecznej pahstwa majqcq na celu

umozliwienie osobom i rodzinom przezwycie_zanie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie

sa_ one w stanie pokonac, wykorzystujqc wtasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. Pomoc

spoteczna. organizuja. organy administracji rza_dowej i samorzqdowej, wspotpracujqc w tym

zakresie , na zasadzie partnerstwa , z organizacjami spotecznymi i pozarzqdowymi, Kosciotem

Katolickim, innymi kosciotami, zwiqzkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i

prawnymi. Pomoc spoteczna wspiera osoby i rodziny w wysitkach zmierzajqcych do

zaspokojenia niezbe_dnych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadajqcych

godnosci cztowieka.

Ustawa o swiadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z poz.zm.) regulujqca

nowy system pozaubezpieczeniowych swiadczeh Spotecznych, finansowanych w catosci ze

srodkow budzetu pahstwa, catkowicie odr^bny od systemu pomocy spotecznej.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentow ( Dz.U. z 2009r. Nr l,poz. 7 z pozn.

zm.) , ktora stanowi, ze obowia.zkiem paristwa jest wspieranie osob ubogich, ktore nie sq w

stanie samodzielnie zaspokoic swoich potrzeb i nie otrzymujq naleznego im wsparcia od osob

zobowiqzanych wobec nich do alimentacji.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2011r. Nr 43,poz. 225 z

pozn.zm.}. Ustawa o zatrudnieh socjalnym stwarza szanse^ na powrot do spoteczeristwa

osobom, ktore z roznych powodow znalazty sie^ na marginesie zycia spotecznego. Wychodzi

rowniez naprzeciw postulatom organizacji pozarzqdowych, ktore oczekuja. od pahstwa

wi^kszego zaangazowania w aktywizacj^ i edukacJQ srodowisk dotkni^tych dtugotrwatym

bezrobociem.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. Nr 111, poz.535 z pozn.zm.)

Wedtug tej ustawy ochrontj zdrowia psychicznego zapewniaja, organy administracji rzajdowej,

samorz^dowej oraz instytucje do tego powotane.

Ustawa o pozytku publicznym i wolontariacie { Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873) Ustawa jest

waznym aktem prawnym, wprowadzaja.cym kompleksowe rozwiqzania dotycza.ce

podstawowych dziedzin dziatalnosci organizacji pozarza_dowych w Polsce. Obszary, ktore

reguluje ustawa to: prowadzenie dziatalnosci pozytku publicznego, nadzor nad

prowadzeniem dziatalnosci pozytku publicznego, wolontariat.

Ustawa O wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi z dnia 26

pazdziernika 1982r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz, 473 z pozn. Zm.) zaktada, iz wie_kszosc
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kompetencji i srodkow finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorza,dow gmin, ktore

na mocy ustawy uzyskaty kompetencje do rozwia.zywania problemow alkoholowych w

spotecznosciach lokalnych.

Ustawa o przeciwdziataniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz.U. z 2012r. poz. 124 }

zawiera szereg definicji zjawisk zwiqzanych z uzaleznientem od narkotykow.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych

z dnia 27 sierpnia 1997r. { Dz.U. z 2010r. Nr 124, poz. 1407 z pozn.zm},

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemic pleczy zastQpczej z dnia 9 czerwca 2011r. { Dz.U. Nr

149, poz. 887 z pozn. zm).okresla system wspierania rodziny przezywajqcej trudnosci w

wypelnianiu funkcji opiekuriczo - wychowawczych.

Ustawa o przeciwdziataniu przemocy rodzinfe z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz.U. Nr 180, poz.

1493 z pozn.zm.}- uznajqc, ze przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa cztowieka, w

tym prawo do zycia i zdrowia oraz poszanowanie godnosci osobistej- wladze publiczne maja.

obowiqzek zapewnic wszystkim obywatelom rowne traktowanie i poszanowanie ich praw i

wolnosci.

Ustawa o promocji zatrudnlenla i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. ( Dz.U.

z 2008r. Nr 69, poz. 415 z pozn.zm).- okresla zadania pahstwa w zakresie promocji

zatrudnienia , iagodzenia skutkow bezrobocia oraz aktywizowanie osob bezrobotnych.

Podczas realizacji strategii zajdzie potrzeba odwotywania sie_ do innych aktow prawnych

m.in. z zakresu edukacji, kultury, zdrowia .

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY OSTR6WEK

1. Struktura terytorialna

Gmina Ostrowek jest jedna. z dziesi^ciu gmin naleza_cych do powiatu wieluhskiego. Potozona

jest w potudniowej cz^sci wojewodztwa todzkiego, graniczy z gminami: Ztoczew, Czarnozyfy,

Konopnica, Wieluri i Lututow.

Gmina zajmuje powierzchni^ 102 km2. Strukture. terytorialnq tworzy 13 sotectw.

Na terenie gminy wyste_puja_ gleby kompleksu zytniego stabego i bardzo stabego. Gleby klasy

l-lll stanowiq 6,47 % ogolnej powierzchni gruntow, Klasy IV, IVa, IVb - 27,42 %; klasy V, VI i

Viz-66,11%.
Okoto 25 % powierzchni gminy zajmuja. lasy - powierzchnia lesna wynosi 2 461 ha.

2. Infrastruktura techniczna.

Gmina Ostrowek posiada srednio rozwinie.ta. infrastrukture. techniczna.. Dane szczegotowe

dotycza.ce sieci wodocia,gowej, kanalizacyjnej i drogowej w gminie przedstawia ponizsza

tabela.
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Tabela 1. Infrastruktura techniczna w grminie w 2012 roku.

Sied wodociqgowa
Dtugosc czynnej sieci wodocia_gowej ( w km)
Liczba ludnosci korzystajqcej z sieci wodocia,gowej
Sie£ kanalizacyjna
Dtugosc czynnej sieci kanalizacyjnej ( w km)
Liczba ludnosci korzystaja_ca z sieci kanalizacyjnej
Liczba oczyszczalni sciekow
Sied drogowa
Dtugosc drog gminnych ( w km)

109,3
4580

6,1
500

1

40

W uzupetnieniu danych dotyczgcych infrastruktury technicznej warto przedstawic

informacj^ na temat najwazniejszych inwestycji, jakie zrealizowano w gminie w latach 2011-

2012. Dane szczegotowe w tym zakresie przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 2. Najwazniejsze inwestycje zrealizowane w gminie w latach 2011-2012:

Inwestycjew 2011 roku:
• Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosci D^biec, Dymek,

Kopiec, Kuznica, Piskornik, Skrzynno, Wielgie- etap I.
• Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej w Janowie- Kolonia Raczyriska
• Budowa kompleksu kulturalno - rekreacyjnego wraz z arboretum w Ostrowku

Inwestycjew 2012 roku:
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosci D^bic, Dymek,
Kopiec, Kuznica, Piskornik, Skrzynno, Wielgie - etap II.
Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuznica .
Budowa sieci wodocia^gowej w m. Nietuszyna - etap I.

3. Sytuacja demograficzna

Na koniec 2012 roku Gmina Ostrowek liczyta 4 628 mieszkahcow, w tym 2 371 kobiet.

Struktura wiekowa ludnosci w ostatnich 3 latach ulega nieznacznym wahaniom. Tendencj^

spadkowa. odnotowano w przypadku liczby osob w wieku przedprodukcyjnym ( dzieci i
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mtodziez), podczas gdy liczba osob w wieku produkcyjnym i liczba osob w wieku starszym

rosnie. Dane szczegotowe w tym zakresie przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3. Struktura wiekowa ludnosci gminy w latach 2010-2012:

Liczba osob w wieku przedprodukcyjnym
Liczba osob w wieku produkcyjnym
Liczba osob w wieku poprodukcyjnym

Ogbtem

2010
1008
2834
789

4631

2011
982

2854
799

4635

2012
964

2863
801

4628

Sytuacja demograficzna ksztattowana jest takze przez taki wskaznik jak be_dqcy roznica.

mi^dzy liczba. urodzeri zywych i zgonow. W gminie Ostrowek wskaznik ten jest liczba, ujemn^.

Dane szczegotowe w tym zakresie przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 4. Ruch naturalny ludnosci w latach 2010 - 2012:

Liczba urodzeri zywych
Liczba zgonow
Przyrost naturalny

2010
52

80

-28

2011
43

70

-27

2012
43

74

-31

Biorqc pod uwagQ powyzsze dane i probuj^c dokonac diagnozy ludnosci gminy na najblizsze

lata, nalezy zwrocic uwag$ na dwie istotne , wczesniej odnotowane kwestie.

Pierwsza z nich dotyczy znacznie mniejszej liczby dzieci i mtodziezy. Druga natomiast odnosi

sie. do systematycznego wzrostu liczby osob starszych.

Powyzsze tendencje demograficzne be_da. wymagaty dopasowania ustug spotecznych do

potrzeb zarowno dzieci i mtodziezy, jak i przede wszystkim seniorow. W przypadku tych

pierwszych konieczne be_dzie dostosowanie doste_pu do wychowania, edukacji, kultury,

sportu i rekreacji, tym drugim trzeba be_dzie natomiast udzielic stosownej pomocy

materialnej i rzeczowej, utatwic im korzystanie z ustug medycznych, opiekuriczych i

rehabilitacyjnych oraz roznorodnych form aktywnego spe_dzania czasu wolnego.

4. Sytuacja gospodarcza

Gmina Ostrowek ze wzgledu na swoje potozenie geograficzne nie nalezy do obszarow

uprzemystowionych.

W latach 2012 na terenie gminy funkcjonowato 155 podmiotow gospodarczych. Na koniec

2012 roku dziataty one gtownie w takich sekcjach jak handel detaliczny, transport.
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budownictwo. Dane szczegotowe na temat podmiotow gospodarczych w gminie

przedstawiaja, ponizsze tabele:

Tabela 5. Podmioty gospodarcze w gminie w poszczegolnych sekcjach na koniec 2012 r.

Nazwa podmiotu
Handel detaliczny
Ustugi budowlane
Naprawa pojazdow
Ustugi transportowe
Zaktady slusarskie
Produkcja mebli
Osrodki wypoczynkowe
Baza gastronomiczna
Transport drogowy
Pozostate

Liczba

30
29
21

20

6

6

1

4

20

18

5. Problemy na rynku pracy

Problemy na rynku pracy objawiaja.ee sie, niedostateczna. liczbq miejsc pracy, prowadzq do

obnizenia standardu zycia ludnosci. Dfugotrwate pozostawanie bez zatrudnienia ogranicza

szanse na podje_cie pracy, przyczynia sie. do ubozenia ludnosci, a nawet prowadzi do

wykluczenia spotecznego.

Wedtug danych Powiatowego Urze_du Pracy w Wieluniu w latach 2010-2012 liczba

bezrobotnych ulegafa zmianom. Wsrod pozostajqcych bez pracy zwykle wi^kszosc stanowity

kobiety. Dane szczegotowe w tym zakresie przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 6 .Bezrobotni w gminie wedtug ptci w latach 2010-2012:

Liczba osob bezrobotnych- ogotem
Wtym: liczba bezrobotnych kobiet
Procentowy udziat kobiet w liczbie bezrobotnych

2010
206

109

52,9%

2011
197

104

52,8%

2012
214

121

56,5%

Dla scharakteryzowania problemu bezrobocia w gminie wazna jest analiza danych

dotyczqcych podziatu bezrobotnych wedtug wieku, czasu pozostawania bez pracy, stazu

pracy i wyksztatcenia. Dane szczegotowe w tym zakresie na koniec 2012 roku przedstawia

ponizsza tabela.

10
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Tabela 7. Bezrobotni w gminie na koniec 2012r. wedtug wieku, czasu pozostawania bez

pracy, stazu pracy i wyksztatcenia.

Czas pozostawania bez pracy w
miesiqcach

Wiek

Wyksztatcenie

Staz pracy ogotem

Ogotem:

Do 1
1-3

3-6
6-12
12-24
pow.24

18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64

Wyzsze
Policealne , sr.zawod.
Srednie ogolnokszt.
Zasadnicze zawod.
Gimnazjalne i ponizej

Do 1 roku
1-5

5-10
10-20
20-30
30 lat i wi^cej
Bez stazu

Liczba
bezrobotnych-
ogotem
28

29
41

40

38

38

62

67

33

37

14

1

22

41

23

86
42

37

65

27

23

16

5

41

214

Wtym: liczba

bezrobotnych
kobiet
17

15

22

22

23

22

38
45
16
17

5

0

18

32

21

37

13

24

39

13

12

6

4

23

121

Z powyzszych danych wynika, ze programami aktywizujqcymi bezrobotnych osoby

bezrobotne z gminy nalezy objqc przede wszystkim osoby z krotkim stazem pracy lub bez

stazu pracy, ktorym powinno sie^ zapewnic mozliwosc poszerzenia doswiadczenia

zawodowego. Nie nalezy tez zapominac o osobach majqcych za sob^ kilkanascie lat pracy ,

ktorym powinno sie. zapewnic mozliwosc przekwalifikowania.

11
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Ze wzgle.du na to, ze problem bezrobocia w gminie w najwie_kszym stopniu dosie_gat osoby z

wyksztatceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i nizszym , warto nadal

zachejcac mtodziez do zdobywania wyksztatcenia .

6. Edukacja

Edukacja rozumiana jako wychowanie, wyksztatcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy ,

umieje^nosci i ksztatcenie petni zasadnicz^ role_ w rozwoju cztowieka. Jako proces trwajqcy

od mtodosci jest sposobem na podniesienie jakosci zasobow ludzkich , a tym samym

poziomu konkurencyjnosci gospodarki i przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego.

Gtownym problemem edukacji jest nierowny dost^p do niej przez cate zycie, efektem czego

sq zroznicowane szanse zyciowe poszczegolnych grup ludnosci np., mtodziezy mieszkaja_cej

na wsi i w miescie, dziewcza,t i chtopcow, dorostych bez wyksztatcenia i z wyksztatceniem.

W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Ostrowek byta organem prowadzqcym dla 7 placowek

oswiatowych:

1. Gimnazjum w Ostrowku,

2. Szkoty Podstawowej w Ostrowku,

3. Szkoty Podstawowej w Okalewie,

4. Szkoty Podstawowej w Janowie,

5. Szkoty Podstawowej w Skrzynnie,

6. Szkoty Podstawowej w Wielgiem,

7. Przedszkola Publicznego w Ostrowku.

Dane szczegotowe dotycz^ce liczby uczniow przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 8. Liczba uczniow w gminie w roku szkolnym 2011/2012:

Nazwa plac6wki
Gimnazjum w Ostrowku

Szkota Podstawowa w Ostrowku

Szkota Podstawowa w Okalewie

Szkota Podstawowa w Janowie

Szkota Podstawowa w Skrzynnie

Szkota Podstawowa w Wielgiem

Przedszkole Publiczne w Ostrowku
Ogotem:

Liczba ucznidw/ wychowankdw
153

91

68

63

66

34

63

538

12
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7.Ochrona zdrowia

Styl zycia i zachowania zdrowotne wptywaja. w najwi^kszym stopniu na stan zdrowia

ludnosci. Do czynnikowzagrazaj^cych zdrowiu nalezy przede wszystkim : mata aktywnosc

fizyczna, nieprawidtowosci w sposobie zywienia, palenie tytoniu, nadmierne spozycie

alkoholu, uzywanie narkotykow, zty stan srodowiska naturalnego, niewtasciwe warunki

bezpieczehstwa pracy, wypadki drogowe oraz bark powszechnej profilaktyki.

W Ostrowku funkcjonuja. 2 zaktady opieki zdrowotnej tj.

- Samodzielny Publiczny Zaktad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku

- Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Czarnozytach - filia w Ostrowku.

8. Kultura

Korzystanie z dobr kultury wptywa na jakosc zycia ludnosci i swiadczy o poziomie rozwoju

spotecznego. Najwi^kszq instytucja. kulturalnq Ostrowka jest Gminny Osrodek

Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku, w strukturze ktorego miesci si^ Gminna

Biblioteka Publiczna i Filia w Wielgiem.

Osrodek realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania

kultury poprzez:

. funkcjonowanie sekcji i kot zainteresowah,

. edukacje, kulturatnq i wychowanie przez sztuke_,

. dzialalnosc amatorskiego ruchu artystycznego,

. organizacje, imprez kulturalnych i rozrywkowych,

. gromadzenie , przechowywanie i udoste_pnianie zbiorow bibliotecznych.

Propagowany w dzisiejszych czasach zdrowy styl zycia obejmuje m.in. wtasciwe

odzywianie, aktywny wypoczynek oraz uprawianie roznorodnych dyscyplin sportowych.

Sport wptywa bowiem nie tylko na kondycje. zdrowotnq cztowieka, ale rowniez jego cechy

charakteru, postawe., relacje z innymi ludzmi, umiej^tnosc wspotpracy i asertywnosc.

W Ostrowku organizowane sa. roznego rodzaju turnieje pitki noznej i siatkowej, tenisa

stotowego, zawody lekkoatletyczne itp.

Do obiektow sportowych w gminie naleza.:

- boiska sportowe przy kazdej szkole,

- 2 boiska petnowymiarowe w Ostrowku

{jedno boisko usytuowane jest w pie_knym nowo powstatym kompleksie rekreacyjno -

sportowym , przy Wiejskiej Chacie).

9. Bezpleczeristwo publiczne

Bezpieczenstwu publicznemu zagraza przeste.pczosc, ktora jest zjawiskiem dynamicznym i

podobnie jak spoteczeristwo podlega rozwojowi. Choc stanowi margines zycia spotecznego,

13
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poprzez swq intensywnosc i cz^stotliwosc moze miec wptyw na formowanie si$ postaw i

zachowari ludnosci oraz odciskac dotkliwe pie_tno na jej funkcjonowaniu.

10. Pomoc spoteczna

Zgodnie z ustawa, o pomocy spotecznej pomoc spoteczna jest instytucja. polityki

spotecznej paristwa, majqcq na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwycie_zanie

trudnych sytuacji zyciowych , ktorych nie sa. one w stanie pokonac, wykorzystuja.c wtasne

uprawnienia, zasoby i mozliwosci . Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysitkach

zmierzajaxych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach

odpowiadajqcych godnosci cztowieka.

Gtownym realizatorem zadari pomocy spotecznej jest Gminny Os'rodek Pomocy Spotecznej w

Ostrowku. Jednostka ta realizuje rowniez zadania wynikaj^ce z innych , anizeli ustawa o

pomocy spotecznej aktow prawnych. Naleza. do nich w szczegolnosci ustawa o

swiadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentow, ustawa o

dodatkach mieszkaniowych, ustawa o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

srodkow publicznych oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Prawo do wsparcia udzielanego przez GOPS maJ3 osoby i rodziny, ktore spetniaj^

okreslone warunki przedstawione w poszczegolnych aktach prawnych. I tak np. w

odniesieniu do swiadczeh z pomocy spotecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe,

ktore jest obecnie ustalone na poziomie 542 zt miesi^cznie w przypadku osoby samotnie

gospodaruj$cej i 456 zt na osobtj w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest rowniez

przy przyznawaniu zasitkow rodzinnych i swiadczeri alimentacyjnych. Zasitek rodzinny

przystuguje, jezeli dochod rodziny na osobe., albo dochod osoby ucz^cej si^ nie przekracza

539 zt, a gdy cztonkiem rodziny jest dziecko legitymuj^ce si^ orzeczeniem o

niepetnosprawnosci tub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepetnosprawnosci, jesli dochod ten nie przekracza 623 zt. Swiadczenia z funduszu

alimentacyjnego przystugujq z kolei, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osobe^ w rodzinie

nie przekracza kwoty 725 zt.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotycza.ce kwot wydatkowanych przez GOPS na

realizacje zadari w latach 2010 - 2012:

Tabela 9. sVodki finansowe wydatkowane przez GOPS w latach 2010-2012:

Wydatki na zadania zlecone gminie
Wydatki na zadania wtasne gminy
Wydatki na zadania wtasne
dofinansowywanie z budzetu wojewody

Wydatki na Program Operacyjny Kapitat
Ludzki
Ogotem:

2010
2 101958

318 448

295 808

79 162
2 795 376

2011
2 192 216

370 867

238 741

81978
2 883 802

2012
1922804

278 042

254 832

103 979
2 559 657
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W latach 2010 - 2012 ogolna kwota srodkow finansowych przeznaczonych na GOPS na

pomoc mieszkancom gminy ulegaty roznym wahaniom. Dominuja.ca. pozycje. wsrod nich

stanowity wydatki na wykonanie zadari zleconych gminie, wsrod ktorych przewazaty srodki

przekazane na realizacje. swiadczeri rodzinnych oraz na dziatalnosc Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Ostrowku. W ramach wykonywania zadari wtasnych gminy srodki byty

przeznaczone m.in. na udzielanie zasitkow celowych i okresowych , na realizacje programu ,,

Pomoc paristwa w zakresie dozywiania". Realizacja zadari wtasnych gminy odbywata sie^ przy

ich wspotfinansowaniu z budzetu paristwa.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczqce liczby mieszkaricow gminy obje^tych przez GOPS

wsparciem z zakresu pomocy spotecznej w latach 2010 - 2012:

Tabela 10. Beneficjenci pomocy spotecznej w latach 2010-2012:

Liczba osob, ktorym przyznano decyzj^
swiadczenie
Liczba rodzin

Liczba osob w rodzinach

Procentowy udziat osob w rodzinach
obje_tych pomoca, do ogolnej liczby
mieszkaricow

2010
264

166

529

11%

2011
263

160

507

11%

2012
264

167

536

12%

Liczba osob obje_tych pomoca, w gminie w latach 2010 -2012 ulegata wahaniom. Zmieniat sie.

rowniez udziat beneficjentow w ogolnej liczbie mieszkaricow.

W analizowanym okresie najcz^stsza. przyczyna. przyznawania pomocy spotecznej w gminie

byto bezrobocie. Waznymi przyczynami udzielania pomocy byty rowniez dtugotrwata

choroba i niepetnosprawnosc.

Istotn^ przyczyn^ swiadczenia pomocy spotecznej w gminie stanowita bezradnosc w

sprawach opiekuriczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Diagnoze.

powodow przyznawania pomocy spotecznej rodzinom w gminie szczegotowo przedstawia

ponizsza tabela.
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Tabela 11. Powody przyznawania pomocy spotecznej w gminie w latach 2010-2012:

Ubostwo
Sieroctwo
Bezdomnosc
Potrzeba ochrony macierzyristwa
Bezrobocie
Niepetnosprawnosc
Dtugotrwata lub cie_zka choroba
Bezradnosc w sprawach opiekuhczo
wychowawczych

W tym rodziny niepetne
Rodziny wielodzietne

Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludzmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudnosci w przystosowaniu do zycia po
zwolnieniu z zaktadu karnego

2011
27
0
0
1

63
60
8

36

10
18
0
0
0
0
2

2012
27
0
0
0
67
53
17
46

12
15
0
0
0
0
3

W ramach realizowanych zadari GOPS przyznawat takze swiadczenia rodzinne. Aktualny

system swiadczen rodzinnych zostat wprowadzony od 1 maja 2004r. Zgodnie z ustawa. z dnia

28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych ( t j . Dz.U. z 2006r. Mr 139, poaz. 992 z pozn.

zm.) swiadczeniami rodzinnymi sa_:

1) zasitki rodzinne wraz z dodatkami,

2} swiadczenia opiekuhcze - zasitek piele_gnacyjny, swiadczenia pielejjnacyjne,

3} jednorazowa zapomoga z tytutu urodzenia dziecka.

System swiadczen rodzinnych oparty jest o zasade^ pomocniczosci, uwzgl^dniajqca. regute^ ze

osobami w pierwszej kolejnosci zobowia,zanymi do tozenia na utrzymanie dzieci sa. ich

rodzice. W przypadku, gdy ich srodki i uprawnienia 53 niewystarczaja.ce do wychowania i

utrzymania dzieci pomocy udziela pahstwo w postaci swiadczen rodzinnych.

Dane szczegotowe w tym zakresie na lata 2010-2012 przedstawiaja. ponizsze tabele:
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Tabela 12. Odbiorcy swiadczen rodzinnych w gminie w latach 2010-2012:

Zasitek rodzinny na dziecko
do 5 r.z.
Zasitek rodzinny na dziecko
w wieku 5-181.
Zasitek rodzinny na dziecko
w wieku 18-24
Dodatek z tytutu opieki w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

Dodatek z tytutu urodzenia
dziecka
Dodatek z tytutu
samotnego wychowywania
dziecka
Dodatek z tytutu
ksztatcenia i rehabilitacji
dziecka

Dodatek z tytutu
rozpocz^cia roku szkolnego

Dodatek z tytutu podjtjcia
nauki poza miejscem
zamieszkania
Dodatek z tytutu
wychowywania w rodzinie
wielodzietnej
Zasitek piel^gnacyjny

^wiadczenie piel^gnacyjne

Jednorazowa zapomoga z
tytutu urodzenia dziecka
^wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Sktadki na ubezpieczenie
spoteczne
Og6tem:

Liczba
Swiadcz.

2010

2051

4862

689

389

39

302

268

422

1097

950

2363

170

50

374

58

14084

Liczba
Swiadcz.
2011

2085

4522

656

371

30

318

252

428

1009

868

2439

426

43

371

64

13882

Liczba
Swiadcz.
2012

1906

4033

530

332

23

308

218

383

956

756

2379

724

44

406

92

13090

Kwota
Swiadcz.

2010

139468

442442

67522

151734

39000

51900

20700

42200

56930

76000

361539

88192

50000

109607

7648

1704882

Kwota
Swiadcz.

2011

141780

411502

64288

143601

30000

54060

19600

42800

51970

69440

373167

220654

43000

110841

8413

1785116

Kwota
Swiadcz.
2012

132128

376393

52909

129030

23000

52360

17040

38300

49280

60480

363987

373395

44000

123180

12970

1848452
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Obowia.zkiem paristwa jest takze wspieranie osob ubogich, ktore nie sa. wstanie samodzielnie

zaspokoic swoich potrzeb i nie otrzymuja, naleznego im wsparcia od osob zobowia.zanych do

alimentacji. Przyznawanie i wyptata swiadczeri z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem

zleconym gminie. Na realizacje. tego zadania gmina otrzymuje srodki finansowe z budzetu

pahstwa.

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane sa_ na warunkach okreslonych w

ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow ( Dz.U. z

2009r. Nr 1, poz. 7 z pozn.zm.).

Osoba. uprawniona. do swiadczeri jest osoba do ukoriczenia 18 roku zycia, albo w przypadku

gdy uczy sie_ w szkole lub szkole wyzszej do 25 roku zycia, bqdz w przypadku posiadania

orzeczenia o znacznym stopniu niepetnosprawnosci - bezterminowo.

Jednym z kryteriow do przyznania swiadczenia jest brak skutecznej egzekucji oraz dochod nie

przekraczajqcy 725 zt na osobe. w rodzinie.

Dane szczegotowe w tym zakresie przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 13. Liczba osob uprawnionych do swiadczeri w latach 2010-2012:

Liczba osob uprawnionych do swiadczeri
Liczba wypfaconych swiadczeri

2010
36

374

2011
36

371

2012
41

406

Pomoc spoteczna polega m.in. na prowadzeniu i rozwoju niezb^dnej infrastruktury

socjalnej. Sktadajq sie. na niq jednostki srodowiskowe jak i instytucjonalne. Do tych, ktore

obok Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej funkcjonujq w gminie Ostrowek nalezy

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku.

Jest to placowka pobytu dziennego dla 30 osob. Jest on osrodkiem wsparcia dziennego i

ogniwem oparcia spoiecznego dla osob ( obojga ptci) przewlekle psychicznie chorych i

niepetnosprawnych intelektualnie, majqcych powazne trudnosci w zyciu codziennym,

wymagaj^cych pomocy niezbe,dnej do zycia w srodowisku rodzinnym i spotecznym , ktorej

same te osoby , ani ich rodziny nie mogq ich zapewnic wykorzystujqc wtasne srodki,

mozliwosci i uprawnienia.

Dom ma zasi^g ponadgminny, oferuje swoje ustugi dla mieszkaricow z gminy Ostrowek,

Czarnozyty, Lututow , a do korica 2012 r. takze Ztoczew.

11. Wspieranie rodziny i system pieczy zaste,pczej.

Od kwietnia 2012r. gminie zostato powierzone zadanie prowadzenia catoksztattu zadari

wynikajqcych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastQpczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887). System pieczy zaste_pczej to zespot osob,

instytucji i dziatari maja_cych na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w
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przypadkach niemoznosci sprawowania opieki i wychowania przez rodzicow. Obowiqzek

wspierania rodziny przezywajqcej trudnosci w wypetnianiu funkcji opiekuhczo -

wychowawczych oraz organizacji pieczy zaste_pczej, w zakresie ustalonym ustawa., spoczywa

na jednostkach samorzqdu terytorialnego oraz na organach administracji rza_dowej.
Rodzinie przezywaja.ee] trudnosci w wypetnianiu funkcji opiekuriczo - wychowawczych

nalezy zapewnic wsparcie, ktore polega w szczegolnosci na :

I/ analizie sytuacji rodziny i srodowiska oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
2/ wzmacnianiu roli i funkcji rodziny,

3/ rozwijaniu umiej^tnosci opiekuhczo - wychowawczych rodziny,

4/ podniesieniu swiadomosci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5/ pomocy w integracji rodziny,

6/ przeciwdziataniu marginalizacji i degradacji spotecznej rodziny,
7/ da_zeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziny oraz pomocy w opiece i

wychowywaniu dziecka za zgoda. rodziny i jej aktywnym udziatem z uwzgle_dnieniem zasobow

wtasnych oraz zrodet wsparcia zewne.trznego.

Praca z rodzina, jest prowadzona w szczegolnosci w formie: konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego, terapii i mediacji, pomocy prawnej, szczegolnie z zakresu prawa

rodzinnego, organizowaniu dla rodzin spotkari maj^cych na celu wymiane^ ich doswiadczeh

oraz zapobieganie izolacji. Praca z rodzina jest prowadzona takze w przypadku czasowego

umieszczenia dziecka poza rodzinq.

W przypadku gdy wyznaczonym podmiotem, ktoremu gmina zlecita realizacje_ zadania

pracy z rodzinq jest osrodek pomocy spotecznej, w ktorym mozna utworzyc zespot do spraw

asysty rodzinnej. W sytuacji gdy osrodek Pomocy spotecznej powezmie informacje_ o rodzinie

przezywaj^cej trudnosci w wypetnianiu funkcji opiekuhczo - wychowawczych , pracownik
socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad srodowiskowy. Po dokonaniu analizy sytuacji

rodziny, jezeli wynika koniecznosc przydzielenia rodzinie asystenta rodziny , pracownik
socjalny wyste_puje do kierownika osrodka pomocy spotecznej z wnioskiem o jego

przydzielenie.

Do zadah asystenta rodziny nalezy w szczegolnosci:

I/ opracowanie i realizacja planu pracy z rodzinq we wspotpracy z cztonkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2/ opracowanie, we wspotpracy z cztonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zaste_pczej, planu pracy z rodzina., ktory jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zaste.pczej,
3/ udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problemow socjalnych,
4/ prowadzenie dokumentacji dotycza.cej pracy z rodzina.,

5/ sporzqdzanie na wniosek sqdu opinii o rodzinie i jej cztonkach,
6/ wspotpraca z zespotem interdyscyplinarnym, grupq robocza. lub innymi podmiotami,

ktorych pomoc przy wykonywaniu zadah uzna za niezbtjdnq.
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12. Problemy uzaleznieh i przemocy w rodzinie.

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie naleza. do najpowazniejszych

Problemow spotecznych. Zjawiska te powodujg szkody we wszystkich sferach zycia

cztowieka, maja_c istotny wptyw zarowno na poczucie bezpieczeristwa spotecznego, jak

rowniez na ogolny stan zdrowia, zdolnosc do konkurencji na coraz bardziej wymagaja_cym

rynku pracy oraz relacje rodzinne i mie_dzyludzkie.

Do przyczyn popadania w alkoholizm mozna zaliczyc uwarunkowania spoteczne,

nieprawidtowe wzorce rodzinne, brak celow zyciowych, utrate. zatrudnienia, natomiast

narkomanii sprzyjajq powszechnosc i dost^pnosc srodkow odurzajqcych, panujqca moda na

ich zazywanie oraz fakt, ze narkotyki cz^sto sa, traktowane jako ucieczka od codziennosci,

srodek obronny przed trudnosciami, sposob na roztadowanie stresu i konfliktow oraz

poszuktwanie nowych wrazen i doznan. Przemoc w rodzinie jest z kolei patologiq maj^c^ w

wielu przypadkach swoje zrodto w ubostwie i uzaleznieniach. Jej ofiarami sq osoby stabe

fizycznie, psychicznie o niskim poczuciu wartosci, zaiezne w jakis sposob od sprawcy. Na ogot

nalezq do nich kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepetnosprawne, starsze i chore.

Liczba osob uzaleznionych od alkoholu i narkotykow oraz dotkni^tych problemem przemocy

w rodzinie jest trudna do ustalenia. Dane szacunkowe przedstawione w tym zakresie przez

Gminnq Komisje^ Rozwia.zywania Problemow Spotecznych w Ostrowku zawiera ponizsza

tabela.

Tabela 14.

Liczba osob uzaleznionych od alkoholu
Liczba osob uzaleznionych od narkotykow

2010
20

Brak danych

2011
24

Brak danych

2012
19

Brak danych

By skutecznie przeciwdziatac problemom uzaleznieri i przemocy w rodzinie oraz eliminowac

ich niekorzystny wptyw na spoteczeristwo, konieczne jest prowadzenie dziatah zwia_zanych z

profilaktykq i ich rozwi^zywaniem oraz integracji spotecznej osob nimi dotkni^tych.

Na szczeblu gminnym dziatania te wyznaczane w ramach gminnych programow profilaktyki i

rozwia,zywania problemow alkoholowych, przeciwdziatania narkomanii, a takze

przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a ich

inicjowanie nalezy do gminnej komisji rozwtqzywania problemow alkoholowych.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotycz^ce srodkow finansowych przeznaczonych na

profilaktyk^ i rozwi^zywanie problemow uzaleznieh w latach 2010-2012.
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Tabela 15. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktykQ i rozwiqzywanie problemow

uzaleznieri oraz przeciwdziatanie przemocy w rodzinie w latach 2010-2012:

Wielkosc wydatkow na profilaktyke. i
rozwiqzywanie problemow alkoholowych oraz
przeciwdziatanie przemocy w rodzinie.

2010

29094

2011

34280

2012

46530

III. WNIOSKI

Diagnoza spoteczna obejmuje opis zjawisk, sytuacji oraz przestanek, ktore mogq stac sie.

przyczyna. trudnej sytuacji w jakiej znalezli si^ mieszkaricy Gminy Ostrowek. Jest ona proba.

przedstawienia , z jednej strony rozmiaru problemow spotecznych z ktorymi borykajq sie.

mieszkaricy gminy, z drugiej zas strony przedstawia infrastrukture. oparcia spotecznego z

jakiego moga, ci mieszkaricy korzystac.

Do diagnozy zostaty wykorzystane dane z doste^pnych zrodet informacji takich jak:

Powiatowy Urzqd Pracy w Wieluniu, Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych w Ostrowku, Urzqd Gminy i Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku.

Wskazane jest dalsze monitorowanie potrzeb w zakresie pomocy spotecznej i

uzupetnienie systemu wsparcia o te formy, ktore zagwarantuja, ( osobom wykluczonym

spotecznie lub zagrozonym wykluczeniem) samodzielnosc, pelnq integracje ze

srodowiskiem, a takze b^dq przeciwdzialaly izolacji i marginalizacji tych osob.

Majqc na uwadze efektywnosc podejmowanych inicjatyw nalezy skoordynowac i

usystematyzowac wszelkie dziatania pomocy spotecznej w ramach jednego programu dziatari

socjalnych. Dziatania w obszarze rozwiqzywania problemow spotecznych powinny bye

realizowane w ramach zintegrowanego systemu wspotpracy roznych podmtotow, w ktorym

partnerami sa. osoby potrzebuja.ce pomocy, instytucje i organizacje nalezqce do roznych

sektorow zycia publicznego.

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku to instytucja, ktora spotyka sie. na co

dzieri z wieloma problemami osob i rodzin, jak rowniez grup spotecznych zamieszkatych na

terenie gminy. Te sytuacje, ktore sq znane pracownikom Osrodka odzwierciedlajq jedynie
cz^sc tych zjawisk i problemow spotecznych, z ktorymi borykajq sie_ mieszkaricy. Dlatego

wtasnie duza. role, odgrywa zarowno planowanie srodkow oraz dziatari zmierzajqcych don
poprawy sytuacji materialnej i spotecznej osob wymagajqcych pomocy. Bez jej wiedzy

wszelkie programy pomocowe mogg w sferze realizacji posiadac wysoki stopieri ryzyka

porazkt. Koszty spoteczne porazki odczuwane sa_ z reguty przez spotecznosci lokalne wiele lat.

Okreslenie problemow spotecznych gminy jest istotne dla prawidtowo funkcjonujqcego

systemu pomocy spotecznej , zas znajomosc zjawisk i problemow spotecznych jest podstawa.

formutowania spotecznej polityki lokalnej.
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Gmina jako wspolnota mieszkaricow ma obowiqzek stworzyc rowne szanse wszystkim
ludziom zamieszkujqcym na jej terenie. Z roznorodnych wzgl^dow wiele osob nie moze lub
nie potrafi stworzyc dla siebie warunkow zapewniajqcych im godne zycie.

Sposrod os6b i rodzin, grup spotecznych mozna wytonic kilka grup, w ktorych wyste_puje;
a) Bezrobocie, o charakterze dtugotrwatym;
b) Zubozenie spoteczeristwa az do ubostwa,
c) Trudnosci wychowawcze z dziecmi;
d) Uzaleznienia;

e) Bezradnosc i niepodejmowanie dziatari wobec osob niepetnosprawnych,
dtugotrwale chorych czy starych;

f) Konflikty wewnqtrz rodz'my spowodowane rozwodem i roszczeniami materialnymi.

IV. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jako najbardziej rozpowszechniony sposob analizy strategicznej,

obejmuje najwazniejsze zjawiska spoieczne w gminie i jej otoczeniu. Technika analityczna

SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy: S- strengths (

mocne strony), W- weaknesses fsfabe strony } ̂ -opportunities ( szanse potencjalne lub
zaistniate w otoczeniu} ,T- threats ( zagrozenia prawdopodobne lub istniejqce w otoczeniu}.

Rozpoznanie i ocena zagrozeri oraz szans wynikajqcych z otoczenia, jak rowniez z

potencjatu wewn^trznego, stanowi zbior informacji, na podstawie ktorych mozliwe jest
wytyczenie celow strategicznych.

Analiza SWOT zostata oparta na informacjach zawartych w kompleksowej diagnozie
sytuacji spotecznej w Gminie Ostrowek. Stanowi ona podstaw^ do identyfikacji i okresla

kierunki dziatari.

DEMOGRAFIA:

SILNE STRONY

Dostrzeganie przez wtadze lokalne
problematyki zwiqzanej ze starzeniem sie_
mieszkahcow gminy i ch^c podejmowania
dziatari o charakterze wspierajqcym

SZANSE

StABE STRONY

Starosc demograficzna wsi,

Niewystarczajqca liczba instytucji
wspierajqcych seniorow,
Niewystarczajqcy system poradnictwa
geriatrycznego,

Niewystarczajqca oferta zagospodarowania

czasu wolnego osobom starszym,
Brak oferty ustug wolontariuszy

skierowanych do osob starszych

ZAGROZENIA
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Rosnqce zapotrzebowanie na pracownikow
wwieku poprodukcyjnym,
Wydtuzenie wieku emerytalnego, a tym
samym stopniowe poprawianie si$ sytuacji
materialnej osob wchodza,cych w wiek
emerytalny,
Mozliwosc pozyskania krajowych i
zewn^trznych srodkowfinansowych na
realizacje. dziatah na rzecz osob starszych,

Niewydolnosc dotychczasowego systemu
emerytalnego,
Niewydolnosc systemu opieki zdrowotnej,
Negatywne stereotypy dotyczgce potrzeb i
funkcjonowania osoby starszej w
spoteczeristwie

UB6STWO:

SILNE STRONY

Rozwinie_ta struktura instytucjonalna i
roznorodnosc form wsparcia osob ubogich
Rozwoj instrumentow majqcych na celu
zapobieganie i zwalczanie syndromu
wyuczonej bezradnosci

SZANSE

Wzrost wysokosci ptacy minimalnej
Polityka paristwa zmierzajqca do
zmniejszenia obciqzeri podatkowych grup
najubozszych
Wzmocnienie polityki prorodzinnej na
pozromie paristwa, regionu i lokalnym

StABE STRONY

Nizsze niz krajowe dochody mieszkaricow,
przedsi^biorstw i samorz^dow
Niskie dochody z pracy w rolnictwie
Brak zorganizowanego rynku zbytu na
towary rolne
Elementy prawne w systemie pomocy
spotecznej demotywuja.ee do
przezwycitjzania trudnej sytuacji
ZAGRO2ENIA

Wzrost bezrobocia w innych krajach Unii
Europejskiej, a tym samym nieoptacalnosc
wyjazdow emigracyjnych i zarobkowych.
Wzrost rozwarstwienia spotecznego

SYTUACJA NA RYNKU PRACY:

SILNE STRONY

Roznorodnosc form wsparcia osob
bezrobotnych,
Doswiadczenie instytucji rynku pracy oraz
pomocy spotecznej w realizacji projektow
wspotfinansowanych przez UE skierowanych
do osob bezrobotnych.
Nowe instrumenty aktywizacji zawodowej
osob wykluczonych spotecznie w
szczegolnosci osob bezrobotnych.

SZANSE

StABE STRONY
Wysoki poziom bezrobocia,
Nadwyzki sity roboczej i ukryte bezrobocie
na wsi,
Niski poziom wyksztatcenia ludnosci na wsi,
Brak organizacji promujqcej pozarolniczq
dziatalnosc gospodarcza.,
Ograniczenia wynikajze z przepisow prawa
dotycza^ce doboru uczestnikow programow i
projektow aktywizacji zawodowej
ZAGROiENIA
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Mozliwosc pozyskiwania krajowych i
zewne_trznych srodkow finansowych na
realizacje_ dziatari na rzecz osob
wykluczonych spotecznie, w szczegolnosci
osob bezrobotnych.
Realizacja projektu systemowego „ Praca
zamiast zasitku - program aktywnej
integracji w gminie Ostrowek"

Niekorzystna korelacja pomi^dzy wysokosci^
swiadczeri z pomocy spotecznej, a
wysokosciq wynagrodzeh,
Wzrost liczby osob bezrobotnych z
dysfunkcjami osobowosciowymi i
spotecznymi,
Wzrost bezrobocia w innych krajach Unii
Europejskiej, a tym samym nieoptacalnosc
wyjazdpw emigracyjnych i

SYTUACJA RODZINY I DZIECKA:

SILNE STRONY StABE STRONY

Roznorodnosc form wsparcia, w tym
wysokospecjalistycznych.
Dobre praktyki systemowe w zakresie opieki
nad dzieckiem i rodzinq.
Osia_gnie,cie obowiqzkowych standardow w
instytucjach dziatajqcych na rzecz rodziny i
dziecka

Niewystarczajqca oferta zagospodarowania
czasu wolnego mtodziezy.
Brak ofert dla mtodziezy funkcjonujqcej na
pograniczu patologii.
Niewystarczajqca oferta zaj^c
profilaktycznych skierowanych do rodziny
jako catosci.
Brak srodkow finansowych na zatrudnienie
asystenta rodziny.
Brak dziatari w zakresie promowania
zaste.pczego rodzicielstwa.

SZANSE ZAGROZENIA

Mozliwosc pozyskania krajowych i
zewne_trznych srodkow finansowych na
realizacjs dziatari na rzecz rodziny i dziecka.
Polityka paristwa wzmacniajqca rol^ wtadz
lokalnych w dziataniach na rzecz rodziny i
dziecka.

Ostabione wi^zi rodzinne poprzez
poste_pujqce kulturowe lansowanie
konsumpcyjnego stylu zycia.
Ostabienie wi^zi rodzinnych wynikajqce z
wyjazdow o charakterze zarobkowym,
eurosieroctwo dzieci i mtodziezy.
Niewystarczajqcy przeptyw informacji
pomi^dzy instytucjq pomocy spotecznej a
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

SYTUACJA OS6B NIEPEtNOSPRAWNYCH:

SILNE STRONY

Funkcjonowanie osrodka wsparcia dla osob
niepetnosprawnych, psychicznie chorych.
Nowe instrumenty aktywizacji zawodowej
osob niepetnosprawnych poprzez programy

StABE STRONY

unijne.

Niska stopa zatrudnienia osob z
niepetnosprawnosciq.
Brak srodkow finansowych na zatrudnienie
asystenta rodziny.
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Likwidacja barier w dost^pie osob
niepetnosprawnych do budynkow
uzytecznosci publicznej .
SZANSE "

Mozliwosc pozyskania krajowych i
zewn^trznych srodkow finansowych na
realizacj^ dziatari dla osob
niepetnosprawnych.
Polityka paristwa wzmacniaja,ca rol§ wtadz
lokalnych w dziataniach na rzecz osob
niepetnosprawnych.
Tendencja pracodawcow do zatrudnienia
osob niepetnosprawnych wynikajqca z che^ci
otrzymania ulg z tytutu zatrudnienia osoby
niepetnosprawnej.

ZAGROiENIA
Niewystarczaja.ce swiadczenia pieni^zne
osob niepetnosprawnych wynikajqce z
przepisow prawa.
Tendencja pracodawcow do zatrudniania
osob niepetnosprawnych wynikaj^ca z ch^ci
otrzymania ulg z tytutu zatrudnienia osoby
niepetnosprawnej, nie z ch^ci inwestowania
w rozwoj niepetnosprawnego pracownika.

V. PROGRAMOWA

Cel strategiczny:
Gtownym i nadrz^dnym celem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu

oparcia spotecznego, umozliwiajqcego rozwoj nowoczesnego spoteczehstwa obywatelskiego.

Cele operacyjne:

I/ stworzenie warunkow mieszkaricom Gminy Ostrowek do aktywnego udziatu w zyciu

spotecznosci lokalnej na miare^ swoich potrzeb i mozliwosci;

2/ okreslenie warunkow i zakresu podejmowanych dziatari oraz stworzenie spojnego

systemu wspotpracy instytucji i organizacji;

3/ organizacja i realizacja systemowych i profesjonalnych rozwia.zari problemow spotecznych

w poszczegolnych obszarach.

Odbiorcy programu:

I/ Bezposredni - osoby korzystajqce z pomocy spotecznej,

2/ Posredni - instytucje, organizacje, osoby prawne realizujace zadania pomocy spotecznej.

Materiatem wyjsciowym do opracowania programu sq:

-diagnoza problemow spotecznych,

-doswiadczenie stuzb spotecznych,

- dane b^dqce w dyspozycji GOPS uzyskane w toku jego bieza_cej dziatalnosci.
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VI. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE ( KIERUNKI DZIAtAN W ROZWIAZYWANIU

KWESTII SPOtECZNYCH:

1. Bezrobocie f ubdstwo:

Cele operacyjne:

I/wsparcie bezrobotnych i poszukujaxych pracy,

2/zapewnienie ubogim bezpieczeristwa socjalnego,

3/ zwie_kszenie umieje_tnosci osob bezrobotnych i zagrozonych bezrobociem do ulokowania

si^ na rynku pracy,

4/ dqzenie do wyrownywania szans roznych grup spotecznych na rynku pracy ,

5/ przeciwdziatanie i eliminowanie negatywnych skutkow psychospotecznych bezrobocia.

Zadania do reallzacji:

I/ stworzenie stale aktualizowanej bazy informacji o jednostkach szkoleniowych oraz o

ofertach kursow zawodowych,

2/ dostosowanie aktywnych form przeciwdziatania bezrobociu do indywidualnych potrzeb

osob bezrobotnych z uwzgle_dnieniem osob majgcych szczegolne trudnosci na rynku pracy,

3/ redukowanie psychospotecznych skutkow bezrobocia,

4/ zapewnienie dost^pnosci do informacji o mozliwosciach podj^cia pracy.

Odbiorcy bezpofrednl:

I/ osoby bezrobotne,

2/ uczniowie szkot srednich i zawodowych,

3/ absolwenci.

Realizatorzy:

If Osrodek Pomocy Spotecznej,

2/ Powiatowy Urz^d Pracy.

2. Promocja zdrowia i choroby spoteczne.

Cele operacyjne:

I/ zmiany stylu zycia mieszkahcow,

2/ ksztaftowanie srodowiska zycia i pracy sprzyjajqce zdrowiu,

3/ zmniejszenie roznic w zdrowiu i dost^pie do swiadczeri zdrowotnych,

4/ zwi^kszenie skutecznosci edukacji zdrowotnej spoteczehstwa oraz dziatah w zakresie

promocji zdrowia.

Zadania do reallzacji:

I/ zwie_kszenie dziatari w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu zycia,
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2/ ograniczenie rozmiarow spozycia alkoholu i palenia tytoniu,

3/ promowanie sposobow zdrowego stylu zywienia i jakosci zdrowej zywnosci, zwtaszcza w
rodzinach ubogich,

4/ zwi^kszenie wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi i innych chorob nowotworowych,

5/ prowadzenie dziatah w zakresie profilaktyki chorob uktadu kra,zenia,

6/ prowadzenie dzialari informacyjnych i profilaktycznych w zakresie chorob zakaznych,

7/ promocja zdrowia wsrod osob przewlekle chorych,

8/ promocja zdrowego stylu zycia wsrod osob starszych,

9/ wzmozenie dziatah profilaktycznych wsrod dzieci wzgle_dem prochnicy ze_bow,

10/ prowadzenie roznych doraznych programow kontrolnych stanu zdrowia mieszkahcow

np. badania cholesterolu, stuchu, wzroku itp.

ll/ poprawa stanu sanitarnego.

Odbiorcy bezpoirednl:

I/ mieszkahcy Gminy Ostrowek.

Realizatorzy:

I/ radni,

2/ pracownicy stuzby zdrowia,

3/ pracownicy osrodka pomocy spotecznej,

4/ cztonkowie Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych.

3. Staroic.

Cele operacyjne:

I/ poszerzanie i poprawa swiadczonych ustug,

2/ podnoszenie swiadomosci spoteczehstwa o potrzebach i problemach ludzi starych,

3/ aktywizacja srodowiska - tworzenie grup samopomocowych, sa.siedzkich, grup wsparcia,

4/ przeciwdziatanie izolacji i wykluczeniu spotecznemu ludzi starych,

5/ rozpowszechnianie informacji o oferowanych ustugach dla osob starych, samotnych,

niepetnosprawnych

Zadania do realizacji:

I/ wdrozenie systemu pomocy osobom starym w ich miejscu zamieszkania poprzez

swiadczenie ustug opiekuriczych,
2/ zapewnienie srodkow finansowych za pobyt osob starych, schorowanych w domach

pomocy spotecznej,

3/zapewnienie komfortu psychicznego i poczucia bezpieczenstwa osobom starym poprzez

zabezpieczenie ich funkcjonowania w srodowisku lokalnym.,

4/ zagospodarowanie czasu wolnego osob w podesztym wieku,

5/ wtqczanie osob starych do zycia w lokalnej spotecznosci.
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Odbiorcy bezpoiredni:

Osoby w wieku poprodukcyjnym.

Reaiizatorzy:

If Osrodek Pomocy Spotecznej,

2/ Pracownicy stuzby zdrowia,

3/ Policja,

4/ Organizacje pozarzqdowe,

5/ Kosciot.

4. Nlepetnosprawno££.

Cele operacyjne:

\ tworzenie warunkow oraz zagwarantowanie i udzielanie osobom niepetnosprawnym

takiej pomocy, ktora umozliwi maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolnosci i

mozliwosci dla osia_gni$cia jak najwi^kszej zyciowej samodzielnosci i aktywnosci.

Zadania do realizacji:

If pomoc w usuwaniu barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby

niepetnosprawnej jak i w obiektach uzytecznosci publicznej,

2/ pomoc w zaopatrzeniu osob niepetnosprawnych w sprz^t ortopedyczny i rehabilitacyjny,

3/ pomoc finansowa dla rodzin z osobami niepetnosprawnymi,

4/ pozyskiwanie srodkow na utrzymanie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku,

5/ pomoc w kompletowaniu i wypetnianiu wnioskow na komisje lekarskie celem ustalenia

stopnia niepetnosprawnosci.

Odbiorcy bezpoirednl:

I/ osoby niepetnosprawne,

2/ osoby przewlekle chore.

Reaiizatorzy:

I/ Osrodek Pomocy Spotecznej,

2/ pracownicy stuzby zdrowia,

3/ organizacje pozarzqdowe,

4/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

5/ inne instytucje.
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5. Przemoc w rodzinie,

Cele operacyjne:
I/ zwi^kszenie skutecznosci i doste_pnosci pomocy dla ofiar przemocy w rodzinach z

problemem alkoholowym,

2/ zmniejszenie rozmiarow zjawiska przemocy w rodzinie.

Zadania do realizacjh

If tworzenie koalicji przeciwdziatania przemocy domowej w spotecznosciach lokalnych

poprzez wspotprace^ takich stuzb jak pomoc spoteczna, pomoc psychologiczna, stuzba

zdrowia, policja, pracownicy oswiaty, zespot interdyscyplinarny i komisja rozwiqzywania

problemow atkoholowych.

2/ zwi^kszenie ilosci osob posiadajqcych wiedz^ i kompetencje praktyczne potrzebne do

skutecznego radzenia sobie z problemami przemocy w rodzinie,

3/ edukacja spotecznosci lokalnej;

4/ prowadzenie bazy danych o ludziach, placowkach zajmujqcych sie_ pomaganiem rodzinom

dotkni^tym przemocq,

5/ organizowanie grup wsparcia,

6/ zapewnienie tymczasowego schronienia i pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej

ofiarom przemocy,

7/ usprawnienie wdrazania procedury „ Niebieska Karta".

Odbiorcy bezpoiredni:

I/ ofiary przemocy,

2/ dzieci ofiary i swiadkowie przemocy,

3/ pracownicy stuzb spotecznych,

4/ sprawcy przemocy.

Realizatorzy:

I/ Osrodek Pomocy Spotecznej,

2/S^d Rejonowy,

3/ Policja,

4/ Szkoty,

5/ Pracownicy stuzby zdrowia,
6/Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych,

7/ Zespot Interdyscyplinarny.
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6. Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuhczo- wychowawczymi.

Cele operacyjne:

I/ pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji ( praca z rodzinaj,

2/ wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia rodziny: psychologicznego, prawnego,

socjalnego,

3/ wspotpraca z instytucjami i organizacjami zajmuja.cymi sie, opiekq i przemocq w rodzinie.

Zadania do realizacji:

If zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym czasowo lub catkowicie opieki rodzicielskiej w

sytuacjach kryzysowych,

2/ warunkowanie pomocy przez zawieranie kontraktow,

3/ udoste_pnianie osobom i rodzinom bezptatnego poradnictwa specjalistycznego,

4/ zorganizowanie wsparcia dla ofiar przemocy,

5/ pomoc w rodzinie w ksztatceniu dzieci i mtodziezy - fundusz stypendialny,

6/ dofinansowanie dozywiania dzieci w szkofach,

7/ rozwoj i realizacja oferty imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci w rodzin

patologicznych,

8/ budowanie steci wspotpracy z instytucjami i organizacjami pozarzqdowymi dziatajqcymi na

rzecz ofiar przemocy i wsparcia rodzin z problemami opiekuhczo - wychowawczymi.

Odblorcy bezpoiredni:

Rodziny mieszkaja.ce na terenie Gminy Ostrowek.

Realizatorzy:

I/ Osrodek Pomocy Spotecznej,

21 Szkoty,

3/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

4/ Gminna Komisja Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych,

5/ Zespot Interdyscyplinarny.

7. Uzaleznienia.

Cele operacyjne:
I/ ograniczenie spozycia napojow alkoholowych przez osoby doroste, zmniejszenie liczby

dzieci i mtodziezy spozywajqcej alkohol poprzez dziatalnosc profilaktyczna, i edukacyjno-

informacyjna.,

2/ udzielanie rodzinom z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, osobom

maltretowanym fizycznie i emocjonalnie w rodzinie, w szczegolnosci dzieciom, pomocy

psychospotecznej, prawnej, i terapeutycznej, popieranie i tworzenie grup samopomocowych.
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Zadania do realizacji:

I/ zwie_kszenie doste_pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych

od alkoholu i narkotykow,

2/ utworzenie i finansowanie dziatalnosci punktu konsultacyjno — informacyjnego dla osob

uzaleznionych i ich rodzin, w tym realizacja programow profilaktyczno - edukacyjnych dla

ofiar, a takze sprawcow przemocy,

3/ umieszczanie wszelkich informacji o uzyskaniu pomocy dla osob z problemem

alkoholowym i narkotykowym oraz ich rodzin w osrodkach zdrowia, na tablicach ogtoszeri, w

szkotach , u sottysow.

4/ Szkolenia i kursy specjalistyczne dla pracownikow Punktu Konsultacyjnego,

5/ zakup i dystrybucja materiatow informacyjno - edukacyjnych ( np. ulotki, broszury),

6/ prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w szczegolnosci

wsrod dzieci i mtodziezy.

7/ organizowanie i prowadzenie na terenie szkol programow profilaktycznych dla dzieci i

mtodziezy,

8/ organizowanie kolonii letnich dla dzieci w oparciu o pisemny program zaj^c

terapeutycznych lub profilaktycznych,

9/ promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego trybu zycia m.in. dyskoteki, zawody

sportowe itp.,

10/ dofinansowywanie wycieczek organizowanych przez szkoty dla dzieci z rodzin

dotkniejych patologiq alkoholu,

ll/ zorganizowanie i prowadzenie statego systemu informacji na temat dziatari

podejmowanych na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwia_zywania problemow

alkoholowych w formie umieszczania informacji w gablotach, osrodkach zdrowia i innych

placowkach.

12/ Kontrola punktow sprzedazy napojow alkoholowych,

13/Akcja „ cytryna -jabtuszko" z udziatem policji i dzieci szkot podstawowych,

14/ przeprowadzenie ankiet okreslajqcych skal^ problemow alkoholowych i narkomanii w

klasach VI szkot podstawowych i l-lll w gimnazjum.

Odbiorcy bezpoiredni:

I/ dzieci i mtodziez szkot,

2/ osoby uzaleznione potrzebujqce pomocy,

3/ rodziny z problemami alkoholowymi i narkotykowymi,
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Realizatorzy:
1/Gminna Komisja Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych,

2/ Szkoty,

3/ policja,

4/ Osrodek Pomocy Spotecznej,

5/ Zespot Interdyscyptinarny,

6/ Sa,d rejonowy.

VII. ZAKONCZENIE

Realizacja celow niniejszej strategii powinna przyczynic si§ w duzym stopniu do poprawy

jakosci zycia wszystkich mieszkaricow Gminy Ostrowek oraz stworzenia warunkow do

zaspokajania potrzeb i realizacji wtasnych dgzeri przez osoby zagrozone wykluczeniem

spotecznym.

Najbardziej poza.danym efektem realizacji strategii jest poprawa sytuacji osob

wymagajqcych szczegolnego wsparcia: niepetnosprawnych, dzieci i mtodziezy, osob

starszych. W dziatania na rzecz integracji tych osob powinni zostac zaangazowani wszyscy

uczestnicy zycia publicznego.

Wdrazanie strategii wymaga wspotpracy wielu partnerow spotecznych, zarowno sektora

publicznego, pozarzqdowego jak i prywatnego. Ich partnerska wspotpraca stworzy warunki

do rownego wspotuczestnictwa wszystkich mieszkaricow w zyciu lokalnej spotecznosci.

Warunkiem realizacji celow jest state dqzenie jednostek realizujqcych strategic, do

doskonalenia wtasnych zasobow. Zapewnieniu wysokiej jakosci sprzyjac b^dzie takze

realizacja wspolnych projektow i programow z zakresu polityki spoteczne] zmierzajqcych do

przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu.

Osia,gnie_cie zaktadanych rezultatow jest uzaleznione od wielkosci srodkow dosttjpnych na

realizacj^ wyznaczonych celow. Niewqtpliwie ogromnq szansq dla wszystkich podmiotow jest

mozliwosc pozyskania srodkow pozabudzetowych, wtym z Unii Europejskiej.

Tak wie_c powyzsza strategia powinna stanowic narz^dzie, wykorzystywane w procesie

pozyskiwania srodkow finansowych na realizacjtj zadari z zakresu polityki spotecznej.

Wszystkie podmioty realizuja.ce niniejszg strategic powinny uwzgle,dnic w trakcie jej

realizacji aktualna. sytuacj^ spoteczn^ Gminy Ostrowek, posiadane zasoby ludzkie,

obowiqzujqce przepisy prawa oraz posiadane i pozyskane z zewnqtrz srodki finansowe.

Biora,c pod uwag^ ztozonosc sytuacji spotecznej na terenie naszego kraju, mnogosc

problemow i osob nie potrafigcych im podotac, niezwykle wazna jest wrazliwosc spoteczna

osob be.dqcych w stanie niesc pomoc bliznim w czynieniu ich zycia lepszym i bardziej

ludzkim. f\
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