
UCHWAŁA NR XII.61.2015
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2016-
2022

Na podstawie art. 16 b oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy Domaszowice uchwala, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2016-2022 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XII.61.2015

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2016-2022

I. WPROWADZENIE

1.1. Wstęp

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 jest wieloletnim
dokumentem programowym, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Gminy
Domaszowice, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przyjęcie przez samorząd Gminy Domaszowice Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma
istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form
pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą
społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi jak:
edukacja, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, pomoc niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu
społecznemu.

Działania będą kierowane głównie do środowisk, które pozostają na marginesie życia społecznego,
wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.

Pogłębiające się zjawisko ubóstwa rodzin, związane z bezrobociem, problemy egzystencji osób
samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny rodzin szczególnie wielodzietnych, uzależnienie
i przemoc w rodzinie to trudne problemy społeczne, które stoją do rozwiązania przed władzami samorządowymi
oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Od skuteczności ich rozwiązywania zależy
funkcjonowanie wspólnoty samorządowej, jaką stanowi Gmina.

Systemowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej
miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd, pomimo wielu różnych
form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmuje się także pracę z całą rodziną, gdyż zmiany
w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się klientami pomocy społecznej,
dlatego też najistotniejszą sprawą jest ochrona i zapewnienie warunków do rozwoju rodziny.

Nie możemy również zapominać, że praca z ludźmi jest bardzo trudna, gdyż jest to praca na ludzkich
emocjach wymagająca dużej empatii, wrażliwości i wyrozumiałości.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 jest dokumentem wyznaczającym
główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy Domaszowice odpowiedniej jakości
życia i zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb.

Zachęcając do zapoznania się z treścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pragniemy
podkreślić szczególne zaangażowanie wielu osób, bez których dokument nie miałby takiego kształtu. Stanowi to
równocześnie dowód na identyfikację mieszkańców z gminą i przykład aktywnego przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna mieć za cel zmniejszanie skali lub wręcz
działanie na rzecz usuwania problemów dolegliwych dla mieszkańców gminy. By znaleźć skuteczne rozwiązania,
trzeba dobrze rozpoznać sytuację a potem zaplanować skuteczne działania. Zgodnie z tą myślą została zbudowana
przedmiotowa strategia. Stanowi ona swoisty przewodnik po najważniejszych problemach społecznych oraz
wskazuje prawdopodobne sposoby ich rozwiązania w gminie.

Mamy świadomość, że gmina Domaszowice nie posiada nieograniczonych zasobów rzeczowych czy
finansowych. Posiada za to wyjątkowy kapitał jakim są ludzie, którzy już wielokrotnie udowadniali, że są w stanie
zdziałać wielkie rzeczy. Jeżeli w wyniku prowadzonych prac uda się osiągnąć to co zaplanowano, to będzie można
mówić o sukcesie mieszkańców Gminy.
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Koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Domaszowicach.

1.2. Podstawa prawna tworzenia strategii

Obowiązek stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych został określony
w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
Ustawodawca włączył to do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, nakazując równocześnie
w szczególny sposób uwzględnić programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Ponadto uregulowania prawne związane ze Strategią zawarte są w następujących aktach prawnych:

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz.
332 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz.
149 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),

• ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.
859 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 r., nr 43, poz. 225 z późn zm.),

• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 r., nr 231, poz.1375 z późn
zm.),

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest elementem planowania strategicznego w sferze
polityki społecznej. Jest obligatoryjnym dokumentem, który musi posiadać każda jednostka samorządu lokalnego
i regionalnego. Jej zawartość określa art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wymienione w nim składniki
należy uznać za obligatoryjne, przy czym nie stanowią one katalogu zamkniętego. Należą do nich diagnoza
sytuacji społecznej oraz prognoza zmian w zakresie objętym strategią, a ponadto określenie: celów strategicznych
projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych
i wskaźników realizacji działań. Wskazując na podstawową zawartość strategii, ustawodawca dokonał
ujednolicenia bez ingerencji w treść dokumentu, który ma być dostosowany do potrzeb występujących na danym
terenie.
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II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA

2.1. Charakterystyka Gminy Domaszowice

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy
z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej
zasięgu administracyjnym znajduje się 11 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie,
Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne i Zofijówka.

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców - 3.680 osób (stan na dzień 31.12.2014 r.).
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji.
Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Domaszowice. Znajdują się tu między innymi Urząd Gminy, Urząd
Pocztowy oraz Oddział Banku Spółdzielczego.

Gmina Domaszowice zaliczana jest w części południowej i środkowej do makroregionu Nizina Śląska
i mikroregionu Równina Oleśnicka, natomiast w części północnej do Wysoczyzny Wieruszowskiej. Cały teren
gminy jest nachylony w kierunku południowym.

Przez środkową część przebiega wododział między dopływami Odry - Widawą i Stobrawą. Teren gminy
położony jest na obszarze ubogiej sieci rzecznej. Część wód opadowych odprowadzana jest rowami i drobnymi
ciekami do rzeki Widawy (kierunek północny) i Stobrawy (kierunek południowy). Do wód powierzchniowych
zaliczają się również okresowe podmokłości występujące najczęściej w większych obniżeniach dolinnych. Wody
gruntowe występują na głębokości 2-3 metrów, a jedynie w południowej części gminy na głębokości 2 metrów.
W obniżeniach dolinnych woda występuje płytko, przeważnie w przedziale 0,5-0,7 metra.

Teren gminy jest słabo rozpoznany pod względem występowania surowców mineralnych. Występują za to
znaczne pokłady piasku. Jednakże te, które nadają się do eksploatacji położone są w obszarze chronionego
krajobrazu lub na terenach zalesionych, co wyklucza możliwość ich wydobywania na skalę przemysłową.

Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynosi
64,5 %, natomiast lasów i gruntów ornych 28,2 %. Występują tu w przewadze gleby wysokich klas bonitacyjnych
- III i IV, przeważnie są to gleby brunatne właściwe, brunatne wyługowane, bielice i pseudobielice. Lokalnie
występują czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy
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wynosi 64,5% (7338 ha), z czego 84,0% stanowią grunty rolne, 15,8% użytki zielone, lasy i zadrzewienia, a 7,3%
tereny pozostałe. Lasy i grunty leśne stanowią 28,2% powierzchni ogólnej gminy. Przestrzeń rolnicza
charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem waloryzacji, który wynosi 82 punkty. Głównym użytkownikiem gruntów
w gminie są rolnicy indywidualni, którzy posiadają ponad 56% użytków rolnych.

Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest istniejąca infrastruktura techniczna, a także wyznaczone
tereny pod budownictwo przemysłowe, hotele, motele, czy stacje paliw.

Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

Działalność kulturalna na terenie gminy koordynowana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Domaszowicach. Prowadzona jest we współpracy z placówkami kulturalnymi, oświatowymi oraz organizacjami
społecznymi o podobnym charakterze.

Są to przede wszystkim:

1) świetlice wiejskie w miejscowościach - Gręboszów, Strzelce, Siemysłów, Nowa Wieś, Włochy, Polkowskie
oraz Woskowice Górne, w których organizowane są imprezy o zasięgu lokalnym i gminnym, a także
uroczystości rodzinne - wesela, komunie, jubileusze,

2) szkoły i przedszkola z terenu gminy - organizujące uroczystości rocznicowe ważniejszych wydarzeń.
Większość imprez, zarówno kulturalnych, jak i sportowych, odbywa się na Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Domaszowicach. Ośrodek wyposażony jest w zadaszoną estradę, boisko sportowe oraz szatnię z natryskami.

Najważniejsze, cykliczne uroczystości odbywające się w ciągu roku:

- 8 marzec - Gminny Dzień Kobiet,

- 3 maj - Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- wrzesień - Dożynki Gminne,

- 11 listopad - Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

- festyny i imprezy integracyjne organizowane przez organizacje pozarządowe (OSP, LZS, KGW, Rady
Sołeckie).

2.2. Sytuacja demograficzna

Gminę Domaszowice zamieszkuje 3.680 osób (stan na dzień 31.12.2014 r.). Liczba ludności z roku na rok
ulega zmniejszeniu, z uwagi na ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego oraz migrację zarobkową. Zmiany liczby
ludności w poszczególnych latach:

• Rok 2011: 3.745

◦ liczba kobiet: 1.917

▪ wiek 0-17: 375

▪ wiek 18-59: 1.093

▪ wiek: 60+: 449

◦ liczba mężczyzn: 1.828

▪ wiek 0-17: 370

▪ wiek 18-59: 1.303

▪ wiek: 60+: 155

• Rok 2012: 3.772

◦ liczba kobiet: 1.928

▪ wiek 0-17: 341

▪ wiek 18-59: 1.176

▪ wiek: 60+: 411
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◦ liczba mężczyzn: 1.844

▪ wiek 0-17: 357

▪ wiek 18-59: 1.313

▪ wiek: 60+: 174

• Rok 2013: 3.698

◦ liczba kobiet: 1.887

▪ wiek 0-17: 349

▪ wiek 18-59: 1.116

▪ wiek: 60+: 422

◦ liczba mężczyzn: 1.811

▪ wiek 0-17: 369

▪ wiek 18-59: 1.272

▪ wiek: 60+: 170

• Rok 2014: 3.680

◦ liczba kobiet: 1.888

▪ wiek 0-17: 351

▪ wiek 18-59: 1.077

▪ wiek: 60+: 460

◦ liczba mężczyzn: 1.792

▪ wiek 0-17: 358

▪ wiek 18-59: 1.264

▪ wiek: 60+: 170

Żródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

2.3. Sytuacja gospodarcza

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Domaszowice realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Domaszowicach. Podstawowym trzonem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
w oparciu o narzędzia, określone w ustawie o pomocy społecznej, a więc podejmowanie takich działań, których
celem jest udzielanie osobom różnych form wsparcia, pozwalających na przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych umiejętności,
możliwości, zasobów i uprawnień. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez: tworzenie warunków
organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie
społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz świadczenie pracy
socjalnej. Ośrodek może realizować inne zadania, powierzone mu przez właściwe organy na podstawie innych
ustaw. Do tych dodatkowych zadań należy realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny w postaci:

• przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,

• przyznawania świadczeń rodzinnych,

• prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych,

• integracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych społecznie – projekty EFS,

• pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, które uzupełniają katalog oferowanych przez OPS
usług na rzecz beneficjentów, zagrożonych ubóstwem i deprywacją potrzeb materialnych.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z obowiązków ustawowych,
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realizacji projektów i programów Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach stara się aktywnie
współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami w tym pozarządowymi działającymi w tym obszarze.
Współpraca ta polega na działaniach interdyscyplinarnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak wynika z prowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej statystyki, liczba przyznanych świadczeń z roku
na rok spada. Ośrodek Pomocy społecznej w Domaszowicach przyznaje pomoc na podstawie ustawy z dnia
14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). Przyczyny przyznania pomocy
określone są w art. 7 ustawy. Są to w szczególności:

1) ubóstwo;

2) sieroctwo;

3) bezdomność;

4) bezrobocie;

5) niepełnosprawność;

6) długotrwała lub ciężka choroba;

7) przemoc w rodzinie;

8) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

9) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizm lub narkomania;

14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W ostatnich latach utrzymuje się tendencja spadkowa ilości przyznawanych świadczeń z pomocy
społecznej. Liczba ta, jest w korelacji ze statystykami Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.

Liczba osób korzystających ze świadczeń OPS Domaszowice:

• Rok 2012: 623

◦ kobiety: 237

◦ mężczyźni: 386

• Rok 2013: 599

◦ kobiety: 220

◦ mężczyźni: 379

• Rok 2014: 528

◦ kobiety: 188

◦ mężczyźni: 340

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń OPS Domaszowice:

• Rok 2012: 260

• Rok 2013: 255

• Rok 2014: 242
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Liczba osób bezrobotnych z Gminy Domaszowice, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Namysłowie:

• Rok 2013: 287

◦ kobiet: 160

◦ mężczyzn: 127

◦ długotrwale bezrobotni: 179

• Rok 2014: 226

◦ kobiet: 128

◦ mężczyzn: 108

◦ długotrwale bezrobotni: 159

• Rok 2015 (stan na 31.11.2015 r.): 128

◦ kobiet: 75

◦ mężczyzn: 53

◦ długotrwale bezrobotni: 81.
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BEZROBOCIE, UBÓSTWO I BEZDOMNOŚĆ  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
• wysoko wykwalifikowana kadra Ośrodka
Pomocy Społecznej,
• znajomość środowiska lokalnego,
• przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia
bezrobocia,
• prowadzenie działań mających na celu
ograniczenie zjawiska bezrobocia w gminie,
• upowszechnianie ofert pracy, informacji
o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa
zawodowego i szkoleniach,
• diagnozowanie problemu bezdomności,
• zapewnianie osobom bezdomnym schronienia,
• informowanie osób bezdomnych
o przysługujących im prawach oraz dostępnych
formach pomocy

• niewystarczające środki finansowe,
• wysoki poziom bezrobocia,
• nisko poziom wykształcenia podopiecznych,
• brak działań eliminujących zjawisko ubóstwa,
• brak współpracy z organizacjami działającymi na rzecz
osób bezrobotnych i ubogich,
• słaba współpraca z instytucjami rynku pracy,
• brak motywacji osób bezrobotnych do podejmowania
zatrudnienia,
• brak mieszkań socjalnych,
• niewystarczająca wiedza osób bezrobotnych o dostępnych
ofertach pracy i szkoleniach,
• dziedziczenie bezrobocia i nieporadności 

SZANSE ZAGROŻENIA
• pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych,
• dobra współpraca z instytucjami takimi jak sąd,
PCPR, policja, placówki oświatowe,
• prowadzenie przez pracowników socjalnych
działań służących aktywizacji osób bezrobotnych,
• odpowiednia jakość usług świadczonych przez
OPS,
• zawieranie porozumień z instytucjami
zewnętrznymi zajmującymi się problemem
bezdomności
• wyjazdy za granicę w celach zarobkowych,
• stworzenie strefy ekonomicznej w celu
zachęcenia do inwestowania. 

• niestabilność przepisów,
• obciążenie obowiązkami pracowników OPS,
• zbyt małe środki przekazywane na realizację zadań
zleconych,
• wzrost bezrobocia,
• brak inwestycji,
• wzrost poziomu bezrobocia wśród osób w wieku 50+,
• wzrost poziomu nielegalnego zatrudnienia,
• postępujące zjawisko ubóstwa,
• słaba siatka połączeń transportu publicznego,
• występowanie problemu bezdomności
• niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku
pracy,

RODZINA, DZIECKO, MŁODZIEŻ  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
• efektywna praca socjalna,
• przeprowadzanie analiz potrzeb występujących
w rodzinach,
• wspieranie placówek oświatowych,
• zapewnienie bezpiecznego dowozu dzieci do
szkół i przedszkola,
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei
wolontariatu,
• dystrybucja artykułów żywnościowych, ubrań
i sprzętów gospodarstwa domowego,
• zapewnienie możliwości kształcenia na poziomie
przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum,

• brak placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
• brak punktów konsultacyjnych udzielających poradnictwa
specjalistycznego,
• niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację
działań,
• wyuczona bezradność życiowa (odziedziczona po rodzicach
i dziadkach), 

SZANSE ZAGROŻENIA
• dostateczne rozpoznanie potrzeb,
• prowadzenie działań zapobiegającym
dysfunkcjom w rodzinach,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi

• wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych,
• niechęć podopiecznych do zmiany swojej trudnej sytuacji
rodzinnej,
• narastająca demoralizacja wśród nieletnich,

III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

3.1. ANALIZA SWOT
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(kościół, stowarzyszenia, OSP, LZS, Koła
Gospodyń Wiejskich),
• możliwość poprawy skuteczności pomocy
udzielanej rodzinom, dzieciom i młodzieży dzięki
koordynacji działań instytucji wspierających te
grupy,
• rosnąca liczba dzieci i młodzieży korzystających
z z oferty spędzania czasu wolnego,
• rozwijanie systemu pieczy zastępczej
i wspierania rodziny w gminie 

• ujemny przyrost naturalny,
• brak stabilnej polityki prorodzinnej,
• „eurosieroctwo” spowodowane emigracją zarobkową,

UZALEŻNIENIA, PRZEMOC  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
• kierowanie osób uzależnionych na leczenie
odwykowe,
• prowadzenie działań profilaktycznych,
informacyjnych i edukacyjnych w obszarze
uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
• podejmowanie różnorodnych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• funkcjonowanie w gminie zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
• funkcjonowanie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• dobra znajomość środowiska,

• nieprowadzenie w gminie działalności terapeutycznej
w obszarze uzależnień,
• niewystarczająca ilość organizacji pozarządowych
działających w obszarze uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
• brak ośrodka interwencji kryzysowej,
• brak organizacji pozarządowych działających w obszarze
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie gminy,
• niewystarczająca polityka prorodzinna, 

SZANSE ZAGROŻENIA
• monitorowanie środowiska w celu wprowadzenia
działań profilaktycznych,
• prowadzenie poradnictwa i interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• sprawna komunikacja pomiędzy instytucjami
(sąd, policja, PCPR, stowarzyszenia),
• wzrastająca świadomość społeczeństwa co do
zagrożeń uzależnieniami i stosowaniem przemocy
w rodzinie,
• zmniejszająca się skala zjawiska nielegalności
sprzedaży napojów alkoholowych,
•  diagnozowanie inicjacji alkoholowej
i narkotykowej wśród dzieci i młodzieży 

• trudności w zapewnieniu osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
• długi czas oczekiwania na miejsce w ośrodkach terapii
uzależnień,
• obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej,
• zwiększająca się skala dostępności zakupu środków
odurzających,
• wzrost liczby osób w stosunku do których istnieje potrzeba
podjęcia działań interdyscyplinarnych,
• przyzwolenie społeczne na spożywanie przez nieletnich
używek, 

STAROŚĆ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, CHOROBY  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
• prowadzenie działań mających na celu
podniesienie poziomu życia osób starszych,
• informowanie osób starszych, niepełnosprawnych
i chorych o dostępnych formach pomocy,
• kierowanie osób wymagających całodobowej
opieki do domów pomocy społecznej,
• udzielanie wsparcia w formie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
• działalność Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Wojennych,

• brak lekarzy specjalistów na terenie gminy,
• brak uniwersytetu trzeciego wieku,
• brak inicjatyw dotyczących wolontariatu na rzecz osób
starszych,
• brak działań inicjujących powstawanie form pomocy
(kluby seniora, domy dziennego pobytu, świetlice
socjoterapeutyczne),
• bariery architektoniczne w budynkach publicznych,
• brak prowadzonej statystyki osób chorych
i niepełnosprawnych
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• upowszechnianie wśród osób niepełnosprawnych
o ofertach pracy i szkoleniach,
• podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych,
• dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
i apteki,
• system ratownictwa medycznego wspomagany
przez strażaków wyszkolonych w obszarze
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy

SZANSE ZAGROŻENIA
• wzrost społecznej akceptacji osób
niepełnosprawnych,
• posiadanie przez osoby niepełnosprawne wiedzy
o przysługujących im prawach,
• dofinansowanie z PFRON i środków Unii
Europejskiej na zatrudnianie osób
niepełnosprawnych,
• podejmowanie działań prozdrowotnych
 

• zwiększająca się liczba osób wymagających
specjalistycznej opieki,
• brak udziału w likwidowaniu barier utrudniających życie
osobom o obniżonej sprawności ruchowej,
• marginalizacja problemów i potrzeb osób
niepełnosprawnych,
• deficyt bazy rehabilitacyjnej,
• nieprowadzenie działań mających na celu zwiększenie
wśród mieszkańców gminy akceptacji osób
niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku

3.2. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ

Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na
lata 2016-2022, jest następująca:

Domaszowice gminą zintegrowaną społecznie,
podnoszącą jakość życia mieszkańców, zaspokajającą ich potrzeby

i stwarzającą im możliwości rozwoju

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na kolejnych stronach celów
strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań.

Cel strategiczny 1:

Bezrobocie, ubóstwo, bezdomność

Cele operacyjne:

1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.

2. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego.

3. Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.

Kierunki działań do celu operacyjnego 1:

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie w zakresie upowszechniania ofert
pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu
zawodowym dorosłych i stażach oraz organizacji robót publicznych.

2. Zmniejszenie skutków bezrobocia poprzez realizację świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki celowe,
okresowe, pomoc żywnościowa).

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi.

4. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych, w tym
współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. unijnych.

Kierunki działań do celu operacyjnego 2:

1. Systematyczne monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Gminy.

2. Wsparcie osób ubogich pracą socjalną.
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3. Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych postaw samopomocy, np.
pomocy sąsiedzkiej.

4. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.

5. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem, m.in. poprzez
organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce
szkolne .

6. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów i projektów na rzecz zagrożonych
i dotkniętych ubóstwem.

7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem.

Kierunki działań do celu operacyjnego 3:

1. Monitorowanie zjawiska bezdomności i zagrożenia bezdomnością na terenie Gminy.

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

3. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością.

4. Zapewnienie osobom bezdomnym miejsc w noclegowniach i schroniskach.

Czas realizacji działań: Działania ciągłe 2016 – 2022.

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki oświatowe.

Partnerzy w realizacji działań: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, lokalni przedsiębiorcy, noclegownie
i schroniska, organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna.

Źródła finansowania działań: Budżet samorządowy (gminny i centralny), fundusze zewnętrzne, m.in.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe.

Wskaźniki monitoringowe:

1. Wielkość stopy bezrobocia.

2. Liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi
formami wsparcia.

3. Liczba osób bezrobotnych, ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną.

4. Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu bezrobocia, ubóstwa
i bezdomności.

5. Liczba nowych miejsc pracy.

6. Liczba opracowanych i realizowanych projektów oraz liczba osób nimi objętych.

7. Liczba programów wsparcia zagrożonych i dotkniętych ubóstwem oraz liczba osób nimi objętych.

8. Liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9. Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem.

10. Liczba programów wsparcia zagrożonych i dotkniętych ubóstwem oraz liczba osób nimi objętych.

11. Liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie.

Cel strategiczny 2:

Rodzina, dziecko, młodzież.

Cele operacyjne:

1. Podnoszenie poziomu funkcjonowania rodzin.

2. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju.
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3. Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego, udzielanie pomocy poszukującym pracy.

Kierunki działań do celu operacyjnego 1:

1. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-
wychowawczą.

2. Promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego
wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników OPS-u i placówek oświatowych.

3. Zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.

4. Udzielanie przez OPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

5. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, ułatwiających godzenie pracy
z wychowaniem dzieci.

6. Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych służących przeciwdziałaniu
i zapobieganiu problemom rodzin, dzieci i młodzieży.

7. Opracowywanie i realizowanie projektów na rzecz rodziny i dziecka, w tym współfinansowanych z funduszy
zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

8. Opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny.

9. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę placówek oświatowo-
wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów
sądowych, policji, organizacji pozarządowych i kościoła.

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:

1. Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr
nauczycielskich i pedagogów szkolnych oraz doposażenie szkół w niezbędny sprzęt.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez zwiększenie dostępności zajęć
wyrównawczych, udzielanie pomocy w nauce.

3. Organizowanie oferty edukacyjnej dla uczniów uzdolnionych (np. w formie bezpłatnych zajęć),
przyznawanie im stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

4. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez
rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów oświatowych, kulturalnych
i sportowo-rekreacyjnych gminy;

5. Rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom i młodzieży spędzanie czasu wolnego i zwiększenie jej
bezpłatnej dostępności, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:

1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy.

2. Wsparcie w formie pracy socjalnej dla osób ubogich, bezrobotnych oraz zagrożonych i dotkniętych
bezdomnością.

3. Udzielanie przez OPS pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w tym
finansowej i rzeczowej (np. w postaci posiłku).

4. Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015.

5. Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych postaw oraz samopomocy, np.
pomocy sąsiedzkiej.

6. Organizowanie zbiórki AGD, mebli oraz ubrań na rzecz ubogich.
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7. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie dla nich dożywiania
w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież,
a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

8. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów i projektów na rzecz zagrożonych
i dotkniętych ubóstwem i bezrobociem, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ubogich, bezrobotnych
i bezdomnych.

Czas realizacji działań: Działania ciągłe w latach 2016-2022.

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki
kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne.

Partnerzy w realizacji działań: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe, kościół, społeczność lokalna, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Stowarzyszenia,
Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich.

Źródła finansowania działań: Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne,
m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe.

Wskaźniki monitoringowe:

1. Liczba rodzin objętych pracą socjalną.

2. Liczba asystentów rodziny.

3. Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

4. Liczba grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin i samotnych rodziców.

5. Liczba żłobków i placówek przedszkolnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających.

6. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

7. Liczba osób bezrobotnych, ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną.

8. Liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi
formami wsparcia.

9. Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem.

10. Liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz liczba osób nimi
objętych.

Prognoza zmian:

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:

1. Spadku liczby rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

2. Poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich.

3. Zwiększenia dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci.

4. Podniesienia jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych.

5. Zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci mających problemy w nauce.

6. Poprawy dostępności kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych.

7. Zróżnicowania form spędzania czasu wolnego oraz wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nich korzystających.

8. Zwiększenia liczby osób zaktywizowanych.

9. Zmniejszenia liczby beneficjentów pomocy społecznej.

10. Poprawy sytuacji osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego.
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Cel strategiczny 3:

Uzależnienia, przemoc.

Cele operacyjne:

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków.

2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami uzależnień dostępu do wsparcia psychologicznego,
prawnego i społecznego.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży.

4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dotkniętych problemami
alkoholowymi, narkomanii.

5. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem
uzależnień.

6. Zapewnienie dostępu do specjalistycznych placówek leczenia odwykowego dla osób uzależnionych.

7. Prowadzenie aktywnej współpracy z instytucjami wspierającymi walkę z problemami dot. uzależnień (grupy
AA, Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe).

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:

1. Zintensyfikowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

2. Zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

3. Kierowanie, w razie potrzeby, sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-
edukacyjnych.

4. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczności oraz grup ryzyka.

5. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez:

a) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,

b) Współpracę z kompetentnymi służbami (KPP w Namysłowie, Sąd Rejonowy w Kluczborku).

c) Realizacja „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Szczegółowe działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
zawiera Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii.

Czas realizacji działań: Działania ciągłe w latach 2016-2022.

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki oświatowe.

Partnerzy w realizacji działań: Placówki oświatowe, służba zdrowia, placówki leczenia uzależnień, w tym
Zakład Leczenia Uzależnień Woskowicach Małych, policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy
sądowi, organizacje pozarządowe.

Źródła finansowania działań: Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe.

Wskaźniki monitoringowe:

1. Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną.
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2. Liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy społecznej z powodu
alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie.

3. Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej.

4. Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

5. Liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego.

6. Liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia.

Prognoza zmian:

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:

1. Poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień.

2. Zwiększenia dostępności wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych
problemem przemocy w rodzinie.

3. Zmniejszenia skali przemocy w rodzinie.

4. Poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki.

Cel strategiczny 4:

Starość, niepełnosprawność, choroby

Cele operacyjne:

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki.

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.:

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

2. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym i niepełnosprawnym.

3. Poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.

4. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze i niepełnosprawne –
zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

5. Promowanie wśród społeczności lokalnej i samych osób starszych i niepełnosprawnych aktywnych postaw
oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej.

6. Zwiększenie dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do informacji o prawach i uprawnieniach oraz
dostępnych formach wsparcia, np. poprzez wykorzystanie sieci Internet.

7. Współpraca z PCPR-em, PUP-em w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
m.in. przy likwidacji barier architektonicznych, zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.

8. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych oraz z kościołem.

9. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze i niepełnosprawne w codziennym życiu.

Czas realizacji działań: Działania ciągłe w latach 2016-2022.

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki oświatowe.

Partnerzy w realizacji działań: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy
w Namysłowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, służba zdrowia, organizacje pozarządowe,
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kościół, społeczność lokalna.

Źródła finansowania działań: Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy,
organizacje pozarządowe.

Wskaźniki monitoringowe:

1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców.

2. Liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością.

3. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną.

4. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych beneficjentów objętych wsparciem z systemu pomocy
społecznej.

5. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz liczba opiekunek.

6. Liczba osób korzystających z domu dziennego pobytu.

7. Liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi.

8. Liczba wolontariuszy.

Prognoza zmian:

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:

1. Zwiększenia udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością w życiu społecznym.

2. Podniesienia jakości świadczonych usług.

3. Podniesienia jakości funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania.

4. Zwiększenia liczby osób usprawnionych i zatrudnionych.

Id: 9F17E321-4239-490B-98B4-5BEB9650976D. Podpisany Strona 16



IV. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI

4.1. OCENA STRATEGII

Monitoring zapisów strategicznych, polegać będzie na systematycznym zbieraniu i analizowaniu
informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań. Gromadzone dane pozwolą
zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, czy
wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany. W przypadku stwierdzenia
istotnych zmian społecznych, podjęcie ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu
aktualizację obowiązującej strategii.

Do oceny stopnia wdrożenia wyznaczonych działań zostaną wykorzystane m.in. sformułowane pod każdym
celem strategicznym wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej
oraz w zasobach informacyjnych instytucji i organizacji realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji.
W przypadku części danych może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców
gminy oraz w kluczowych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych podmiotach.

Przygotowany wykaz nie wyczerpuje wszystkich wskaźników, jakie mogą być zastosowane w procesie
monitorowania realizacji strategii. W miarę rozwoju systemu monitorowania dokumentu będą mogły zostać
zidentyfikowane nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji
podejmowanych działań.

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Domaszowice na lata 2016-2022 będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

4.2. PROGRAMY I PROJEKTY

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice będzie realizowana w ramach
dostępnych zasobów umożliwiających opracowanie i realizację programów i projektów zgodnych z przyjętymi
w dokumencie działaniami. Programy i projekty można realizować w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych,
w zależności od ich charakteru. Mogą one być przyjmowane stosownymi uchwałami przez radę i powinny
stanowić załączniki do niniejszej strategii.

4.3. PROGRAMY

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2016-2022 będzie
realizowana w szczególności poprzez poniżej wymienione programy:

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

• Gminny Program Wspierania Rodziny,

Id: 9F17E321-4239-490B-98B4-5BEB9650976D. Podpisany Strona 17



V. UWAGI KOŃCOWE

Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2016-
2022 będą realizowane w ramach przyjętych działań w zależności od posiadanych przez samorząd gminy
i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów konieczne
będzie współdziałanie różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, w tym tych, które
działają na wyższym szczeblu administracyjnym.

Autorzy dokumentu pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli
w jego budowie, przyczyniając się do identyfikacji problemów społecznych występujących w gminie.
Jednocześnie chcą wyrazić nadzieję na dalszą współpracę w realizacji zapisów strategii.

Id: 9F17E321-4239-490B-98B4-5BEB9650976D. Podpisany Strona 18




