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I Pomoc społeczna
Cel strategiczny:
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Gminy Siechnice.
Cele główne:
1. Rozwój form wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
3. Wsparcie oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Realizując założone w strategii cele Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Siechnicach wspierał osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej.
Rodzinom najbardziej zagrożonym ubóstwem udzielał wsparcia w formie zasiłków celowych,
okresowych oraz specjalnych. Przyznawaliśmy również wsparcie w formie produktów
żywnościowych.
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż występujące w Gminie Siechnice problemy
najczęściej związane są z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością i długotrwałą
chorobą co znajduje odzwierciedlenie w ilości osób/rodzin korzystających z różnych form
pomocy materialnej.
W tabeli poniżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w
poszczególnych grupach.
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Powody przyznania pomocy w 2011r.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba

osób

w

rodzinie
Ubóstwo

173

456

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

8

16

19

83

139

387

Niepełnosprawność

82

176

Długotrwała lub nagła choroba

78

188

Bezradność
w
sprawach
opiekuńczowychowawczych i prowadzenie gospodarstwa
domowego w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm

35

131

23
9
5

73
45
9

Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowe

3

7

5

9

Sytuacja kryzysowa

1

5

Potrzeba ochrony
wielodzietność
Bezrobocie

macierzyństwa

w

tym:

W ramach zaplanowanych celów operacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wspierał rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w postaci finansowej lub
rzeczowej, ale także udzielając specjalistycznego wsparcia poprzez konsultacje z
psychologiem, psychoterapeutą i prawnikiem. W ramach socjalnej pracownicy rozpoczęli
rozpoznawanie środowiska lokalnego zamieszkiwanego prze osoby zagrożone ubóstwem i
wykluczeniem społecznych do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej.
W ramach zaplanowanych zadań dla dzieci kontynuowane były pozalekcyjne formy
spędzania wolnego czasu - zajęcia w w świetlicach środowiskowych. W Świętej Katarzynie
na Osiedlu w bloku komunalnym, rozpoczęliśmy zajęcia dla dzieci, potencjalnych
uczestników programu PAL.
Kontynuowane było dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach ośrodkach szkolnowychowawczych.
W grudniu 2011r. Ośrodek zorganizował dla dzieci ze świetlic środowiskowych Mikołaja.
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W ramach zadania reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem zawodowym Ośrodek po raz czwarty realizował projekt systemowy „Rozwój
form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Święta Katarzyna”. Projekt
zakładał aktywizację zawodową 16 osób trwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. W ramach działań uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci
indywidualnych konsultacji z doradca zawodowym oraz psychologiem oraz kursy: prawa
jazdy kategorii B, świadectwa kwalifikacyjnego na C+E,

koparko ładowarki, wózków

widłowych, opiekunki dziecięcej, fryzjera –stylisty, florystyki, kasy fiskalnej, ABC
działalności gospodarczej. Projekt ukończyli wszyscy podopieczni. Z ankiet ewaluacyjnych
wynika, iż do stycznia 2012 roku pracę podjęło 5 osób.
Ponadto w ramach środków unijnych zrealizowany został projekt „Integracja
społeczna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Siechnice”.
W ramach projektu osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów rodzin na terenie gminy
m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy, strażnicy miejscy, policjanci-dzielnicowi, uczestniczyli
w szkoleniach mających na celu nabycie umiejętności diagnozowania trudnych sytuacji
rodzinnych oraz proponowania forma wsparcia i pomocy. Projekt miał na celu również
integrację grupy działającej w środowisku lokalnym. Zakończeniem projektu było zawarcie
kontraktów z rodzinami oraz opracowanie i wydanie broszury zawierającej informację
dotyczące instytucji zajmujących się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów
społecznych oraz procedur obowiązujących instytucje.
Ośrodek podejmował również działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby osób starszych, samotnych i
niepełnosprawnych i w ramach pracy socjalnej udzielić wsparcia w formie dofinansowania
leków, przyznania usług opiekuńczych czy też wdrożyć wolontariat. W ramach ścisłej
współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie staraliśmy wspierać osoby przy
otrzymaniu dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny i środki
higieniczne. W ramach projektu socjalnego zorganizowaliśmy po raz kolejny „Spotkanie
Wigilijne”. Projekt spotkania wigilijnego przygotowany został z myślą o osobach samotnych
lub pomimo pozostawania w rodzinie samotnie spędzających, tak rodzinnie obchodzonych u
nas, świąt Bożego Narodzenia. Zaproszone do projektu osoby nie kryły wzruszenia i radości z
wspólnego świętowania. W ramach programu uczestnicy spotkania otrzymali również paczki
świąteczne.Wspólnie z pracownikami i zaproszonymi gośćmi świętowało 50 podopiecznych
Ośrodka.
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II Ochrona zdrowia
Cel strategiczny:
Prowadzenie polityki zdrowotnej poprzez poprawę dostępności do usług medycznych,
profilaktykę oraz promocję.
Cele główne:
1. Profilaktyka i promocja zdrowia.
2. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się i
powrót do czynnego życia.
3. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych.
W roku 2011 realizowane były zadania wynikające z założonego celu strategicznego
Wykaz podjętych działań wg poszczególnych celów operacyjnych:
1. Profilaktyka i promocja zdrowia.
a. Program wykrywania wad postawy u dzieci i młodzieży: przeprowadzono
przesiewowe badania w szkołach; spośród dzieci, u których wykryto wady postawy
niemal 47% skorzystało z ćwiczeń indywidualnych pod okiem rehabilitanta; udzielono
rodzicom wskazówek do pracy w domu.
b. Program

profilaktycznych

szczepień

przeciwko

wirusowi

HPV:

obejmował

dziewczęta z klas II gimnazjum; w ramach programu przeprowadzono spotkania
lekarza z rodzicami, wyjaśniając zagrożenie chorobą i korzyści wynikające ze
szczepienia.
c. Program

profilaktyki

chorób

serca

i

następstw

nadciśnienia

tętniczego:

przeprowadzono spotkania wyjaśniające skutki zaniedbań w tym zakresie w Klubie
Seniora oraz na terenie przychodni.
d. Program wykrywania zagrożeń gruźlica płuc, nowotworami płuc i kości, chorobami
zwyrodnieniowymi: przeprowadzano badania przesiewowe, zorganizowano możliwość
wykonania badań densytometrycznych na terenie obu przychodni.
e.

Program rehabilitacji zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Siechnice: polegał na
dofinansowaniu zabiegów powyżej limitów ustalonych przez NFZ.

f. Program profilaktyki próchnicy zębów "Biały ząbek": prowadzony przez pielęgniarkę
medycyny szkolnej w klasach szkół podstawowych, obejmował także naukę
prawidłowego szczotkowania zębów.
5

g. Poprawa sposobu żywienia poprzez edukację: porady udzielane podczas wizyt u
lekarza rodzinnego, na spotkaniach w zagrożonych grupach (cukrzyca, nadciśnienie,
otyłość) oraz podczas zajęć w szkole rodzenia.
h. Poprawa

świadomości

ludzi

starszych

dotycząca

zdrowego

trybu

życia:

przeprowadzono spotkania w Klubie Seniora na temat zachowań prozdrowotnych w
wieku dojrzałym wykorzystując wiedzę i doświadczenie lakarza, pielęgniarki
środowiskowej i rehabilitanta.
W trakcie realizacji programów profilaktycznych rozdawano materiały informacyjne,
stosownie do treści programu.
2. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się i powrót
do czynnego życia.
a. Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier
architektonicznych.
b. Zakończono budowę parkingu umożliwiającego łatwiejszy dostęp do budynku
przychodni.
3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez rozwój rehabilitacji medycznej,
zawodowej i społecznej. Dalsze funkcjonowanie Oddziału Rehabilitacji Dziennej oraz
ciągłe rozszerzanie usług poprzez wprowadzanie korzystnych pakietów promocyjnych dla
poszczególnych grup wiekowych.
4. Zwiększenie dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego - zakończono budowę kriokomory.
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III Profilaktyka uzależnień
Cel strategiczny:
Ograniczenie nadużywania alkoholu, zapobieganie używania narkotyków, stosowania
przemocy w rodzinie i związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych.
Cele główne:
1. inicjowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych, mających na celu ograniczenie
alkoholizmu i narkomanii oraz przemocy w rodzinie przez mieszkańców gminy,
2. wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki adresowanej w szczególności do dzieci i
młodzieży,
3. wdrażanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej minimalizujących
szkodliwe zachowania osób nadużywających alkohol i narkotyki oraz stosujących
przemoc w rodzinie.
Cele realizowane były poprzez następujące działania:
1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych, a także osób zagrożonych uzależnieniami.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice, w składzie
8 osobowym, prowadziła rozmowy informacyjno-motywujące z osobami z problemem
alkoholowym. W okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku do komisji wpłynęło 26
wniosków. Na rozmowę wezwano 35 osób (również członków rodzin), w tym 22 osoby
stawiły się na rozmowę. Czternaście osób wyraziło zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia
w Poradni Odwykowej we Wrocławiu lub terapii w Punkcie Konsultacyjnym, jedna osoba nie
wyraziła zgody na leczenie. 3 osoby nie podjęły leczenia lub przerwały leczenie pomimo
zobowiązania. Komisja skierowała 8 osób na badanie stopnia uzależnienia (badanie biegłego
psychiatry i psychologa) oraz skierowała 12 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia.
Wśród osób uzależnionych zgłaszających się o pomoc były również osoby, które dobrowolnie
wyrażały chęć podjęcia zamkniętego leczenia odwykowego. Wśród nich 1 osoba została
skierowana na leczenie do Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
Działający Punktu Konsultacyjny udzielał pomocy i wsparcia w ramach prowadzonej przez
gminę profilaktyki pierwszorzędowej. Do Punktu trafiały osoby uzależnione od alkoholu,
rodziny osób uzależnionych poszukujących wsparcia, dotknięte przemocą domową.
Pracownicy Punktu prowadzili też interwencję kryzysową wobec osób dotkniętych trudną
sytuacją życiową (nagła śmierć, klęski żywiołowe). Do Punktu kierowane były osoby
uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin (osoby współuzależnione), osoby u
których występowało podejrzenie przyjmowania narkotyków oraz osoby doświadczające
przemocy w rodzinie. Po pomoc zgłaszały się osoby w poczuciu: bezradności i bezsilności w
radzeniu sobie z nałogiem, silnego uzależnienia, braku motywacji, niskiej samooceny. Pomoc
udzielana była na konsultacjach bezpośrednich (jedno lub kilka spotkań). Zdarzało się
kierowanie osób do placówek specjalistycznych. Pracownicy punktu udzielali również
konsultacji telefonicznych w czasie dyżuru. Z Punktu korzystali: podopieczni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,

których pracownicy socjalni zauważali problemy,

osoby

wzywane na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci
oraz rodziny zgłaszane przez pedagogów szkolnych, osoby poszukujące pomocy w
rozwiązywaniu problemów wobec osób najbliższych, u których występowało jedno z
uzależnień lub problemy wymagające konsultacji i porady radcy prawnego.
Kontynuowano zapoczątkowane w 2010 r. konsultacje psychologa w szkołach podstawowych
i przedszkolach na terenie gminy. Psycholog dyżurujący w czwartki, po zakończeniu
konsultacji w Punkcie udawał się do placówek oświatowych i tam udzielał porad rodzicom,
którzy chcieli zasięgnąć porady lub tez pedagog szkolny umawiał rodziców celem omówienia
problemów wychowawczych z dziećmi.
Statystyka udzielonych porad:
Zakres udzielonych porad
Osobom z problemem alkoholowym
Członkom rodzin osób uzależnionych
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Problemy wychowawcze zgłaszane przez
szkoły
Konsultacje pracowników GOPS
Współpraca z Policją
Inne (współpraca z kuratorami Sądu w
Oławie, we Wrocławiu, z PCPR, konsultacje
telefoniczne)

Liczba osób

Liczba porad

83
37
31
63

409
151
164
79

10
4
40

24
4
87
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W 2010r. powstał w ramach profilaktyki narkotycznej Punkt Konsultacyjny Narkotyczny.
Punkt ma swoją siedzibę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Porad
udzielają specjaliści (terapeuci od uzależnień narkotycznych) z Ośrodka MONAR w
Milejowicach. Celem punktu jest wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków
oraz rodzinom w których ten problem występuje. Specjaliści wyposażeni zostali w telefon
komórkowy na który można w każdej chwili zadzwonić i uzyskać poradę.
W 2011 r. terapeuci udzielili 30 porad rodzicom, których dzieci eksperymentują z
substancjami psychoaktywnymi, odbyli 20 spotkań z osobami nadużywającymi alkoholu i
eksperymentujących z narkotykami oraz 10 porad telefonicznych.
Na terenie gminy w 2011 r. działały 4 świetlice środowiskowe realizujące program
wychowawczy: w Siechnicach (od 2001roku), Świętej Katarzynie i Sulimowie (od 2008
roku) oraz w Kotowicach (od 2011 roku). Działania świetlic ukierunkowane są na wsparcie
dzieci i młodzieży jako pozalekcyjnej formy spędzania wolnego czasu.
W ramach zadań świetlice prowadziły zajęcia profilaktyczne, dydaktyczne, wychowawcze
dla dzieci i młodzieży polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego, a w szczególności
była to pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, prowadzone były zajęcia
tematyczne umożliwiające dzieciom opanowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie
zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, wychowawcy prowadzili stałą
współpracę z rodziną (nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami dziecka,
prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na
rzecz dzieci i świetlicy). Świetlice współpracowały też z innymi instytucjami wspierającymi
rodzinę (kuratorzy, szkoły, placówki medyczne, organizacje pozarządowe).
W ramach zajęć dzieci otrzymywały dożywianie: bułki słodkie, słodycze oraz kanapki
(robione we własnym zakresie).
Dane statystyczne dotyczące ilości dzieci uczestniczący w zajęciach:
Nazwa świetlicy

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach w
2011 r.

Świetlica
środowiskowa
w
Siechnicach
Świetlica
środowiskowa
w
Sulimowie
Świetlica środowiskowa w Świętej
Katarzynie
Świetlica
środowiskowa
w
Kotowicach

900 dzieci
(10 dzieci x 10 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)
486 dzieci
(9 dzieci x 6 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)
540 dzieci
(10 dzieci x 6 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)
468 dzieci
(13 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 9 m-cy)
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania uzależnień, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowoedukacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
W szkołach i przedszkolach na terenie gminy realizowane były opracowane przez pedagogów
programy profilaktyczne. W ramach działań programowych realizowane były zajęcia dla
dzieci, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
W ramach akcji wakacyjnej zorganizowany został wypoczynek letni nad morzem dla dzieci z
terenu gminy. W kolonii uczestniczyło 50 dzieci, które otrzymały dofinansowanie ze środków
gminnego funduszu profilaktyki. Kolonie odbyły się w Rewalu.
Jednocześnie zorganizowany został obóz rekreacyjno – sportowy nad jeziorem dla 20
uczniów gimnazjum we wsi Rudno k/Wolsztyna.
Dofinansowanie otrzymały dzieci, które ze względu na trudną sytuację bytową rodzin nie
miałyby możliwości wyjazdu na wakacje. W przyznaniu miejsc kolonijnych uczestniczyli
pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
opiekujący się rodzinami.
W czasie wakacji Stowarzyszenie „Teraz Gmina” zrealizowało program dla 19 dzieci z Zębic
– Wakacje nieprowincjonalne - kontynuacja.
Ze

środków

profilaktycznych

dofinansowana

została

również

Akcja

Lato

2011

zorganizowana w placówkach GCK na terenie gminy. Uczestniczyło w niej 104 dzieci.
W ramach profilaktyki prorodzinnej opracowany został projekt „Postaw na rodzinę”
skierowany do rodzin z terenu gminy Siechnice. Projekt zakładał wzmocnienie
międzypokoleniowych więzi rodzinnych i przyjmowania wzorców mających na celu ochronę
najmłodszych przed podejmowaniem działań ryzykownych. Projekt składał się z dwóch
etapów:
I etap – konkurs plastyczny na „Logo rodziny” w którym wzięły udział dzieci ze szkół
podstawowych i przedszkoli z terenu gminy;
II etap – organizacja pikników rodzinnych w miejscowościach Siechnice, Radwanice i
Żerniki Wr. Pikniki odbyły się w dniach wolnych od pracy i uczestniczyły w nich całe
rodziny.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
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W 2011 roku dofinansowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez:
1. Straż Miejską – zakup alkomatu
2. Grupę AA w Siechnicach – dofinansowanie zabawy abstynenckiej
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
W roku 2011 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny skupiający przedstawicieli
instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Siechnice.
Członkowie Zespołu wzięli udział w szkoleniach w zakresie nowych, skutecznych form
rozwiązywania problemu przemocy na terenie gminy. Jednocześnie Zespół podjął działania
wobec rodzin których wystąpiła przemoc domowa. Do Zespołu skierowanych zostało 5
wniosków z prośbą o interwencję. Wobec dwóch rodzin zastosowano pomoc terapeutyczną,
w dwóch przypadkach zastosowano procedurę zobowiązania sprawcy do leczenia
odwykowego i jeden wniosek został wycofany.
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IV Porządek publiczny
Cel strategiczny:
Wzrost

poczucia

bezpieczeństwa

mieszkańców

poprzez

minimalizację

zjawisk

generujących zagrożenia.
Cel główny:
1. Przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstawania zjawisk niepożądanych
społecznie tak w sferze zewnętrznej, jak i w sferze wewnętrznej.
2. Zwiększenie zdyscyplinowania naruszających prawo.
3. Uruchomienie systemu monitoringu.
4. Zwiększenie udziału w działaniach innych służb porządkowych, w tym także z sektora
prywatnego.
5. Wzmocnienia działań kierunkowych Straży Miejskiej.
6. Prowadzenie działań profilaktycznych - prelekcji w placówkach przedszkolno szkolnych.
Rok 2011, to kontynuowanie prowadzonych po ich zmodyfikowaniu w 2010r działań
kontrolno – prewencyjnych przez Straż Miejską na terenie całej Gminy. Dzięki niezmiennie
dobrej współpracy z pracownikami wydziałów UM, Gops-u, przedstawicielami Rad sołeckich
– osiedli i miasta, straży pożarnej, straży rybackiej, placówek oświatowych, kół wędkarskich
oraz wolontariuszy wspólne działania zaowocowały poprawną porządku publicznego –
czystości i estetyki nieruchomości oraz dbałością o środowisko naturalne przez mieszkańców
gminy.
Zwiększone

kontrole

ruchu

drogowego

oraz

restrykcyjne

dyscyplinowanie

naruszających prawo tak w sferze ruchu drogowego, jak i w strefie ogólnie rozumianego
porządku publicznego z ujęciem przepisów pozakodeksowych w rejonach szczególnie
narażonych na występowanie licznych nieprawidłowości i zagrożeń odniosły oczekiwany
rezultat, lecz nadal wymagają ich kontynuowania.
Cyklicznie realizowane patrole piesze oraz liczne dyżury sobotnio – niedzielne, w
szczególności na terenie miasta Siechnice spotkały się z pełną przychylnością ze strony
mieszkańców. Odnosi się to również do przeprowadzonych na terenie placówek przedszkolno
- szkolnych serii tzw. prelekcji o bezpieczeństwie.
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W 2011r wprowadzono także jeden numer – 500 079 483, tzw. numer alarmowy do
Straży Miejskiej. Informacje o jego uruchomieniu przekazano za pośrednictwem większości
informatorów publicznych.
Skutecznie realizowany, a zmodyfikowany w 2010r system działań wzbudził w
mieszkańcach zwiększone oczekiwania artykułowane potrzebą wprowadzenia stałych działań
nocnych, w szczególności w godz. 22.00 – 02.00.
Uwarunkowania

gospodarcze

panujące

w

2010r

uniemożliwiły

wdrożenie

zaplanowanego systemu monitoringu na terenie gminy.
Wynikiem wskazanego przeobrażenia są następujące dane empiryczne:
Okres
Forma przeprowadzonych działań

2011
Ilość

Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń

1658

Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
Współdziałanie

z

organami

organizacjami społecznymi
Podjęte czynności represyjne

państwowymi,

samorządowymi

i

19511

512
1157
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V Oświata
Cel strategiczny:
Wzrost świadomości i aktywności społecznej mieszkańców, przygotowanie do
funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.
Cele główne:
1. Podnoszenie jakości kształcenia dzieci i młodzieży.
2. Wyrównanie szans edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży.
3. Dbałość o rozwój kształcenia ustawicznego.
Planując działania oświatowe, w oparciu o cel strategiczny, założono wzrost
świadomości i aktywności społecznej mieszkańców, przygotowanie do funkcjonowania w
społeczeństwie wiedzy. Celami głównymi było podnoszenie jakości kształcenia dzieci i
młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży i dbałość o
rozwój kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
Działania te miały, na celu poszerzanie i podnoszenie jakości edukacji, poszerzanie
bazy oświatowej, zwiększanie miejsc w przedszkolach i szkołach, rozbudowa infrastruktury
oświatowej (modernizacja i remont istniejących obiektów), sprawne organizowanie
kształcenia we wszystkich placówkach oświatowych w gminie, inicjowanie i kontynuowanie
systemów zapewniania jakości kształcenia, wsparcie materialne dla nowoczesnych
programów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli (np. Tutoring, e-szkoła,
e-learning), poszukiwanie atrakcyjnych form i metod, uatrakcyjniających proces kształcenia
dzieci i młodzieży przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach

gminy.

Ponadto w

zakresie wyrównanie szans edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży kontynuacja i
poszerzanie oferty gminnego programu stypendialnego socjalnego i motywacyjnego, dbanie
o atrakcyjność oferty działań pedagogicznych na rzecz wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży, poszerzanie i kontynuowanie gminnej oferty zajęć pozalekcyjnych,
wsparcie placówek oświatowych w realizacji projektów edukacyjnych, w tym pozyskiwania
funduszy unijnych, poszerzanie oferty zajęć dla uczniów wszystkich placówek oświatowych
wspomagających i wyrównujących deficyty rozwojowe, systematyczne doposażenie szkół w
nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, unowocześnianie oferty kulturalno-edukacyjnej
Gminnego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, tworzenie świetlic szkolnych, wiejskich,

14

klubów i kawiarenek internetowych, zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach
samorządowych i społecznych lub prywatnych, zaplanowanie systemu opieki pedagogicznej i
psychologicznej nad młodymi matkami i małymi dziećmi, wsparcie dla inicjatyw tworzenia
małych żłobków, świetlic i zajęć kulturalnych dla malutkich dzieci.
Zrealizowano i zaplanowano zadania ( w trakcie):
1. Inicjowanie i kontynuowanie systemów zapewniania jakości kształcenia, wsparcie
materialne dla nowoczesnych programów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów
i nauczycieli (Tutoring, e-szkoła, realizacja programów

w Gimnazjum w roku

szkolnym 2010/2011, II rok Tutoring w Gimnazjum 2010/2011).
2. Poszukiwanie atrakcyjnych form i metod, uatrakcyjniających proces kształcenia dzieci
i młodzieży przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach gminy.
Realizacja szkoleń i cyklu lekcji otwartych w Gimnazjum ( od kilku lat, obecnie
kontynuacja), wdrażanie nowoczesnego systemu oceniania kształtującego w
Gimnazjum, organizowanie projektów ewaluacyjnych w szkołach (od dwóch lat
2010/2011 i 2011/2012).), kontynuacja systemu diagnoz szkolnych – dydaktycznych,
kontynuacja systemów zapewniania jakości w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w
Św. Katarzynie.
3. Wyrównanie szans edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży - kontynuacja
oferty gminnego programu stypendialnego socjalnego i motywacyjnego, obecnie jest
opracowywany nowy projekt dla wybitnie uzdolnionej młodzieży – stypendium jako
system wsparcia dla pragnących rozwijać swoje zdolności, (JOSz i dyrektorzy szkół),
dbanie o atrakcyjność oferty działań pedagogicznych na rzecz wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży (zespoły szkolne dla

wsparcia pomocą

psychologiczno-pedagogiczną (od roku 2010 – przedszkola, od 2011 – Gimnazjum, od
2012 pozostałe placówki -SP).
4. Poszerzanie i kontynuowanie gminnej oferty zajęć pozalekcyjnych, wsparcie
placówek oświatowych w realizacji projektów edukacyjnych, w tym pozyskiwania
funduszy unijnych, (programy "Radosna szkoła" - wszystkie szkoły podstawowe, we
współpracy z MEN, kontynuacja z roku ubiegłego), E- szkoła we współpracy z
DODN, kontynuacja – efekty sprzęt multimedialny, wzbogacenie oferty) oraz
wykorzystanie dodatkowych godzin pracy nauczycieli w ilości 2 godz. tygodniowo,
zespołowe projekty edukacyjne.
5. Poszerzanie

oferty

zajęć

dla

uczniów

wszystkich

placówek

oświatowych

wspomagających i wyrównujących deficyty rozwojowe, (wszystkie zaprojektowane
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przez zespoły lub PPP działania są realizowane, np. Prowadzenie programów
specjalistycznych, terapii, wyrównywanie potrzeb dydaktycznych,

rozwijanie

zainteresowań, projekty edukacyjne ( Gimnazjum).
6. Wyposażanie

placówek

oświatowych

w

nowoczesne

środki

dydaktyczne.

Ograniczenie środków z dochodów własnych szkół spowodowało też rezygnację lub
minimalizację wspomagania szkół w środki dydaktyczne i kontynuację rozwijania
zainteresowań np. artystycznych.
7. Zwiększenie miejsc w przedszkolach. Zwiększono liczbę miejsc w przedszkolach
samorządowych i społecznych oraz prywatnych.
8. Przygotowanie miejsc opieki dla dzieci najmłodszych. Zaplanowanie systemu opieki
pedagogicznej i psychologicznej nad młodymi matkami i małymi dziećmi, wsparcie
dla inicjatyw tworzenia małych żłobków, świetlic i zajęć kulturalnych do lat trzech
dla malutkich dzieci.
Planując końcową ewaluację zadań musimy brać pod uwagę m. innymi kryteria skuteczności,
czy plany te były na miarę możliwości i potrzeb społeczeństwa i możliwości realizacyjnych
samorządu. W zakresie kryterium odpowiedniości już widać, że realizacja zadań oświatowych
wynikała z potrzeb środowiska.

Analiza, ewaluacja szkolna wykazuje także, biorąc pod

uwagę kryteria odpowiedniości i trwałości, ze skutki wprowadzanych zmian będą trwałe w
długoterminowej perspektywie.
Realizacja strategii zależy od bardzo wielu czynników, m. innymi :
a. zaangażowania wszystkich grup – służb gminnych odpowiedzialnych za jej realizację,
b. od współpracy i zainteresowania zarządzających, w realizację strategii,
c. od zapewniania niezbędnych środków na realizację zamierzeń.
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VI Bezrobocie i aktywizacja zawodowa
Cel strategiczny
Aktywizacja osób bezrobotnych oraz minimalizowanie skutków bezrobocia.
Cele główne:
1. Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.
2. Przygotowanie bezrobotnych długotrwale pozostających bez pracy do powrotu na
rynek pracy.
3. Promocja samozatrudnienia.
4. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na aktywizację większej liczby
bezrobotnych.
5. Wykreowanie drugiej strefy aktywności gospodarczej na terenie gminy.
6. Stwarzanie warunków sprzyjających dla inwestorów.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siechnice na lata 20102015 w swoim założeniu zakładała przede wszystkim realizację zadań, które miałyby
decydujący wpływ na poprawę sytuacji zatrudnienia mieszkańców poprzez udostępnianie
informacji o ofertach pracy, rozmowy doradczo-motywacyjne oraz przygotowanie
bezrobotnych długotrwale pozostających bez pracy do powrotu na rynek pracy.
Przedmiotowe zadanie było realizowane w 2011 r. w Gminnym Centrum Informacji
z siedzibą w Siechnicach przy ul. Wiosennej 7. Oferty pracy z terenu Gminy Siechnice oraz
Wrocławia dostępne były w siedzibie Centrum w postaci segregatora (I półrocze), natomiast
w II półroczu 2011 r. oferty pracy były umieszczane na tablicach ogłoszeń.
Oferty były skierowane głównie do grupy osób, będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, którym oprócz przydatnych kwalifikacji, brakuje często motywacji i umiejętności
skutecznego działania. Forma telepracy, jako nowoczesna forma zatrudnienia, jest
stosunkowo mało znana, a może stanowić szansę na wykonywanie pracy w przypadku osób
mających utrudniony dostęp do rynku pracy. Wskazane jest propagowanie tej formy
zatrudnienia wśród potencjalnych pracowników.
Niepokojącym (tak jak w 2010 r.) jest fakt dużej liczby osób długotrwale bezrobotnych, bez
kwalifikacji zawodowych i w wieku dojrzałym. Większość z tych osób poszukuje możliwości
pracy na terenie Gminy Siechnice i nie akceptuje możliwości dojazdu do pracy na przykład
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do Wrocławia. Takie osoby wymagają długotrwałych działań doradczych i aktywizujących.
Na uwagę zasługuje fakt, że zaobserwowano duże zainteresowanie ofertami pracy ze strony
młodzieży do 25 roku życia. Świadczy to o zapotrzebowaniu na usługę pośrednictwa pracy
dla młodzieży i potwierdza konieczność kontynuowania ww. działania w przyszłości.
Wskazane jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wolontariatem, który daje możliwości
zdobycia doświadczenia korzystnego z punktu widzenia przyszłych pracodawców.
Brak jest natomiast zainteresowania ze strony osób bezrobotnych informacjami z zakresu
przedsiębiorczości.
Ponadto, w grudniu 2011 r. wprowadzono „rejestr cv” dla osób poszukujących pracy
i pozyskiwanie dla nich ofert pracy, co może skutkować zwiększeniem szansy na zatrudnienie
dla osób nie posiadających umiejętności w zakresie podejmowania decyzji zawodowych.
Dzięki dotacji unijnej uzyskanej w 2010 r. wdrażany był projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siechnice”. W ramach projektu 50 rodzin otrzymało
darmowe komputery. Ponadto, w 2011 r., w ramach ww. projektu przeprowadzono 6godzinne szkolenia w zakresie obsługi komputera (obsługa programów Word i Excel) oraz
Internetu. Dostęp do Internetu umożliwił wielu osobom dotarcie do informacji
umożliwiających podjęcie pracy, a co za tym idzie – 10 osób w 2011 r. znalazło zatrudnienie.

Realizatorzy:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Joanna Bryłkowska-Hehn
2. Zakład Opieki Zdrowotnej- Andrzej Martynow
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Artur Kaliszczak
4. Straż Miejska – Dariusz Wasiak
5. Oświata- Barbara Solarek
6. Gminne Centrum Informacji-Agnieszka Jastrzębska
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