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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.
W tabeli poniżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w
poszczególnych grupach.

Tabela nr 1. Powody przyznania pomocy w 2012r.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

W tym na Liczba
osób

wsi

w

rodzinie
Ogółem

220

153

578

Ubóstwo

146

106

421

Sieroctwo

3

3

7

Bezdomność

4

2

4

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:
wielodzietność
Bezrobocie

29
11
110

17
8
75

122
68
325

Niepełnosprawność

77

57

174

Długotrwała lub nagła choroba

71

53

147

2

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

30

20

104

26
2
6

20
2
4

83
13
17

Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowe

6

5

10

7

5

16

Sytuacja kryzysowa

2

1

7

W 2012 r. wprowadzono do pomocy społecznej dodatkowe narzędzie pracy z rodziną
-asystenta rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej
rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina
lub jednostka wyznaczona do realizacji zadania zapewnia wsparcie. W okresie od 1 maja
2012 do 31 grudnia 2012 r. asystent pracował z 7 rodzinami. Jedna z nich w ocenie zespołu
pracowników działu pracy środowiskowej po uzyskaniu wsparcia asystenta ograniczyła
korzystanie ze wsparcia Ośrodka i w 2013 r. rokuje na wyprowadzenie z systemu pomocy
społecznej. W jednym przypadku udało się umieścić podopiecznego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej gdzie otrzyma wsparcie terapeutyczne. W trzech przypadkach podopieczni
podjęli pracę na otwartym rynku pracy, a jedna osoba podjęła leczenie odwykowe w oddziale
zamkniętym.
W ramach działań podjętych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych Ośrodek
zapewniał usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia. Liczba
osób korzystających z tej formy pomocy z roku na rok wzrasta. W 2012 r. Ośrodek świadczył
usługi dla 26 osób. Ponadto 12 osób z uwagi na sytuację zdrowotną i brak możliwości
zapewnienia usług opiekuńczych przebywa w domach pomocy społecznej. W 2012 r.
Ośrodek rozpoczął diagnozę problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy.
Na podstawie przeprowadzonej ankiety (25 ankiet) i spotkania informacyjnego (udział 35
osób) ustaliliśmy, iż na terenie gminy zamieszkują osoby niepełnosprawne oczekujące
pomocy i wsparcia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych będą podejmowane w
2013 r.
W 2012r. Ośrodek kontynuował projekt dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w
Gminie Święta Katarzyna”. Projekt zakładał aktywizację zawodową 15 osób trwale
bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach działań

uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z doradca
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zawodowym oraz kursy: prawa jazdy kategorii B, wózków widłowych, koparko- ładowarek,
kasy fiskalnej, zagospodarowania terenów zielonych. Projekt ukończyli wszyscy podopieczni.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, iż do stycznia 2013 roku pracę podjęło 7 osób. Równolegle
realizowany był Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców osiedla przy ul. Bukowej
w Świętej Katarzynie. Zadaniem programu była aktywizacja zawodowa i społeczna
mieszkańców osiedla poparta działaniami środowiskowymi, w ramach których nastąpiło
zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku.
W ramach pozyskanych środków unijnych realizowany był projekt dla 8 kobiet, które z
powodu opieki nad dzieckiem/dziećmi nie wyszły lub nie powróciły na rynek pracy. W ramach
przeprowadzonej aktywizacji zawodowej panie uczestniczyły w spotkaniu z doradcą
zawodowym i psychologiem oraz ukończyły kurs na opiekuna dziennego. Od stycznia 2013
r. trzy z uczestniczek zostały zatrudnione przez gminę do pracy jako opiekun dzienny, jedna
z uczestniczek otrzymała zatrudnienie z niepublicznym przedszkolu na terenie gminy,
kolejna otworzyła własną działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto jedna z
kobiet, z wykształcenia położna, odbywała staż przywracający uprawnienia do zawodu
położnej. W ramach podniesienia kwalifikacji uprawniających do pracy w żłobku i klubie
dziecięcym 4 z pań podjęły dalsze dokształcanie w firmie, która realizowała szkolenia. W 3
przypadkach Ośrodek dofinansował podnoszenie kwalifikacji

4

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.
1. W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia realizowane były:
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 zwiększenia dostępu do lekarzy specjalistów: kilkakrotnie w ciągu
roku organizowano bezpłatne badania i konsultacje w zakresie diabetologii,
i urologii. Z usług skorzystało ponad 1000 osób w różnym wieku.

gastrologii

Wykryto siedem bardzo poważnych schorzeń. Pacjenci w trybie pilnym trafili do
szpitala.
c. 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.
d. Program profilaktyki raka szyjki macicy obejmował kobiety w wieku 25 do 59 lat.
Badania przesiewowe wykonano u 500 pacjentek. Cytologia w ramach programu
może być wykonywana bezpłatnie raz na trzy lata.
e. Program Wczesnego wykrywania raka piersi: udostępniono mammobus – z
badań skorzystało około 550 kobiet.
f.

Program

profilaktyki

chorób

serca

i

następstw

nadciśnienia

tętniczego:

przeprowadzono spotkania wyjaśniające skutki zaniedbań w tym zakresie w
Klubie Seniora oraz na terenie przychodni.
g. Program wykrywania zagrożeń gruźlica płuc, nowotworami płuc i kości, chorobami
zwyrodnieniowymi:

przeprowadzano

badania

przesiewowe,

zorganizowano
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możliwość wykonania badań densytometrycznych na terenie obu przychodni.
h. Program rehabilitacji zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Siechnice: polegał na
dofinansowaniu zabiegów powyżej limitów ustalonych przez NFZ.
i.

Program

profilaktyki

próchnicy

zębów

"Biały

ząbek"

prowadzony

przez

pielęgniarkę medycyny szkolnej w klasach szkół podstawowych, obejmował obok
fluoryzacji także naukę prawidłowego szczotkowania zębów.
j.

Program walki z otyłością u dzieci: pogadanki w szkołach, spotkania z rodzicami,
szkolenia dla personelu, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

k. 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.
l.

Poprawa świadomości ludzi starszych dotycząca zdrowego trybu życia:
przeprowadzono spotkania w Klubie Seniora na temat zachowań prozdrowotnych
w wieku dojrzałym wykorzystując wiedzę i doświadczenie lekarza, pielęgniarki
środowiskowej i rehabilitanta.

m. Poprawa świadomości społeczeństwa w różnym wieku: współorganizacja Pikniku
Rodzinnego oraz organizacja Białej Niedzieli – badania krwi – PSA, cholesterol,
morfologia, TSH, konsultacje lekarza, rehabilitanta, pielęgniarki w zakresie
wpływu siedzącego trybu życia, stresu, diety na wyniki badań.
2. W zakresie stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym
włączenie się i powrót do czynnego życia podjęto następujące działania:
a. poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację
barier architektonicznych-

zakończono budowę parkingu umożliwiającego

łatwiejszy dostęp do budynku przychodni,
b. 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,
c. zwiększenie dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego- zatrudniono dodatkowych
rehabilitantów oraz wydłużono czas pracy oddziału co umożliwiło zwiększenie
ilości oferowanych usług .
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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.
Jednym z kluczowych zadań Komisji jest prowadzenie rozmów informacyjnomotywujących z osobami z problemem alkoholowym. W 2012 roku do komisji wpłynęło 27
wniosków. Na rozmowę wezwano 27 osób (również członków rodzin), w tym 17 osób stawiło
się na rozmowę. Trzynaście osób wyraziło zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia w
Poradni Odwykowej we Wrocławiu lub terapii w Punkcie Konsultacyjnym, 3 osoby nie
wyraziły zgody na leczenie. Komisja skierowała 14 osób na badanie stopnia uzależnienia
(badanie biegłego psychiatry i psychologa) oraz skierowała 6 wniosków do sądu o
zobowiązanie do leczenia. W roku 2012 z pobytu w Ośrodkach Leczenia Odwykowego
skorzystało 19 osób (10 mężczyzn i 9 kobiet).
W ramach profilaktyki narkotycznej działał Punkt Konsultacyjny Narkotyczny. W 2012 r.
terapeuci udzielili 35 porad głównie rodzicom, których dzieci eksperymentują z substancjami
psychoaktywnymi (w tym często pojawiały się pytania dotyczące dopalaczy), odbyli
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spotkań z osobami chcącymi uzyskać informacje ogólnie na temat używania środków
psychoaktywnych. Udzielanych zostało również kilkanaście porad za pośrednictwem
telefonu, którego numer udostępniony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji telefonicznej zależy
na zachowaniu anonimowości.
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W ramach

Punktu Konsultacyjnego –Profilaktycznego udzielane były porady

świadczone przez psychologa oraz psychoterapeutę.
Statystyka udzielonych porad:
Zakres udzielonych porad:

Liczba osób

Liczba porad

Osobom z problemem alkoholowym

83

467

Członkom rodzin osób uzależnionych

36

141

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

39

208

Problemy wychowawcze zgłaszane przez 9

22

szkoły
Konsultacje pracowników GOPS

8

39

Współpraca z Policją

3

4

Inne (współpraca z kuratorami Sądu w 38

155

Oławie, we Wrocławiu, z PCPR, konsultacje
telefoniczne)
Na terenie gminy w 2012 r. działały 4 świetlice środowiskowe realizujące program
wychowawczy: w Siechnicach, Świętej Katarzynie, Sulimowie (do VI 2012 r.) i Kotowicach.
Działania świetlic ukierunkowane są na wsparcie dzieci i młodzieży jako pozalekcyjnej formy
spędzania wolnego czasu.
Dane statystyczne dotyczące ilości dzieci uczestniczący w zajęciach:
Nazwa świetlicy

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach w
2012 r.

Świetlica

środowiskowa

w 1080 dzieci
(12 dzieci x 10 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)

Siechnicach

Świetlica środowiskowa w Świętej 360 dzieci
(10 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 9 m-cy)

Katarzynie
Świetlica

środowiskowa

(13 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 9 m-cy)

Kotowicach
Świetlica
Sulimowie

w 468 dzieci

środowiskowa

w 480 dzieci
(10 dzieci x 8 spotkań w miesiącu x 6 m-cy)
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W szkołach i przedszkolach na terenie gminy realizowane były opracowane przez
pedagogów programy profilaktyczne.
Szkoła

Ilość uczestników
350 uczniów

Gimnazjum
w Siechnicach
SP w Siechnicach

450 uczniów
30 nauczycieli
15 rodziców
292 uczniów
32 nauczycieli
250 uczniów

SP w Św. Katarzynie
SP w Radwanicach

196 uczniów
32 nauczycieli
60 rodziców

SP w Żernikach Wr.

Przedszkole w Siechnicach
Przedszkole w Św. Katarzynie
Przedszkole w Żernikach Wr.

RAZEM

200 uczniów
18 nauczycieli
76 rodziców
75 dzieci
150 rodziców
14 nauczycieli
73 dzieci
42 rodziców
1 886 uczniów
126 nauczycieli
343 rodziców

W ramach akcji wakacyjnej zorganizowany został wypoczynek letni nad morzem dla
dzieci z terenu gminy. W kolonii uczestniczyło 40 dzieci, które otrzymały dofinansowanie ze
środków gminnego funduszu profilaktyki. Kolonie odbyły się w Kołobrzegu. Jednocześnie
zorganizowany został obóz rekreacyjno – sportowy nad jeziorem Sławskim dla 20 uczniów
gimnazjum w Sławie.
W ramach profilaktyki prorodzinnej kontynuowano 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.

W

ramach

projektu

zorganizowano piknik rodzinny w Siechnicach.
W 2012 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego

wpłynęło 14 Niebieskich Kart i 2

zgłoszenia wymagające interwencji członków Zespołu. W ramach przeciwdziałania
przemocy w rodzinie realizowany był na terenie gminy Siechnice program „Na Zawsze
Razem bez przemocy”. Program dofinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

w

ramach

programu

osłonowego

„Wspieranie

Jednostek

Samorządu

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
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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 gminnej oraz policji.
6. Prowadzenie działań profilaktycznych - prelekcji w placówkach przedszkolno szkolnych.
Rok 2012, to przede wszystkim okres, w którym wzmożono prowadzenie działań
informacyjno – prewencyjnych, ukierunkowanych na zaangażowanie społeczności lokalnej
na rzecz realizacji celu strategicznego. Wynikiem wskazanego przeobrażenia w stosunku do
roku 2011 są poniższe dane empiryczne, które obrazują iż prowadzone działania
informacyjne przełożyły się bezpośrednio na samouświadomienie społeczności lokalnej o
potrzebie współuczestniczenia w procesie utrzymania poczucia bezpieczeństwa na terenie
całej gminy. Tak w strefie prywatnej, jak i publicznej. Minimalizując tym samym niezbędność
prowadzenia wspólnych działań kontrolno – represyjnych z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Zmiana częstotliwości przedmiotowych działań przełożyła na efektywniejsze formy
współpracy z przywołanymi organami i organizacjami pod kątem wymiany istotnych
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa.
Nie bez znaczenia na powyższy stan rzeczy miał także wprowadzony sms-owy system
powiadamiania społeczności lokalnej o mogących występować zagrożeniach, a także
podjęte prace nad realizacją monitoringu tras turystycznych, jak również nad ograniczeniem
ruchu pojazdów ponadnormatywnych.
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Okres
Forma przeprowadzonych działań

2011

2012
Ilość

Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju
zagrożeń

4792

13478

10372

9338

2390

460

2459

2250

Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń

oraz

zjawiskom kryminogennym
Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i
organizacjami społecznymi
Podjęte czynności represyjne

Można tym samym skonstatować, że nowe podejście podmiotów realizujących
ustawowe zadania ustawowe z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
organizacji niosących pomoc i ratunek na rzecz osiągnięcia wyznaczonego celu
strategicznego wpłynie pozytywnie na dalszy wzrost poczucia bezpieczeństwa i znaczące
samozaangażowanie społeczne.
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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.

W zakresie celów określonych w Strategii zrealizowano działania, które spowodowały:
1. dalszy wzrost podnoszenia jakości edukacji -sprawne organizowanie kształcenia we
wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, inicjowanie i kontynuowanie
systemów

zapewniania

jakości

kształcenia,

m.in.

wsparcie

materialne

dla

nowoczesnych programów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli
(np. Tutoring, e-szkoła, e-learning, "Cyfrowa szkoła",

systemowe szkolenia dla

nauczycieli np. realizacja szkoleń i cyklu lekcji otwartych

w Gimnazjum, udział w

szkoleniach zewnętrznych (w trakcie roku 1011/2012 37 nauczycieli doskonaliło
swoje umiejętności w szkoleniach zewnętrznych). Także
dwóch

lat

wdrażanie

nowoczesnego

systemu

w gimnazjum w ciągu

oceniania

kształtującego,

organizowanie projektów ewaluacyjnych w szkołach (od trzech lat), klas sportowych,
w gimnazjum,

kontynuacja systemu diagnoz szkolnych – dydaktycznych,

kontynuacja systemów zapewniania jakości

w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w

Św. Katarzynie, wymiana międzynarodowa (Comenius od trzech lat w SP w Św.
Katarzynie),
2. poszerzanie bazy oświatowej - zwiększanie miejsc w przedszkolach i szkołach,
tworzenie żłobków, w ramach założenia przygotowanie miejsc opieki dla dzieci
najmłodszych zaplanowano system opieki pedagogicznej i psychologicznej

nad

młodymi matkami i małymi dziećmi, stworzono wsparcie dla inicjatyw tworzenia
małych żłobków, świetlic i zajęć kulturalnych dla malutkich dzieci. W trakcie realizacji.
Gmina dotuje 4 punkty przedszkolne, od 1 stycznia dodatkowo dwa, Kotowice i Iwiny;
dla około 80 dzieci,
3. rozbudowa infrastruktury oświatowej (modernizacja i remont istniejących obiektów),
budowa nowych,

np. inwestycja gminy po opracowaniu koncepcji i projektu i

rozbudowy SP w Siechnicach z zapleczem sportowym; budowa bloku szkolnego,
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oddanie do użytkowania, oddanie nowej hali sportowej, wraz z zapleczem w
Żernikach,
4. w zakresie wyrównania 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 (choć ciągle niewystarczające)
doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, unowocześnianie
oferty kulturalno-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej,
tworzenie świetlic szkolnych, wiejskich, 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.
Ponadto założono dbałość o rozwój kształcenia ustawicznego w tym rozwijanie oferty
edukacyjnej dla dorosłych, szczególnie dla czasowo wykluczonych, proponowanie nowych
form edukacji w celu zwiększania aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy,
oferowanie konkretnych form kształcenia na kursach doskonalących i nadających
uprawnienia w

nowych zawodach, wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej do

organizowania nowych form kształcenia, w tym zawodowego, organizowanie praktyk
zawodowych na bazie istniejących zakładów pracy w gminie.
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VI Bezrobocie i aktywizacja zawodowa
Cel strategiczny
Aktywizacja osób bezrobotnych oraz minimalizowanie skutków bezrobocia.
Cele główne:
Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.

1.

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.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w swoim zamierzeniu zakładała
realizację zadań, które miałyby decydujący wpływ na poprawę sytuacji zatrudnienia
mieszkańców, a tym samym zmniejszeniu bezrobocia.
Zadanie to realizowane było do I kwartału 2011 r. przez Gminnym Centrum Informacji w
Siechnicach. W chwili obecnej aktywizacją zawodową zajmuje się w ramach zadań
statutowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym zakresie współpracuje z
Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu, kierując osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej do rejestracji jako osoby bezrobotne. Osoby zarejestrowane w PUP
korzystają z doradztwa zawodowego oraz szkoleń i kursów organizowanych przez instytucje
rynku pracy. Ponadto Ośrodek w ramach projektu systemowego podnosi kwalifikacje osób
bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Projekt ten jest skierowany tylko do osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W latach 2011-2012 Ośrodek realizował
również otwarte szkolenia dla bezrobotnych z terenu gminy w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Dane statystyczne dla gminy Siechnice w zakresie bezrobocia na 31.1.2012 r. przedstawiają
się następująco:
Liczba

Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób bez

Liczba osób

Liczba osób z

bezrobotnych

powyżej 50 roku

długotrwale

kwalifikacji

niepełnosprawnych

prawem do

ogółem

życia

bezrobotnych

zawodowych

473

149

156

152

zasiłku

33

120
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Z obserwacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż problem bezrobocia
w gminie Siechnice występuje, a ilość osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji
zawodowych i w wieku dojrzałym pozostaje na stałym poziomie ok. 500 osób rocznie co daje
3% ogółu mieszkańców gminy (w odniesieniu do liczby mieszkańców na 31.12.2012 r.).
Zadaniem

ośrodka pomocy społecznej jest

prowadzenie

aktywizacji zawodowej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym bezrobociem),

nie zaś

powadzeniem

promocji zatrudnienia: pozyskiwaniem i upublicznianiem ofert pracy, pomocą w pisaniu CV
czy współpracą z pracodawcami na terenie gminy. Politykę zatrudnienia na terenie gminy
kreują lokalni przedsiębiorcy i tylko dobra współpraca z firmami gwarantuje zminimalizowanie
zjawiska lokalnego bezrobocia. Zasadnym zatem wydaje się wskazanie komórki lub osoby
odpowiedzialnej za monitorowanie tej części problemów społecznych na terenie gminy.

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

Opracowała:
Joanna Bryłkowska-Hehn
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