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Wprowadzenie
Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXXVIII/278/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. przyjęta
została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siechnice.
W Strategii zaplanowano cele strategiczne i cele główne w 6 obszarach:
1. pomoc społeczna
2. ochrona zdrowia
3. profilaktyka uzależnień
4. porządek publiczny
5. oświata
6. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Realizację założonych celów corocznie oceniają osoby odpowiedzialne z ramienia instytucji
działających na terenie gminy w obszarach zabezpieczenia społecznego. Poniżej
przedstawiona została ocena działań za 2013 r.

3

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.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 r. realizował w następujący sposób cele
zaprojektowane w Strategii:
1. Rozwój form wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych.
W 2013 r. wsparcie w związku z trudną sytuacją materialno-bytową uzyskało 252 rodziny
w tym 626 osoby.
W tabeli poniżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin
w poszczególnych grupach.

Powody przyznania pomocy w 2013r.
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

W tym na Liczba
osób

wsi

w rodzinie
Ogółem

252

181

626

Ubóstwo

190

136

479

Sieroctwo

2

2

9

Bezdomność

5

2

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:
wielodzietność
Bezrobocie

27
12
155

14
6
113

113
66
405

Niepełnosprawność

74

58

179

4

Długotrwała lub nagła choroba

77

62

155

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

40

28

139

30
6
7

22
5
4

96
34
14

Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowe

6

6

7

3

1

4

Sytuacja kryzysowa

2

2

9

* Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznana była pomoc, mogły
współwystępować ze sobą i z tego względu liczba osób i rodzin się nie sumuje.
W ramach udzielanych form wsparcia Ośrodek rodzinom - najbardziej zagrożonym
ubóstwem - udzielał wsparcia w formie zasiłków celowych, okresowych oraz specjalnych.
Przyznawaliśmy pomoc w formie produktów żywnościowych z realizacją w sklepie
spożywczym. W ramach wsparcia świadczona była również praca socjalna, szczególnie
w przypadkach zdarzeń losowych (podtopienia, wichura) i interwencji kryzysowej (odebranie
małoletniego do placówki opiekuńczo-wychowawczej).
W 2013 r. mieliśmy więcej przypadków osób ubiegających się o pomoc po
opuszczeniu zakładu karnego. W takich sytuacjach oprócz pomocy finansowej prowadzona
była praca socjalna i współpraca z psychologiem i psychoterapeutą oraz prawnikiem Punktu
Konsultacyjnego.
Bardzo

dużą

rolę

w

działaniach

zmierzających

do

udzielenia

wsparcia

i wyprowadzenia z systemu pomocy społecznej miał Punkt Konsultacyjny. Zatrudnieni

tam

specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, prawnik- wspierali zarówno pracę pracownika
socjalnego jak i asystenta rodziny w rozwiązywaniu problemów rodzin.
Bardzo

pozytywnie

oceniamy

pracę

asystenta

rodziny.

W
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rodzinach,

przydzielonych asystentowi do pracy, widzieliśmy zmiany zmierzające do wyjścia z trudnej
sytuacji kryzysowej. Wielu podopiecznych uzyskało zatrudnienie co uniezależnia ich od
trwałego korzystania z wsparcia pomocy społecznej.
W związku z licznymi interwencjami w rodzinach w zakresie: opieki nad dziećmi,
problemów z uzależnieniami oraz dysfunkcjami rodziny w 2013 r. Ośrodek wydzieli z Działu
Pracy Środowiskowej Sekcję Wsparcia Rodziny. W skład Sekcji wszedł pracownik socjalny
zajmujący się:

rodziną z dzieckiem, rodziną z problemami uzależnień, przemocy oraz

asystent rodziny. W sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych pracownicy tworzą zespół
interwencyjny, organizują spotkania, na które zapraszają przedstawicieli innych instytucji,
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Obecność przedstawicieli innych instytucji jest niezbędna aby dobrze zdiagnozować zarówno
problem jak i zasoby rodziny (policjant, pedagog, pielęgniarka środowiskowa, specjalista
Punktu Konsultacyjnego).
2. Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Do realizowanych w 2013 r. na rzecz dzieci i młodzieży działań profilaktycznych
minimalizujących zagrożenie wykluczeniem społecznym należy zaliczyć: pracę asystenta
rodziny oraz realizowany dla dzieci z rodzin, z którymi pracuje asystent program
socjoterapeutyczny. Grupa 40 dzieci wyjechała na wakacjach na kolonie letnie nad morze,
a 20 osobowa grupa młodzieży na obóz sprawnościowy z programem profilaktycznym.
Na terenie gminy dla dzieci i młodzieży prowadzone były 3 świetlice środowiskowe
(Kotowice, Siechnice, Święta Katarzyna).

3. Wsparcie oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych
Pomoc świadczona przez Ośrodek to nie tylko wsparcie rzeczowe i finansowe, ale
również zapewnienie opieki osobom, które ze względu na stan zdrowia samodzielnie nie
mogą należycie funkcjonować w środowisku lub z uwagi na sytuację rodzinną są tej opieki
pozbawione. W 2013r. Ośrodek finansował pobyt w placówkach całodobowego pobytu
DPS - dla 16 osób, a dla 26 osób świadczone były usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia – opieki w miejscu
zamieszkania oraz opieki instytucjonalnej stale rośnie. W większości są to osoby samotne
biologicznie lub społecznie (pomimo bycia w rodzinie brak jest zainteresowania i kontaktu
ze strony najbliższych).
W skład Sekcji Wsparcia Rodziny wchodzi również pracownik socjalny zajmujący się
nadzorowaniem zadań w zakresie usług opiekuńczych. W 2013 r. udało nam się pozyskać
środki z Dolnośląskiego urzędu Wojewódzkiego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
dziecka autystycznego w zakresie konsultacji z logopedą.
W ramach Sekcji podejmowane są również działania interwencyjne zakresie problemu
uzależnień (kierowanie na terapię) oraz stosowania przemocy domowej (uruchomienie
procedury Niebieskiej Karty).
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Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siechnice
W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął działania na rzecz
niepełnosprawnych mieszkańców terenu gminy Siechnice. Projekt miał na celu dotarcie do
jak największej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie z terenu gminy
Siechnice oraz wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. W ramach projektu
zorganizowane zostały następujące działania: piknik integracyjny, spotkanie integracyjne
rozpoznające problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych połączone z warsztatami terapii
zajęciowej dla dzieci i młodzieży oraz zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej wraz z opiekunami. Projekt wzmocnił integrację społeczną z osobami
niepełnosprawnymi, wpłynął na wzmocnienie własnej wartości poszczególnych członków
rodzin. Projekt wzmocnił poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej, pokazał
problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, co pozwala nam planować i rozwijać kolejne
działania na rzecz tej często marginalizowanej grupy społecznej.
Powstała Grupa Samopomocowa skupiająca ok. 20 osób niepełnosprawnych wraz
z rodzinami. W realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych wsparcia merytorycznego
udziela współpracujące z nami działające na rzecz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu
Stowarzyszenie „Ostoja”.
4. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
W 2013 roku Ośrodek kontynuował projekt dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne
w Gminie Siechnice”. Projekt zakładał aktywizację zawodową 17 osób trwale bezrobotnych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach działań uczestnicy projektu
otrzymali wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz kursy:
opiekunki dziecięcej, opiekunki osób starszych, przygotowujący do egzaminu w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV (SEP), kucharz małej gastronomii, obsługa kas
fiskalnych, wózki widłowe, spawanie elektryczne, brukarza oraz kurs dla osób wykonujących
prace kontrolno-pomiarowe przy urządzenia, sieciach, instalacjach energetycznych. Projekt
ukończyli wszyscy podopieczni. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, iż do stycznia 2014 roku
pracę podjęły 4 osoby.
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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 2013 realizowane były zadania wynikające z założonego celu strategicznego. Wykaz
podjętych działań wg poszczególnych celów operacyjnych:
1. Profilaktyka i promocja zdrowia realizowana była poprzez następujące programy
i działania:
1) Program

wykrywania

wad postawy u dzieci i młodzieży:

przeprowadzono

przesiewowe badania w szkołach; spośród dzieci, u których wykryto wady postawy
niemal 50% skorzystało z ćwiczeń indywidualnych pod okiem rehabilitanta; udzielono
rodzicom wskazówek do pracy w domu.
2) Program zwiększenia dostępu do lekarzy specjalistów: kilkakrotnie w ciągu
roku organizowano bezpłatne badania i konsultacje w zakresie diabetologii,
gastrologii i urologii. Z usług skorzystało ponad 800 osób w różnym wieku. Wykryto
kilka poważnych schorzeń oraz kilkanaście niewielkich; pacjenci z grup ryzyka
znaleźli się pod stałą opieką specjalistów.
3) 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.
4) Program profilaktyki raka szyjki macicy obejmował kobiety w wieku 25 do 59 lat.
Badania przesiewowe wykonano u 512 pacjentek. Cytologia w ramach programu
może być wykonywana bezpłatnie raz na trzy lata.
5) Program Wczesnego wykrywania raka piersi: udostępniono mammobus (trzykrotnie
w ciągu roku – w obu Przychodniach). Z badań przesiewowych skorzystało około
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490 kobiet. Do badań pogłębionych zakwalifikowało się 16. W Poradni „K” na bieżąco
prowadzona jest Nauka Samobadania Piersi.
6) Program

profilaktyki

chorób

serca

i

następstw

nadciśnienia

tętniczego:

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

przeprowadzano

badania

przesiewowe,

zorganizowano

możliwość wykonania badań densytometrycznych na terenie obu przychodni.
8) Program rehabilitacji zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Siechnice: polegał na
dofinansowaniu zabiegów powyżej limitów ustalonych przez NFZ.
9) Program profilaktyki próchnicy zębów "Biały ząbek" prowadzony przez pielęgniarkę
medycyny szkolnej w klasach szkół podstawowych, obejmował obok fluoryzacji także
naukę prawidłowego szczotkowania zębów.
10) Program walki z otyłością u dzieci: pogadanki w szkołach, spotkania z rodzicami,
szkolenia dla personelu, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
11) 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. Prekonferencja
w ramach III Siechnickiej Jesieni Naukowej.
12) 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.
13) Poprawa świadomości społeczeństwa w różnym wieku: współorganizacja Pikniku
Rodzinnego - konsultacje lekarza, rehabilitanta, pielęgniarki w zakresie wpływu
siedzącego trybu życia, stresu, diety na wyniki badań.
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.
Zakład Opieki Zdrowotnej starał się ograniczać skutki niepełnosprawności co
następowało poprzez rozwój rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej.
funkcjonowanie

Dalsze

Oddziału Rehabilitacji Dziennej oraz ciągłe rozszerzanie usług poprzez

wprowadzanie korzystnych pakietów promocyjnych dla poszczególnych grup wiekowych
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korzystnie wpływało na powrót osób niepełnosprawnych do aktywnego trybu życia.
3. Zwiększenie dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego
W 2013 r. zatrudniono dodatkowych rehabilitantów oraz wydłużono czas pracy
oddziału, co umożliwiło zwiększenie ilości oferowanych usług i spotkało się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Ponadto ZOZ zorganizował akcję zbierania nakrętek na rzecz podopiecznych naszej Gminy.

10

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.
1.Inicjowanie

działań

prewencyjnych

i

profilaktycznych,

mających

na

celu

ograniczenie alkoholizmu i narkomanii oraz przemocy w rodzinie przez mieszkańców
gminy,
Jednym z kluczowych zadań Komisji jest prowadzenie rozmów informacyjnomotywujących z osobami z problemem alkoholowym. W 2013 roku do komisji wpłynęło 30
wniosków.

Na rozmowę wezwano 30 osób, w tym 24 osoby stawiły się na rozmowę

i czterech członków rodzin. Komisja skierowała 17 osób na badanie stopnia uzależnienia
(badanie biegłego psychiatry i psychologa) oraz skierowała 17 wniosków do sądu
o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
W 2013 roku kontynuowana była współpraca z terapeutami z MONAR w Milejowicach
w zakresie pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych ( np. narkotyków,
dopalaczy, leków). Udzielali oni porad za pośrednictwem telefonu, którego numer
udostępniony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach działającego w gminie Punktu Konsultacyjnego udzielane były porady
świadczone przez psychologa oraz psychoterapeutę. Od września 2013 r. oferta Punktu
została wzbogacona o bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy.
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Statystyka udzielonych porad:
Liczba osób

Liczba porad

Osobom z problemem alkoholowym

64

178

Członkom rodzin osób uzależnionych

42

144

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

42

68

Problemy wychowawcze zgłaszane przez

15

21

Konsultacje pracowników GOPS

10

23

Współpraca z Policją

7

4

Inne (współpraca z kuratorami Sądu w

28

44

Porady prawne

30

42

RAZEM

238

524

Zakres udzielonych porad:

szkoły

Oławie, we Wrocławiu, z PCPR, konsultacje
telefoniczne)

2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki adresowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży.
Na terenie gminy w 2013 r. działały 3 świetlice środowiskowe realizujące program
profilaktyczno - wychowawczy: w Siechnicach, Świętej Katarzynie 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
2013 r.

Świetlica
środowiskowa
w
Siechnicach
Świetlica środowiskowa w Świętej
Katarzynie

Świetlica
Kotowicach

środowiskowa

1080 dzieci
(12 dzieci x 10 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)
280 dzieci
(10 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 7 m-cy)
Świetlica nie funkcjonowała od września
listopada 2013 r.
w 468 dzieci
(12 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 9 m-cy)

do
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W szkołach i przedszkolach na terenie gminy realizowany był program „Jak budować
wzajemne porozumienie” – wczesne zapobieganie przemocy i uzależnieniom wśród dzieci i
młodzieży. W programie uczestniczyło:
Odbiorcy programu

Liczba uczestników

przedszkola
Klasy „0”
Klasy I - III
Klasy IV - VI
gimnazjaliści
rodzice
kadra pedagogiczna

386
444
680
466
358
60
90
2334 uczniów
90 nauczycieli
60 rodziców

RAZEM

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 Mielnie. Jednocześnie
zorganizowany został obóz rekreacyjno – sportowy w Mierzynie na skraju Puszczy Noteckiej
dla 20 uczniów gimnazjum.
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 2013 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego

wpłynęło 14 Niebieskich Kart.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane zostało szkolenie
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” dla
przedstawicieli służb działających na terenie gminy, a także dla pracowników GOPS pt.
„Zasady efektywnej komunikacji wspierającej realizację zadań w sytuacjach trudnych – praca
z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej”.
3. Wdrażanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej minimalizujących
szkodliwe zachowania osób nadużywających alkohol i narkotyki oraz stosujących
przemoc w rodzinie.
W ramach działań przeciwdziałania alkoholizmowi, na terenie gminy realizowany był
program „Zakup kontrolowany” – lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim, którego
celem było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w punktach sprzedaży na
terenie gminy Siechnice.
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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 2013, to okres, w którym główne założenia programowe ukierunkowane na
minimalizację zjawisk generujących zagrożenia na terenie Gminy Siechnice niezmiennie
wyznaczają ramy i metody realizowania wyznaczonego celu strategicznego, jakim jest
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Bazując na działaniach prowadzonych w roku 2012 główne kryteria programowe,
czyli charakterystyczne desygnaty odnoszące się do przeciwdziałania i niedopuszczania do
powstawania zjawisk niepożądanych społecznie tak w sferze zewnętrznej, jak i w sferze
wewnętrznej oraz skierowane na zwiększoną efektywność dyscyplinującą naruszających
prawo, a także wzmocnienie działań kierunkowych straży gminnej oraz policji zostały w tym
roku zmodyfikowane.
Istotne zmiany wystąpiły w samym sposobie informowania społeczności lokalnej o
stanie i rodzaju zagrożeń występujących na terenie gminy, jak również o prowadzonych
formach współdziałania służb oraz metodach ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu
czynów społecznie nieakceptowalnych. Czynności te realizowano w roku 2013 głównie
bezpośrednio, tj. podczas prowadzonych działań prewencyjno-kontrolnych. Albowiem zakres
wspólnych czynności został znacząco rozszerzony w stosunku do roku poprzedniego. Jest to
wynik

zacieśnionej

współpracy

z

Policją,

której

celem

było

przede

wszystkim

minimalizowanie zjawisk negatywnych na progu ich powstania.
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Mowa tu nie tylko o działaniach podejmowanych w porze wieczorowo – nocnej i w
tzw. okresie weekendowym, ale także o codziennych kontrolnych, których głównym celem
była i jest ochrona każdego uczestnika ruchu przed następstwem nadmiernej prędkości,
skutkami złego stanu technicznego, czy też przeładowaniem pojazdów, które degradują
mienie gminne – drogi.
Stąd też wielkość danych statystycznych na polu informacyjnym i inicjującym w
stosunku do roku poprzedniego znacząco odstępuje, albowiem działania te realizowane były
– jak już wspomniano, wspólnie z Policją. Przekłada się to tym samym na wielkość czynnika
represyjnego, lecz nie na jego kwotę ukształtowana na poziomie roku 2012.
Ponadto rok 2013, to także etap kolejnej modyfikacji sposobu prowadzenia przez SM
kontroli drogowych mających na celu nie tylko zwiększenie zdyscyplinowania naruszających
prawo, ale przede wszystkim ich uświadomienie o zagrożeniach płynących z tego tytułu dla
bezpieczeństwa młodzieży. W tym też celu wprowadzono dodatkowy element wspomagający
efektywność podjętych działań. I tak wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego we
Wrocławiu przeprowadzono szkolenia młodzieży szkolnej z terenu gminy z zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także czynnie uczestniczono w zorganizowanych
prelekcjach wśród młodzieży w wieku przedszkolnym, których celem było inicjowanie
kształtowania prawidłowych wzorców zachowań na drodze publicznej i w miejscu ich
zamieszkania.
Okres ten zaowocował także rozpoczęciem inwestycji usprawniającej działania
prewencyjne. Mam tu na myśli monitoring tras rowerowych, który w znaczący sposób
przyczyni się do polepszenia stanu odczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie gminy.
Nie bez znaczenia na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego była także zmiana
siedziby SM, gdyż w ten sposób dokonano przestrzennego rozlokowania służb.
Należy tu także nadmienić, że w roku tym SM przeprowadziła w stosunku do osób
będących po spożyciu alkoholu 13 interwencji, których efektem było doprowadzenie 13 osób
do miejsca ich zamieszkania.

15

Tabelaryczny zestaw wyników :
Okres
Forma przeprowadzonych działań

2011

2012

2013

Ilość
Informowanie społeczności lokalnej o stanie i
rodzaju zagrożeń

4792

13478

5749

10372

9338

4110

2390

460

420

2459

2250

1624

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
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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.

1. Podnoszenie jakości kształcenia dzieci i młodzieży.
W ramach zaplanowanych działań realizowane były następujące działania:
1) podnoszenia jakości

edukacji - sprawne organizowanie kształcenia we wszystkich

placówkach oświatowych w gminie, inicjowanie i kontynuowanie systemów zapewniania
jakości kształcenia, m. innymi wsparcie materialne dla nowoczesnych programów
edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli (np. Tutoring, e-szkoła,
e learning, "Cyfrowa szkoła", zgłoszenie do Projektu "Aktywne doskonalenie

-

kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli w Powiecie Wrocławskim" – wszystkich
placówek,

kontynuacja systemowych szkoleń dla nauczycieli np. realizację 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 trzech lat), klas sportowych w gimnazjum, zaprojektowanie
klasy o profilu językowym (innowacja),

kontynuacja systemu diagnoz szkolnych –

dydaktycznych, kontynuacja systemów zapewniania jakości

w Gimnazjum, wymiana

międzynarodowa w SP w Św. Katarzynie i w Gimanzjum w Siechnicach, inne innowacje
i udoskonalenia pedagogiczne;
2) przeprowadzone zostały (2) Ewaluacje Zewnętrzne, organizowane przez Ewaluatorów
z KO, w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie ( całościowa)
i Gimnazjum w Siechnicach (dotyczyła jakości i efektywności uczenia się uczniów
i przygotowania do samodzielnego kontynuowania nauki na wyższych szczeblach
edukacji), potwierdziły jakościowe starania dyrektorów i pedagogów oraz wysoki stopień
spełniania wymagań państwowych przez w/w placówki;
3) poszerzono bazę oświatową - zwiększono miejsca w przedszkolach;
4) zmodernizowano i wyremontowano istniejące obiekty oświatowe.
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2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży.
W zakresie wyrównania szans edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży
kontynuacja nastąpiło poszerzania 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, zaplanowanie systemu opieki pedagogicznej
i psychologicznej nad młodymi matkami i małymi dziećmi, wsparcie dla inicjatyw tworzenia
świetlic i zajęć kulturalnych dla malutkich dzieci.
3. Dbałość o rozwój kształcenia ustawicznego.
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.
Potwierdzam konieczność zastanowienia się nad efektem zaplanowanej strategii w aspekcie
spełnienia jej założeń. Chodzi m. innymi o kryteria skuteczności, czy plany te były na miarę
możliwości i potrzeb społeczeństwa i możliwości realizacyjnych samorządu.
Chodzi o to,

by planowane oszczędności

zaplanowanych zadań, chodzi o spełnienie

w istotnym

zakresie nie ograniczały

kryterium odpowiedniości w zakresie

zapewnienia aktualnych potrzeb środowiska. Wydaje się, że założenia ewidentnie wynikały
ze zdiagnozowanych potrzeb środowiska. Aktualnie są modyfikowane w oparciu o nowe
wymagania Państwa i przepisy zarówno oświatowe, jak i inne. Analizy, ewaluacje szkolne
powinny wykazać, biorąc pod uwagę kryteria odpowiedniości i trwałości, że niektóre
działania czy skutki są, będą trwałe, w długoterminowej perspektywie.
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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.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w swoim zamierzeniu zakładała
realizację zadań, które miałyby decydujący wpływ na poprawę sytuacji zatrudnienia
mieszkańców, a tym samym zmniejszeniu bezrobocia.
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. Ośrodek realizował również otwarte szkolenia dla bezrobotnych z terenu gminy
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. w zakresie pracy jako opiekun dzinny.
Dane statystyczne dla gminy Siechnice w zakresie bezrobocia na 31.1.2013 r. przedstawiają
się następująco:
ROK

Liczba
bezrobotny
ch ogółem

Liczba
osób do 25
roku życia

Liczba osób
powyżej 50
roku życia

Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych

Liczba osób
bez kwalifikacji
zawodowych

Liczba osób
niepełnospra
wnych

Liczba
osób z
prawem do
zasiłku

2012

473

62

149

156

152

33

120

2013

454

58

135

182

145

46

90
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Podsumowanie
Realizacja strategii zależy od bardzo wielu czynników, m. innymi :
1. zaangażowania

wszystkich grup – służb gminnych odpowiedzialnych za jej

realizację,
2. od współpracy i zainteresowania zarządzających w realizację idei i założeń strategii,
3. od zapewniania niezbędnych środków na realizację zamierzeń.
Podsumowanie realizacji celów założonych w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych pokazuje zaangażowanie jakie podejmowane było przez instytucje gminne na
rzecz społeczności lokalnej. Modyfikowanie dotychczas założonych celów, wyznaczanie
sobie nowych oraz wspieranie się wzajemnie instytucji w działaniach pokazuje jak ważne jest
systemowe rozwiązywanie problemów społecznych w społeczności lokalnej.

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

Wyniki opracowała:
Joanna Bryłkowska-Hehn
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