Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nikitorowicz
dnia 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/198/18
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Mielnik na lata 2012-2020
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. U z 2017 r. poz.1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Mielnik na lata 2012- 2020 przyjętej uchwałą Nr XVIII/22/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 roku,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Nikitorowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/198/18
Rady Gminy Mielnik
z dnia 25 maja 2018 r.
Aktualizacja Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020
Gminy Mielnik – plan działania na 2018r

Opracowanie Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Mielnik
na lata 2012 – 2020 jest szansą na integrację środowisk zawodowych i społecznych, zajmujących się
polityką społeczną dla wspólnego dobra i lepszej przyszłości jednostek, rodzin i całej zbiorowości.
Dobro wspólne winno być wartością cenioną i realizowaną na poziomie lokalnym. Jako wartość ponad
podziałami i interesami grupowymi prowadzi do wzmocnienia społeczności. Strategia jest narzędziem do
osiągnięcia sukcesu w tym działaniu.
Strategia jest dokumentem otwartym podatnym, na zmiany wynikające z prowadzonego
monitoringu: zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeb oraz
aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie. Strategia w zakresie polityki społecznej ma
charakter wieloletni i wyznacza kierunki rozwoju działań pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem
tych, które mają na celu wyjście osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
CZĘŚĆ VI. KIERUNKI ROZWOJU GMINY
a) Wizja rozwoju gminy Mielnik
Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć mieszkańcy – uczestnicy
procesu planowania. Wizja określa bardzo ogólnie dlaczego działamy, do czego dążymy, jakie chcemy
osiągnąć cele, jeśli podejmujemy działania strategiczne. Wizja definiowana jest jako pozytywne
wyobrażenie przyszłości organizacji lub osoby, wyprowadzone na podstawie uznanych wartości i idei, z
którego wywodzą się cele i plany działania. „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”
Na podstawie analizy sytuacji społecznej, wyodrębnienia obszarów problemowych oraz w wyniku prac
warsztatowych określono Wizję rozwiązywania problemów społecznych. W Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Mielnik wizję sformułowano w następujący sposób:
Gmina ma zintegrowaną społeczność lokalną, wykorzystuje walory przyrodnicze zapewnia wysoki
poziom edukacji, szeroką ofertę kulturalną, dba o bezpieczeństwo rodzin, osób starszych i
niepełnosprawnych, przeciwdziała bezrobociu i patologiom społecznym.
b) Cele strategiczne
Nadrzędnym celem strategii jest zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie ich do życiowego
usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.
Główne cele strategiczne określają co zamierzamy osiągnąć i do czego przyczyniają się opisane
osiągnięcia.
Podczas prac warsztatowych, na podstawie analizy SWOT, oraz analizy problemów społecznych
występujących w gminie reprezentanci społeczności Gminy Mielnik sformułowali następujące obszary
problemowe:
1. Integracja społeczna, problemy osób starszych i niepełnosprawnych
2. Edukacja i kultura
3. Bezrobocie i patologie społeczne
4. Bezpieczeństwo i infrastruktura
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Dla każdego z obszarów, określone zostały cele strategiczne, które są rozwinięciem wizji i wskazują
główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców. Brzmią one jak niżej:
dla obszaru „Integracja społeczna, problemy osób starszych i niepełnosprawnych”
Rozwój integracji środowiska i kompleksowa opieka nad rodziną, osobami starszymi i
niepełnosprawnymi.

dla obszaru „Edukacja i kultura”
Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i bogatej oferty kulturalnej.

dla obszaru „Bezrobocie i patologie społeczne ”
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

dla obszaru „Bezpieczeństwo i infrastruktura” oraz ochrona środowiska.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, poprawa dostępności i jakości infrastruktury.

2.1. Obszar 1. Integracja społeczna, problemy osób starszych i niepełnosprawnych

Cel główny:
Rozwój integracji środowiska i kompleksowa opieka nad rodziną, osobami
niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą.
Cel operacyjny:
Dążenie do utworzenia miejsc do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców.
ZADANIA
1. rozwój świetlic
wiejskich
2. rozwój biblioteki
gminnej
3. rozwój klubów
sportowych

Źródła
finansowania
GOKSIR
budżet gminy,
środki zewnętrzne
GBP
budżet gminy,
środki
zewnętrzne
Szkoła,
budżet gminy,
stowarzyszenie środki zewnętrzne
Realizatorzy

Czas
realizacji
I–XII 2018 r.
I- XII 2018 r.
I–XII 2018 r.

starszymi

Wskaźniki
realizacji
ilość
prowadzonych
zajęć,
liczba osób
korzystających

Cel operacyjny:
Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i kulturalnych dla mieszkańców gminy.
ZADANIA

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

wskaźniki
realizacji

1. organizacja turniejów i
zawodów sportowych
adresowanych do
społeczności gminnej
2. prowadzenie treningów
drużyn sportowych

GOKSIR,
Kluby
Sportowe,
Zespół Szkół

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I-XII 2018 r.

ilość
organizowanych
imprez,

Zespół Szkół,
stowarzyszenia

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I-XII 2018 r.

liczba
uczestników
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3. dalszy rozwój i
utrzymanie istniejących
zespołów muzyczno –
tanecznych, włączenie
młodzieży do zespołów
4. organizowanie
wyjazdów na basen
5. nieodpłatne
udostępnianie bazy
sportowej, szkolnej na
działalność zespołów
tematycznych np.
sportowych, artystycznych
6. organizowanie
wypoczynku letniego
przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji

Zespół Szkół,
stowarzyszenia,
GOKSIR

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I-XII 2018 r.

liczba
uczestników

Zespół Szkół

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I-XII 2018 r.

liczba wyjazdów
i uczestników

Zespół Szkół

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I-XII 2018 r.

liczba
udostępnień lub
uczestników

GOKSiR

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I-XII 2018 r.

liczba
uczestników

Cel operacyjny
Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
Źródła
Czas
ZADANIA
Realizatorzy
finansowania
realizacji
1. organizacja Dnia
budżet gminy,
GOKSIR,
X -XI 2018 r.
Seniora
środki zewnętrzne
2. zapewnienie usług
budżet gminy,
opiekuńczych w
GOPS
I – XII 2018 r.
środki zewnętrzne
środowisku
3. likwidacja barier
architektonicznych w
budżet gminy,
PFRON, UG,
świetlicach wiejskich,
fundusz sołecki,
I – XII 2018 r.
Rada Sołecka
szkołach, urzędzie gminy,
środki zewnętrzne
GOKSIR, GBP
4. rozszerzenie usług
budżet NFZ,
rehabilitacyjnych –
ZOZ, PCPR,
I – XII 2018 r.
budżet Starostwa,
zapewnienie transportu lub
UG
budżet gminy
rehabilitanta na miejscu
5. utworzenie wolontariatu
GOPS,
budżet gminy,
i przygotowanie do pracy
I – XII 2018 r.
Zespół Szkół środki zewnętrzne
wolontariuszy

wskaźniki
realizacji
liczba
uczestników
liczba osób
objętych
liczba
obiektów

ilość usług
liczba
wolontariuszy

Cel operacyjny
Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom dezorganizującym życie
rodziny.
Źródła
Wskaźnik
ZADANIA
Realizatorzy
Czas realizacji
finansowania
realizacji
1. świadczenie pomocy
liczba
GOPS
budżet gminy
I – XII 2018 r. świadczeniobiorców
finansowej i w naturze
2. organizowanie i
liczba
finansowanie dożywiania
GOPS, Szkoły
budżet gminy
I – XII 2018 r.
dożywianych
w szkołach
dzieci
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3. organizowanie i
finansowanie wypoczynku
letniego przy udziale
organizacji pozarządowej
4. interwencja w
środowiskach zagrożonych
patologią

GOPS, Zespół
Szkół,
GOKSIR,
GKRPA
KPP, GOPS,
Zespół
Interdyscyplin
arny

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba dzieci

budżet gminy

I – XII 2018 r.

liczba
interwencji

5. praca socjalna rozwijanie poradnictwa
rodzinnego i prawnego

GOPS, UG

budżet gminy

I – XII 2018 r.

liczba osób

6. organizacja festynów
rodzinnych

GOKSIR,
Rada Sołecka

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba festynów

Cel operacyjny
Ochrona zdrowia poprzez profilaktykę.
ZADANIA
1. promocja zdrowego
stylu życia
2. edukacja publiczna w
zakresie ochrony zdrowia,
pogadanki, spotkania,
broszury
3. organizacja badań
profilaktycznych
4. stworzenie możliwości
prowadzenia usług
rehabilitacyjnych
5. realizacja programów
profilaktycznych

Realizatorzy
GOZ,
GOKSIR, UG,
Zespół Szkół,
GBP
GOZ,
GOKSIR, UG,
Zespół Szkół,
GBP

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

wskaźniki
realizacji

budżet gminy

I –XII 2018 r.

liczba
pogadanek/
imprez

budżet gminy

I– XII 2018 r.

liczba
pogadanek lub
odbiorców

GOZ, UG

NFZ,
budżet gminy

I– XII 2018 r.

liczba badań
lub liczba
przebadanych
osób

ZOZ, PCPR

NFZ, budżet
Starostwa

I- XII 2018 r.

ilość usług

Zespół Szkół,
UG

budżet gminy

I- XII 2018 r.

ilość
programów

2.2. Obszar 2. Edukacja i kultura

Cel główny:
Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i bogatej oferty kulturalnej.
Cel operacyjny
Podnoszenie jakości edukacji i zapewnienie równego startu edukacyjnego.
ZADANIA
Realizatorzy
Źródła
Czas
finansowania
realizacji
1. wspieranie doskonalenia
kadry pedagogicznej
budżet gminy,
Zespół Szkół
uwzględniającego
środki zewnętrzne I -XII 2018 r.
nowoczesne techniki i
potrzeby rozwojowe dzieci
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i młodzieży
2. zapewnienie dostępu do
informacji o możliwości
kontynuacji kształcenia
ogólnego i zawodowego
3. prowadzenie zajęć
korekcyjno wyrównawczych dla
uczniów z trudnościami i
deficytami rozwojowymi
4. pozyskiwanie środków
unijnych na zajęcia
pozalekcyjne
5. organizowanie kursów
(elearningowych,
językowych)

I -XII 2018 r.

liczba zajęć,
liczba uczniów
objętych
pomocą

Zespół Szkół

budżet gminy,
I-XII 2018 r.
środki zewnętrzne

liczba zajęć,
liczba uczniów
objętych
pomocą

Zespół Szkół ,
UG, GOKSIR

budżet gminy,
środki zewnętrzne

liczba zajęć,
liczba uczniów
objętych
pomocą

Zespół Szkół,
GBP

GBP

budżet gminy

I-XII 2018 r.

budżet gminy,
I-XII 2018 r.
środki zewnętrzne

Cel operacyjny
Tworzenie warunków do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Źródła
ZADANIA
Realizatorzy
Czas realizacji
finansowania
1.zatrudnienie nauczycieli
specjalizujących się
budżet gminy,
Zespół Szkół
I – XII 2018 r.
wychowaniu
środki zewnętrzne
przedszkolnym,
2. wyposażenie w sprzęt
GOKSIR,
budżet gminy,
I – XII 2018 r.
dydaktyczny
Zespół Szkół środki zewnętrzne
3. budowa obiektu
budżet gminy,
Gmina
I –XII 2018 r.
Gminnego Przedszkola
środki zewnętrzne
4. realizacja zadań w
środki
zakresie grupy zabawowej
GBP
zewnętrzne,
I –XII 2018 r.
budżet gminy
Cel operacyjny
Wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego.
Źródła
ZADANIA
Realizatorzy
finansowania
1. organizowanie zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży - utworzenie
Zespół Szkół,
budżet gminy,
przedmiotowych kół
GOKSIR, GBP środki zewnętrzne
zainteresowań w szkole,
GOKSIR, GBP
2. organizacja konkursów i
Zespół Szkół,
budżet gminy,
zawodów sportowych
GOKSIR, GBP środki zewnętrzne
3. wykorzystanie obiektów
sportowych z możliwością
bezpłatnego korzystania

Zespół Szkół,
UG,
GOKSIR
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budżet gminy,
środki zewnętrzne

liczba
uczestników

wskaźniki
realizacji
liczba
punktów
liczba
nauczycieli
sprzęt
liczba
obiektów
ilość dzieci

Czas realizacji

wskaźniki
realizacji

I – XII 2018 r.

liczba zajęć,
liczba
uczniów
objętych
pomocą

I –XII 2018 r.

I –XII 2018 r.

ilość
konkursów,
zawodów
liczba
imprez,
liczba
uczestników
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4.upowszechnianie
aktywnych i bezpiecznych
form spędzania wolnego
czasu (rajd rowerowy,
Mielnicka Dycha,MTB)
5. zapewnienie opieki
dzieciom w okresie
wakacyjnym i ferii
zimowych
6. doposażenie bazy

Zespół Szkół,
GOKSIR,
GBP

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018r.

liczba zajęć,
liczba
uczestników

Zespół Szkół,
GOKSIR,
GKRPA

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I –XII 2018 r.

liczba zajęć,
liczba
uczestników

UG, GOKSIR,
GBP, Rada
Sołecka

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2017r.

ilość
zakupionego
sprzętu

Cel operacyjny
Upowszechnianie i wzbogacanie oferty kulturalnej w społeczności lokalnej.
Źródła
ZADANIA
Realizatorzy
Czas realizacji
finansowania
1. doposażenie świetlic
budżet gminy,
wiejskich i biblioteki w
GOKSIR, GBP
I – XII 2018 r.
środki zewnętrzne
odpowiednią bazę
2. zatrudnienie
specjalistów – animatorów Zespół Szkół,
budżet gminy,
I –XII 2018 r.
i instruktorów kultury,
GBP, GOKSIR środki zewnętrzne
wolontariat
3. wprowadzenie
kalendarza imprez
budżet gminy,
kulturalnych i sportowych
GOKSIR
I –XII 2018 r.
środki zewnętrzne
(np. Festyny Rekreacyjne,
Turniej Wsi)
4. współpraca z lokalnymi
organizacjami
pozarządowymi w zakresie
budżet gminy,
GBP, GOKSIR
I – XII 2018 r.
organizacji imprez
środki zewnętrzne
sportowych, kulturalnych i
rekreacyjnych
5. organizacja spotkań dla
mieszkańców ze znanymi
GOKSIR, GBP
budżet gminy
I – XII 2018 r.
ludźmi kultury, polityki
sztuki
6. Promocja czytelnictwa,
rozwój księgozbioru
GBP
budżet gminy
I – XII 2018 r.
7. Szkolenie w zakresie
pisania i realizacji
projektów
(zainteresowani) i
pozyskiwania funduszy
8. Organizacja wizyt
studyjnych

wskaźniki
realizacji
sprzęt
ilość
fachowców

ilość imprez

ilość imprez

ilość spotkań
ilość
zakupionych
książek, ilość
publikacji

UG

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

ilość szkoleń,
liczba
uczestników

UG, GOKSIR

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

ilość wizyt
studyjnych
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Cel operacyjny
Wzbudzanie aktywności wśród młodzieży - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Źródła
wskaźniki
ZADANIA
Realizatorzy
Czas realizacji
finansowania
realizacji
1. włączenie młodzieży w
Zespół Szkół,
budżet gminy,
ilość
życie publiczne i
I – XII 2018 r.
GOKSIR, GBP środki zewnętrzne
uczestników
społeczne
2. rozwijanie
Zespół Szkół,
budżet gminy,
liczba
I – XII 2018 r.
zainteresowań
GOKSIR, GBP środki zewnętrzne
uczestników
3. rozwój talentów
Zespół Szkół,
budżet gminy,
liczba
I – XII 2018 r.
twórczości młodzieżowej
GOKSIR, GBP środki zewnętrzne
uczestników
Cel operacyjny
Podejmowanie działań służących podtrzymywaniu miejscowej tradycji.
Źródła
Czas
ZADANIA
Realizatorzy
finansowania
realizacji
1. organizowanie spotkań
Zespół Szkół,
budżet gminy,
I – XII 2018 r.
z lokalnymi twórcami
GBP, GOKSIR środki zewnętrzne
2. konkursy , wystawy,
GBP, Zespół
budżet gminy,
związane z tradycją
Szkół,
I –XII 2018 r.
środki zewnętrzne
naszego regionu
GOKSIR
3. Wydawnictwa i
Zespół Szkół,
budżet gminy,
materiały promocyjne,
I –XII 2018 r.
UG, GOKSIR środki zewnętrzne
strony www
4. prowadzenie
Zespół Szkół,
budżet gminy,
warsztatów dot. ginących
I – XII 2018 r.
GOKSIR
środki zewnętrzne
zawodów
5. rozwój Kół Gospodyń
budżet gminy,
Rady Sołeckie
I – XII 2018 r.
Wiejskich
środki zewnętrzne
6. promocja kuchni
budżet gminy,
GOKSIR
I – XII 2018 r.
regionalnej
środki zewnętrzne

wskaźniki
realizacji
ilość spotkań i
uczestników
ilość
konkursów i
uczestników
ilość wydanych
materiałów
liczba
uczestników i
warsztatów
ilość kół
liczba imprez

2.3. Obszar 3. Bezrobocie i patologie społeczne

Cel główny:
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Cel operacyjny
Rozwijanie aktywnych form przeciwdziałających bezrobociu mieszkańców.
ZADANIA
1. udział w programach
organizowanych przez
PUP
2. organizowanie spotkań
dla bezrobotnych np. z

Realizatorzy
GOPS,
GOKSIR,
UG,GBP,
Zespół Szkół
GOPS,
GBP
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Źródła
finansowania

Czas
realizacji

wskaźniki
realizacji

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba
uczestników

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba
uczestników
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doradcami zawodowymi,
pisanie cv, listu
motywacyjnego
3. organizacja kursów i
szkoleń w zakresie
ginących zawodów
4. aktywizacja
mieszkańców w zakresie
poszukiwania pracykramik ogłoszeń
5. udzielanie osobom i
rodzinom dotkniętym
bezrobociem wsparcia
finansowego
6. praca socjalna:
udzielanie wsparcia
merytorycznego i
psychologicznego w
zakresie aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych
7.Realizacja Programu
Aktywności Lokalnej dla
Gminy Mielnik na lata
2016 - 2020

GOKSIR

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I –XII 2018 r.

liczba
uczestników

GOPS

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I –XII 2018 r.

liczba ofert
pracy

GOPS

budżet gminy

I –XII 2018 r.

liczba
świadczeń

GOPS

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I - XII 2018 r.

liczba
udzielonych
porad

GOPS,
GOKSIR,
GBP,
Zespół Szkół,
UG

Środki własne,
środki zewnętrzne

I-XII 2018 r.

ilość
zrealizowanych
projektów

Cel operacyjny
Zapobieganie problemom uzależnień od alkoholu i przeciwdziałanie narkomanii.
ZADANIA
Źródła
Czas
Realizatorzy
finansowania
realizacji
1. prowadzenie
profilaktycznej
UG, GOPS,
budżet gminy
działalności w zakresie
KPP, Zespół
I –XII 2018 r.
ograniczania zjawiska
Szkół
alkoholizmu i narkotyków
2. wsparcie
psychospołeczne rodzin
UG, GOPS,
cierpiących z powodu
budżet gminy
I –XII 2018 r.
KPP, Punkt
Konsultacyjny
osób nadużywających
alkoholu i narkotyków
3. organizacja spotkań ze
UG, GOPS,
budżet gminy,
specjalistami
Zespół Szkół środki zewnętrzne I –XII 2018 r.
budżet gminy
4. pomoc uzależnionym i
ich rodzinom w
UG, GOPS,
nawiązywaniu kontaktu z
budżet gminy
I –XII 2018 r.
GKRPA
poradniami leczenia
uzależnień i klubami AA
5. organizacja imprez
GOKSIR, UG
budżet gminy
I – XII 2018 r.
promujących zdrowy styl
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wskaźniki
realizacji
liczba
pogadanek,
publikacji

liczba spotkań

liczba spotkań

liczba osób
liczba
uczestników
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życia
6. wsparcie finansowe
rodzin dotkniętych
uzależnieniem
7. prowadzenie punktu
informacyjno konsultacyjnego dla osób
uzależnionych od alkoholu
8. praca socjalna:
udzielanie wsparcia
merytorycznego osobom
uzależnionym i ich
rodzinom w zakresie
rozwiązywania problemów
związanych z
uzależnieniem

GOPS

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba
świadczeń

UG

budżet gminy

I – XII 2018 r.

liczba
konsultacji/
spotkań

GOPS

budżet gminy

I – XII 2018 r.

liczba porad

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

GBP,GOPS

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

wskaźniki
realizacji
liczba
świadczeń
i porad

GOPS

budżet gminy,
środki zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba osób

GOPS, Szkoły

budżet gminy

I – XII 2018 r.

liczba
świadczeniobiorców

Cel operacyjny
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców.
ZADANIA
1. wsparcie osób i rodzin
najuboższych i nauka
gospodarności
2. pomoc w znalezieniu
pracy osobom
poszukującym
zatrudnienia
3. realizacja programu
wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania

Cel operacyjny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
ZADANIA
1. wsparcie
psychologiczne i prawne
dla ofiar przemocy
domowej
2. współpraca z
dzielnicowym
3. prowadzenie działań
związanych z „Niebieską
Kartą”
4. praca socjalna, wsparcie
-porady prawne

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

wskaźniki
realizacji

GOPS, UG,
Zespół
Interdyscyplinarny

budżet gminy

I –XII 2018 r.

liczba
konsultacji

budżet gminy

I –XII 2018 r.

liczba porad

budżet gminy

I - XII 2018 r.

ilość
„Niebieskich
Kart”

budżet gminy

I –XII 2018 r.

ilość porad

GOPS, GOZ,
Zespół Szkół
GOPS, KPP,
Dzielnicowy,
Zespół
Interdyscyplinarny
GOPS, UG
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2.4. Obszar 4. Bezpieczeństwo i infrastruktura oraz ochrona środowiska

Cel główny:
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, poprawa dostępności i jakości infrastruktury.
Cel operacyjny
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
ZADANIA
1. prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży szkoły podstawowej i
gimnazjalnej na temat zasad
bezpieczeństwa w ruchu
pieszym (Bezpieczna droga do
szkoły, Bezpieczeństwo w
Internecie)
2. szkolenia dla uczniów szkoły
podstawowej i młodzieży
gimnazjalnej w zakresie zasad
ruchu drogowego z możliwością
uzyskania karty rowerowej
3. dokonywanie wycinki drzew i
krzewów ograniczających
widoczność w ruchu drogowym
4. powszechna edukacja w
zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadków
drogowych
5. upowszechnienie wiedzy o
bezpieczeństwie w ruchu
drogowym

Realizatorzy

Zespół Szkół,
KPP

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

wskaźniki
realizacji

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I – XII 2018 r.

liczba zajęć i
uczestników

I – XII 2018 r.

ilość szkoleń

Zespół Szkół,
KPP

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

UG

budżet gminy

I – XII 2018 r.

ilość
oczyszczonych
poboczy

GOZ, Zespół
Szkół, KPP

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I– XII 2018 r.

ilość szkoleń

I-XII 2018 r.

ilość
zakupionych
odblasków,
ilość spotkań i
pogadanek

Czas
realizacji

wskaźniki
realizacji
ilość nowych
obiektów lub
rozbudowa
istniejących

UG,
Placówka
Straży
Granicznej

budżet gminy

Cel operacyjny
Poprawa stanu infrastruktury i ochrony środowiska
ZADANIA
1. tworzenie i rozbudowa
infrastruktury oraz warunków
służących aktywności sportowej
i rekreacyjnej młodego
pokolenia
2. doposażenie szkół i placówek
w sprzęt sportowy
3. dbałość o stan czystości
miejsc publicznych

Realizatorzy

Źródła
finansowania

UG, Zespół
Szkół,
GOPS, GBP,
GOKSIR

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I –XII 2018 r.

UG,
GOKSIR,

budżet gminy,
środki
zewnętrzne

I –XII 2018 r.

UG, ZGK,
Zespół Szkół

budżet gminy

I-XII 2018 r.
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ilość
zakupionego
sprzętu
brak
wskaźnika
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