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  I.   WSTĘP

Nowe regulacje prawne, w tym w zakresie pomocy społecznej nakładają na gminę ustawowy obowiązek,
opracowanie i realizację gminnej strategii i integracji polityki społecznej ( ustawa              o zatrudnieniu socjalnym -
D.U.  z 2003 r. Nr 122, poz.1143) obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, budownictwa socjalnego.

Strategię integracji i polityki społecznej dla Gminy Pawłowice opracowano na lata 2004 -  2010.

W strategii wyróżniono następujące kroki:

· określenie bieżącej i przyszłej sytuacji gminy,
· ustalenie celów i kierunków strategicznych,
· wyznaczenie wizji strategii,
· wyznaczenie  priorytetowych zadań.

Przedstawiona strategia rozumiana jest jako realizacja długookresowych celów za pomocą ustalonych środków i
przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Zaproponowane cele i kierunki wzajemnie zależą od siebie, a ich realizacja
wzajemnie się warunkuje. Do kontynuowania prac nad rozpisanymi kierunkami na szczegółowe zadania zajmować się
będą zespoły robocze odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów. Strategia będzie przedmiotem
monitoringu i systematycznych ocen. Realizację strategii koordynuje ośrodek pomocy społecznej.

II. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA GMINY PAWŁOWICE

1 Opis Gminy Pawłowice

Gmina Pawłowice leży w województwie śląskim, w południowo – zachodniej części powiatu pszczyńskiego. Do
powiatu pszczyńskiego została ponownie włączona w roku 1999 w związku z nowym, obowiązującym podziałem
administracyjnym .

Gminę tworzy siedem sołectw : Pawłowice, Golasowice. Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Krzyżowice,
Warszowice, Pniówek.

Gmina graniczy z gminą Suszec (powiat pszczyński), miastem Pszczyna, miastami na prawach powiatu :
Jastrzębie Zdrój  i Żory oraz gminami powiatu cieszyńskiego tj. Zebrzydowice, Strumień. Obszar gminy liczy 75,7 km2.

Głównym bogactwem gminy jest węgiel kamienny.

2 Gospodarka Gminy

Przez gminę przebiega dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych tj. DK 81 (droga krajowa) z trasą  Katowice – Wisła , DW
938 ( droga wojewódzka ) Pawłowice - Cieszyn i  DW 933 Wodzisław – Jastrzębie – Pawłowice -   Pszczyna. Główne
ciągi komunikacyjne uzupełnia sieć dróg powiatowych tj. 41 km na terenie gminy oraz  184 km dróg będących w
zarządzaniu gminy. Układ dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej dróg gminnych stanowi łatwe połączenie z drogami
wyższych kategorii oraz sąsiednimi miejscowościami. W bliskim zasięgu gminy są cztery przejścia graniczne : Cieszyn,
Zebrzydowice, Chałupki, Marklowice.
Stan infrastruktury cywilizacyjno – technicznej w gminie jest bardzo dobry (pełna gazyfikacja i elektryfikacja, pełne
zaopatrzenie w wodę bieżącą, własne ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania , pełna telefonizacja, 60 % mieszkańców
korzystających z kanalizacji sanitarnej , opracowany program budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach :
Krzyżowice, Warszowice, Pniówek,  Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice ).
Gmina Pawłowice słynie z pięknych terenów rekreacyjnych i wielu zabytków . Są wśród nich  kościoły,  kaplice,  krzyże
przydrożne  i  inne budowle. W   związku   z   rosnącym   zainteresowaniem 



turystyką rowerową  na terenie Gminy wyznaczono  cztery trasy rowerowe o łącznej długości 56 km . W trakcie
projektowania są kolejne  ścieżki, które  ułatwią  obcowanie oraz poznawanie  walorów przyrodniczo-kulturowych
Gminy .
Gospodarka gminy przedstawia duży i stosunkowo nowoczesny potencjał. W ostatnich latach nastąpiło wyraźne
przeobrażenie się gminy z rolniczo – przemysłowej w przemysłowo – rolniczą.  Ostatnie lata cechują się dużym
wzrostem średnich i małych przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych), głównie handlowych, budowlanych,
transportowych, usługowych. I tak zarejestrowano w Ewidencji Działalności Gospodarczej  Urzędu Gminy na dzień :  

· 31.12.1990r.  - 138 podmiotów gospodarczych ,
31.12.1995r.  - 404 podmioty gospodarcze,
31.12.2000r.  - 730 podmiotów gospodarczych,
31.12.2003r.  - 820 podmiotów gospodarczych.

Gmina posiada 75 gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych. Głównym zakładem przemysłowym jest Kopalnia Węgla
Kamiennego „Pniówek”, wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zatrudniająca 1360 mieszkańców gminy.
Gmina jest udziałowcem w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefie  jastrzębsko – żorskiej. Zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE uzyskało 9 firm.

Wykres 1
Zatrudnienie w sektorach prywatnym i publicznym

* dotyczy tylko zatrudnionych w firmach liczących 10 pracowników lub więcej

Źródło : Centrum Badań Regionalnych ( dane GUS ) – Analizy porównawcze potencjału
              rozwojowego 2003  

Na terenie Gminy znajduje się :
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących  w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- 3 letnie Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane, 
- Liceum Ogólnokształcące,
b) 5 Szkół Podstawowych,
c) 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny  w skład którego wchodzi :
- Szkoła Podstawowa,
- Publiczne Przedszkole,
d) 3 Publiczne Gimnazja,
e) 5 Publicznych Przedszkoli.
Polityka oświatowa  prowadzona w Gminie  spowodowała  utworzenie bazy  oświatowo- sportowej  na miarę XXI w.
Szkoły wyposażone są  w nowoczesne sale gimnastyczne , boiska . Mieszkańcy mogą  korzystać z  krytego basenu
kąpielowego, hali sportowej , kompleksu otwartych boisk sportowych .

W Gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury działający w dwóch domach kultury. Odzwierciedleniem
zaangażowania mieszkańców  w działalność kulturalną są liczne zespoły artystyczne  oraz  kółka zainteresowań  .
Przy Gminnym Ośrodku Kultury  działają :  zespoły folklorystyczne,   zespoły estradowe  , chór , zespół  teatralny ,



zespoły tańca nowoczesnego i sportowego , zespoły rockowe, zespół wokalny , kółka : plastyczne ,  szachowe ,
modelarskie, rzeźby i dekoracji .             
Ponadto w Domach Kultury mają swoją siedzibę liczne  organizacje społeczne tj. Koło Gospodyń Wiejskich , Koło
Emerytów i Rencistów, organizacje kombatanckie , Rada Osiedlowa Samorządu Mieszkańców  , kluby sportowe .
W stałych zajęciach  uczestniczy  przynajmniej 1 raz w tygodniu około 400 osób.
Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą  gminnej  gazety  „Gminne Racje” które wydawane są od roku 1993 ( 11 rok
wydawnictwa ).

Na terenie Gminy  znajduje się Gminna Bibliotek Publiczna z  5 filiami w sołectwach:  Pawłowice-Osiedle, Warszowice,
Krzyżowice, Golasowice, Pielgrzymowice .

3 Ludność

Stan ludności mieszkańców na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 18.088 mieszkańców, z czego na pobyt stały
zameldowanych jest 17.683 osoby, a na pobyt czasowy 405 osób. Gęstość zaludnienia wynosi około 239 osób/km2 .
Liczba urodzeń wynosiła – 158 dzieci , co stanowi 3,9 promila przyrostu naturalnego  zaś zgonów – 87 osób.

Wykres 2

Struktura wieku mieszkańców gminy Pawłowice

Źródło : Centrum Badań Regionalnych (dane GUS ) – Analizy porównawcze potencjału
              rozwojowego 2003

4 Problematyka społeczna

Jednym z najistotniejszych problemów z jakimi boryka się gmina jest bezradność osób w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych. Problem ten dotyczy rodzin o niskim statusie społecznym i niskiej świadomości wychowawczej ( w
tym rodzin wielodzietnych i niepełnych) o zaburzonych relacjach małżeńskich.

W rodzinach obserwuje się akty przemocy i agresji, czego powodem są : konflikty rodzinne, demoralizacja,
przenoszenie złych wzorców na bieżące i przyszłe zachowania ludzi młodych, destrukcja podstawowych funkcji
rodziny, rozwody, upadek dobrych obyczajów w rodzinach. Przemoc w rodzinie powoduje łamanie norm moralno –
prawnych, zastraszanie dzieci, agresję depresje   i choroby psychiczne, problemy w nauce.

Bezrobocie powoduje wzrost ubóstwa, ma wpływ na występowanie przemocy w rodzinie, prowadzi do uzależnień,
depresji i innych chorób psychicznych .
Wskaźnik bezrobocia, liczony jako stosunek liczby bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym w gminie wynosił
w miesiącu XII/2003 r. 7,8 %. Najwyższy wskaźnik bezrobocia w gminie w roku 2003 zarejestrowano w miesiącu
wrzesień i wynosił 9,9 %, natomiast najniższy wskaźnik zarejestrowano w sierpniu i wynosił 7,3%.
Na dzień 31 grudnia 2003 r. zarejestrowanych było 869 osób, w tym 501 kobiet. Z prawem do zasiłku dla bezrobotnych
było 46 osób , z tego 22 kobiety, natomiast bez prawa do zasiłku  823 osoby, w tym 479 kobiet.



Wykres 3

Struktura wieku osób bezrobotnych

* stan na koniec IV kwartału 2003 roku

Źródło : Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

Wykres 4

Wykształcenie osób bezrobotnych

* stan na koniec IV kwartału 2003 roku

Źródło : Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie



Istotnym problemem staje się zagrożenie bezdomnością. Wzrasta liczba osób  otrzymujących sądowe nakazy eksmisji
z uwagi za nie opłacanie należności czynszowych.
Gmina posiada13 lokali socjalnych przeznaczonych dla osób i rodzin najuboższych . Ilość tych mieszkań jest
niewystarczająca w stosunku do potrzeb.  Odnotowuje  się ciągły wzrost potrzeb           w zakresie budownictwa
socjalnego. Obecnie na przydział lokalu socjalnego oczekuje 26 osób – liczba ta ma tendencje wzrostowe. Oprócz
lokali socjalnych, mieszkaniowy zasób gminy tworzą mieszkania komunalne – 35.

2.5  Ochrona zdrowia

Zakłady służby zdrowia są zakładami niepublicznymi i nie podlegają samorządowi gminnemu, dlatego też realizację
celów zdrowotnych można osiągać jedynie poprzez działania o charakterze profilaktycznym oraz dbałość  i
dostosowanie do potrzeb społecznych budynków ochrony zdrowia.
Dostępność, jakość i zakres usług opieki zdrowotnej w gminie uzależniona jest od kontraktów z Wojewódzkim
Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostępność do tych świadczeń pozostaje w związku z kwalifikacjami i
liczebnością personelu medycznego Można ją określić jako dobrą. Usługi zdrowotne  w gminie świadczone są przez 3
zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,  gabinety stomatologiczne, poradnię dla kobiet, grupową praktykę
pielęgniarek, pielęgniarską opiekę środowiskową , pracownię rentgenowską, laboratorium analityczne, opiekę
rehabilitacyjną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną : okulistyczną, neurologiczną, urazowo – ortopedyczną,
otolaryngologiczną, cukrzycową, diabetologiczną, alergologiczną  dla dzieci. 
Wystarczająca jest ilość placówek aptecznych w gminie. Szpitale zapewniające opiekę specjalistyczną znajdują się
poza gminą,  w niewielkiej odległości tj. 11 km do Jastrzębia Zdroju oraz 20 km do Pszczyny.

2.6 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu  pomocy społecznej na terenie gminy realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację
zadań statutowych ośrodka pochodzą z budżetu państwa – zadania zlecone gminie , oraz z budżetu gminy – zadania
własne gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  pomoc udzielana jest osobom, u których występują określone problemy
utrudniające samodzielne funkcjonowanie. Najczęstszymi powodami osób ubiegających się o świadczenia z pomocy
społecznej są :  długotrwała choroba,  bezradność  w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie,
niepełnosprawność.

Kształtowanie polityki pomocy społecznej na terenie gminy będzie zależało nie tylko od możliwości wypełnienia
zapisów ustawy o pomocy społecznej, ale także od struktury demograficznej gminy, od skali bezrobocia na terenie
gminy czy rozmiarów patologii.

Wykres 5

Liczba rodzin objętych pomocą w latach 2000 – 2003

Źródło : Obliczenia własne



2.7 Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem w gminie czuwa Komisariat Policji. Ponadto gmina posiada jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Jakość życia mieszkańców w sposób nierozerwalny wiąże się z poczuciem ich osobistego bezpieczeństwa. Dlatego
też nieodzowna jest intensyfikacja działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa publicznego.
Działania w tym zakresie powinny koncentrować się na :
· eliminowaniu zagrożeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
· współpracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców,
· przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym i społecznie niekorzystnym.

Wykres 6 obrazuje wydatki jakie Rada Gminy zabezpiecza w swoim budżecie na realizację zadań w zakresie pomocy
społecznej, ochrony zdrowia, zwalczania patologii. Wydatki te w stosunku do potrzeb są  wystarczające .

Wykres 6

Wydatki na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i zwalczanie patologii w roku 2003

* wydatki bieżące i inwestycyjne – w złotych na jednego mieszkańca

Źródło : Obliczenia własne

III.      CZYNNIKI  ROZWOJOWE  GMINY  - ATUTY  I  ZAGROŻENIA

Gminę cechują zarówno mocne jak i słabe strony. Do najważniejszych atutów można zaliczyć:

- lokalizacja gminy – położenie na ważnych szlakach drogowych , kolejowych, sąsiedztwo granic
  państwa,
- gmina jest udziałowcem w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,  
- polityka inwestycyjna gminy – relatywnie wysokie dochody własne (około 40 % budżetu
  przeznacza się na inwestycje),
- wzrost dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- rozwijająca się infrastruktura  techniczna  gminy – wewnętrzna sieć drogowa,
  rozbudowująca się sieć  kanalizacyjna,100 % gospodarstw korzystających z wodociągów i gazu,
  selektywna zbiórka odpadów, wszystkie gospodarstwa z umowami na wywóz śmieci,  
  własne ujęcie wody, wraz ze stacją uzdatniania, telefon w każdej rodzinie,
- gospodarka gminy – nowoczesny potencjał, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ,
- bogactwo gminy – węgiel kamienny, główny  potentat – kopalnia węgla kamiennego ,
- społeczność lokalna – korzystna struktura demograficzna, pracowitość mieszkańców,
  silne tradycje rodzinne,
- rozwijające się szkolnictwo – przedszkola, nowoczesne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
  ponadpodstawowe,
- Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna,
- nowoczesny kompleks sportowy (kryta pływalnia, hala sportowa),



- rozwój technik informatycznych – prasa lokalna, strona internetowa, komputeryzacja,
- rozwój budownictwa socjalnego,
- dostępność do usług zdrowotnych,
- relatywnie niskie bezrobocie,
- wysokie walory kulturalne i historyczne.

Natomiast słabe strony i zagrożenia gminy to :

- nawarstwiające się problemy społeczne – wzrastające bezrobocie, niewielka liczba i małe 
  urozmaicenie ofert pracy, pojawiające się groźne patologie, bezradność osób w sprawach 
  opiekuńczo-wychowawczych,
- ubożenie społeczeństwa,
- wykształcenie mieszkańców nieadekwatne do wymagań współczesnego rynku pracy,
- braki w infrastrukturze budownictwa socjalnego,
- brak instytucji  o charakterze usług opiekuńczych nad ludźmi starszymi i
  niepełnosprawnymi,
- spadkowa tendencja w zakresie dofinansowania z budżetu centralnego (ograniczanie
  finansów).

Przestawione powyżej zarówno mocne  jak i słabe strony w gminie mogą mieć wpływ na dalszy rozwój gospodarczy i
społeczny gminy , a tym samym na realizację strategii. Przedstawione szanse i zagrożenia  stały się przedmiotem
wnikliwych analiz polegających na nadaniu priorytetów każdej grupie i ich poszczególnym elementom.
Z powyższej analizy wynika, że przeważają mocne strony oraz szanse płynące dla otoczenia. Obok dużej liczby
czynników pozytywnych występują również poważne zagrożenia. Stwierdzić należy, że wśród  dominujących słabych
stron niepokoją  przede wszystkim problemy społeczne ( bezrobocie, bezradność). Społecznym skutkiem
występowania tego zjawiska są konflikty rodzinne, przemoc, agresja, wzrost przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
przenoszenie złych wzorców na zachowania ludzi. Obawy może budzić także sytuacja rynku pracy – niewielka liczba
ofert pracy i małe ich urozmaicenie oraz negatywne konsekwencje związane utratą miejsc pracy  i dochodów ludności.
Zagrożenia te mogą przyczynić się do dalszego ubożenia mieszkańców gminy.
Wymagania współczesnego rynku pracy wymuszać będą na mieszkańcach ciągłe podnoszenie wykształcenia i
nabywanie nowych kwalifikacji. Jest to niewątpliwie trend bardzo korzystny. Niedostatki w infrastrukturze społecznej i
socjalnej utrudniają zaspokojenie potrzeb mieszkańców       w tym zakresie. Taki stan wymagał będzie poprawy pod
wieloma względami.
Z analizy wynika, że zdecydowanym atutem gminy są liczne walory środowiskowe  ( położenie gminy, infrastruktura
gminy, polityka inwestycyjna) i właśnie w tym widzi się szanse na rozwój gminy , a tym samym efekty strategii.
Dynamiczny rozwój technik informatycznych, rozwój przepływu informacji oraz coraz łatwiejszy do niej dostęp wpływa
na podnoszenie świadomości edukacyjnej mieszkańców.
 Potencjalny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pozwoli zmniejszyć stopień bezrobocia             i wpłynie na
podniesienie stopy życiowej mieszkańców gminy.
Otwierają się także coraz liczniejsze możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania różnych projektów  .
Pozyskanie dodatkowych funduszy i środków z zewnątrz wpłynie na poprawę sytuacji w gminie, lepsze wykorzystanie
walorów gminy.

USTALENIE  CELÓW  I  KIERUNKÓW  STRATEGII

Strategia powinna dokonać zmian w mentalności mieszkańców gminy,  by w sposób czynny uczestniczyli w życiu
gminy. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na czynniki decydujące             o jakości życia  oraz na proces
systematycznego doskonalenia zasobów ludzkich, m.in. w kontekście budowania poczucia odpowiedzialności i
dostosowania do potrzeb.

4.1 Cele strategii

· podtrzymanie procesów i zjawisk o charakterze pozytywnym,
· wprowadzenie zmian w procesach i zjawiskach niepożądanych.

            4.2  Kierunki

· integrowanie i uaktywnianie społeczności lokalnej,
· otwarcie gminy na kooperację ze środowiskiem lokalnym,
· poszukiwanie nowych, alternatywnych działań,
· objęcie pomocą najbardziej potrzebujących grup społecznych,



· tworzenie warunków do powstawania miejsc pracy,
· zapobieganie zagrożeniom bezdomności,
· poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia,
· krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zapobieganie patologiom społecznym.

WYZNACZENIE  WIZJI

W oparciu o przedstawioną analizę oraz cele i kierunki strategii zakłada się, że w wyniku realizacji strategii integracji i
polityki społecznej sytuacja gminy w roku 2010 będzie następująca:

1.Rozwinięte elementy infrastruktury socjalnej i społecznej :
· dostępność do mieszkań socjalnych,
· odpowiednia jakość placówek służby zdrowia,
· zmodernizowane placówki służby zdrowia,
· dostępność  do placówek i instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2.Rozwinięty sektor usług i infrastruktura towarzysząca :
· tworzą miejsca pracy dla społeczności lokalnej,
· wykorzystują miejscowe zasoby gminy.
3.Wysoka atrakcyjność gminy :
· skuteczny system informowania mieszkańców (budowa świadomości pozytywnych perspektyw gminy;
instytucje promujące gminę, współpraca w tym zakresie z powiatem i innymi gminami),
· aktywność gospodarcza i społeczna mieszkańców ,
· wysokie walory środowiskowe,
· urozmaicony rynek pracy, niski poziom bezrobocia,
· otwarte społeczeństwo na zmiany,
· atrakcyjne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
4.Zdrowy styl życia :
· intensyfikacja polityki zdrowotnej,
· skuteczna edukacja zdrowotna,
· wysoka świadomość zdrowotna,
· dobra kondycja zdrowotna mieszkańców.
5.Skuteczna pomoc społeczna :
· pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej,
· zahamowanie istniejących negatywnych trendów w pogłębiającej się patologii społecznej,
· zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
· dostosowanie świadczeń do standardów unijnych.                                                                                  
 6.Bezpieczeństwo gminy :
· minimalizacja patologii społecznych,
· stworzenie systemu profilaktyki i zapobiegania patologiom społecznym.

VI.     WYZNACZENIE  PRIORYTETOWYCH  ZADAŃ

Dla osiągnięcia celu strategicznego konieczna jest koncentracja działań w czterech dziedzinach zwanych celami
głównymi strategii integracji i polityki społecznej Gminy Pawłowice. Cele te są podstawą kształtowania kierunków
działania. Wyłonione zostały następujące zadania :

1.Rozwój budownictwa socjalnego.
2.Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia .
3.Budowa zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla osób i grup społecznych.
4.Przygotowanie obszarów działań dla minimalizacji patologii społecznych.



1. ROZWÓJ  BUDOWNICTWA SOCJALNEGO

Kierunki  działania :

Działania  bezinwestycyjne

Przedsięwzięcia :
- zwrot kosztów spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie dostarczonych lokali socjalnych,
- wynajęcie od spółdzielni mieszkaniowej wolnych lokali z przeznaczeniem dla najemców    
   w lokalach komunalnych a przekształcenie lokali komunalnych na socjalne,
- wynajęcie innych lokali na lokale socjalne.

Działania  inwestycyjne

Przedsięwzięcia :
- budowa nowego obiektu socjalnego.

Szczegółowy plan działań zwiera „Program budownictwa socjalnego” – stanowiący    załącznik 1 do niniejszej strategii

2. POPRAWA  ZDROWIA  I  ZWIĄZANEJ  Z  NIM  JAKOŚCI  ŻYCIA

Kierunki  działania :

Profilaktyka  zdrowotna

Przedsięwzięcia :
- profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży,
- zapewnienie opieki zdrowotnej dzieciom przedszkolnym,
- wykonywanie badań profilaktycznych ( lekarskich i laboratoryjnych) – wczesne rozpoznanie
 chorób układu krążenia, nowotworowych.

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia

Przedsięwzięcia :
- podnoszenie świadomości i edukacji zdrowotnej mieszkańców.

Doskonalenie gminnej infrastruktury

Przedsięwzięcia :
- podniesienie standardu technicznego modernizowanych budynków,
- stworzenie placówek opieki hospicyjnej,
- pobudzanie społecznej aktywności do działań samopomocowych ( wspieranie rozwoju
   wolontariatu ).

Szczegółowy plan działań zawiera „Program ochrony zdrowia” stanowiący załącznik 2 do niniejszej strategii.



3. BUDOWA  ZINTEGROWANEGO  SYSTEMU  POMOCY  I  WSPARCIA  DLA
OSÓB  I  GRUP  SPOŁECZNYCH

Kierunki działania :

System pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

Przedsięwzięcia :
- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych – całodobowych (budowa lub przekształcenie
   istniejącego obiektu),
- stworzenie domu dziennego pobytu,
- organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych,
- kontynuacja udzielania pomocy i wsparcia,
- dalsza współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Pszczynie,
- prowadzenie systematycznej akcji informacyjnej.

System pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia

Przedsięwzięcia :
- podejmowanie działań zmierzających do wyjścia z izolacji społecznej ( utworzenie grupy
  wsparcia),
- pomoc w uzyskaniu samodzielności finansowej –  kontynuowanie udzielania pomocy finansowej,
 doradztwa, pracy socjalnej,
- zwiększenie możliwości uzyskania przez osoby bezrobotne pracy przy współpracy z Powiatowym
  Urzędem Pracy, Inkubatorem Przedsiębiorczości, Górniczą Agencją Pracy (przekwalifikowanie
  i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy, organizowanie szkoleń i warsztatów dla
  bezrobotnych).

System  wsparcia  dla  rodzin niezaradnych życiowo, interwencja skierowana dla
rodzin  dysfunkcyjnych  -  bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

Przedsięwzięcia :
- organizowanie grup wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo,
- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
- rozwijanie poradnictwa rodzinnego (psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne),
- wspieranie programów profilaktycznych przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom   
  w  rodzinach ( dalsza  współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Zahamowanie pogłębiania się patologii społecznej

Przedsięwzięcia :
- utworzenie punktu interwencyjnego ( współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych),
- prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy,
- rozwinięcie poradnictwa terapeutycznego, prawnego, psychologicznego i socjalnego,
- zintegrowanie działań służb odpowiedzialnych za zapobieganie przemocy w rodzinie,
- poprawa komunikacji społecznej.

Szczegółowy plan działań zawiera „Program pomocy społecznej” stanowiący załącznik 3 do niniejszej strategii.



4. PRZYGOTOWANIE  OBSZARÓW  DZIAŁAŃ  DLA  MINIMALIZACJI  PATOLOGII SPOŁECZNYCH

Kierunki działania :

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu

Przedsięwzięcia :
- organizowanie zajęć terapeutycznych,
- dofinansowanie  szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zajmujących się problematyką
   uzależnień (pedagodzy, policja , ośrodek pomocy społecznej),
- kontynuowanie dofinansowania do programu profilaktycznego realizowanego  przez Izbę
  Wytrzeźwień,
- dalsze finansowanie kosztów dojazdów na terapię osób uzależnionych.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Przedsięwzięcia :
- dalsze kierowanie wniosków osób nadużywających alkohol do sądu celem zobowiązania ich do
  podjęcia leczenia (pokrycie kosztów biegłego sądowego),
- finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych i wycieczek dzieciom z rodzin zagrożonych
   alkoholizmem,
- organizowanie  i finansowanie innych form  spędzania czasu wolnego dla dzieci.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

Przedsięwzięcia :
- opracowanie diagnozy problemów społecznych (we współpracy z ośrodkiem pomocy
  społecznej)
- kampanie informacyjne w gminnych mediach,
- kontynuacja wsparcia finansowego szkolnych  programów profilaktycznych,
- dalsze dofinansowanie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii.

Działania zmierzające do zmniejszenia spożywanego alkoholu

Przedsięwzięcia :
- kontynuowanie kontroli rynku w zakresie sprzedaży alkoholu,
- dalsza edukacja społeczności lokalnej w zakresie promowania i utrzymywania abstynencji.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Przedsięwzięcia :
- dalsze wspieranie imprez propagujących zdrowy styl życia (konkursy, festyny, imprezy sportowe).

Szczegółowy plan działań zawiera corocznie uchwalany  „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” .

Należy przyjąć, że zarówno cele jak i kierunki działań pozwolą na :
· przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojenie potrzeb ludzi w różnym wieku,
tworzenie równego dostępu w korzystaniu z obywatelskich praw,
usuwanie nierówności społecznych,
kształtowanie stosunków społecznych,
integrację środowiska lokalnego.

MONITORING  I  OCENA REALIZ ACJI  PRZYJĘTEJ  STRATEGII

Przyjęto następującą procedurę monitorowania i oceny realizacji zadań określonych   w strategii :

1. W imieniu Wójta Gminy kontrolę nad realizacją strategii sprawuje Zespół Monitorujący ds. Strategii powołany
zarządzeniem Wójta .
2. Zespół Monitorujący będzie pod kierunkiem Wójta Gminy okresowo oceniał realizację przyjętej Strategii.
3. Zespół Monitorujący będzie składał Wójtowi w terminie do 31 stycznia roczne sprawozdanie z  realizacji  przyjętej
Strategii.



4. Sprawozdanie zawierać będzie opis realizacji poszczególnych programów operacyjnych z wyznaczonymi
zakresami odpowiedzialności i harmonogramem poszczególnych działań.
5. W przypadku odchyleń od przyjętych celów i kierunków Strategii, Zespół Monitorujący wskaże działania
korygujące.
6. Na wniosek Zespołu Monitorującego Wójt może wyrazić zgodę na odstępstwa od przyjętych celów i priorytetów
strategicznych, pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w zapisach dokumentu strategicznego i ich
zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
7. Strategię realizują  Grupy Robocze ds. Strategii tj. odpowiednie referaty i jednostki organizacyjne gminy.


