Załącznik Nr 1
do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata
2008-2013
WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,
OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ)

Załącznik nr 1

WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ)
CEL
STRATEGICZNY 1 : TWORZENIE WARUNKÓW DO WZMACNIANIA FUNKCJI RODZINY
CEL OPERACYJNY 1: Przeciwdziałanie

patologiom wśród dzieci i młodzieży.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
Propagowanie akcji wśród dzieci
i młodzieży na temat istniejących
zagrożeń.
Organizacja spotkań edukacyjnokulturalnych dla dzieci i młodzieży.
Zwiększenie kompetencji
pracowników edukacyjnych
i pomocy społecznej dot. patologii
wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy, szkoły,
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

WSPÓLREALIZATORZY
Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych.

WSKAŹNIKI
Ilość zorganizowanych
i przeprowadzonych
pogadanek z dziećmi
i młodzieżą w szkole
oraz ilość
rozprowadzonych
ulotek o tematyce
istniejących zagrożeń.
Ilość zorganizowanych
spotkań edukacyjnokulturalnych oraz ilość
uczestniczących dzieci
i młodzieży.
ilość
przeprowadzonych
szkoleń tematycznych
dla nauczycieli
i pracowników
pomocy społecznej
oraz ilość
przeszkolonych
pracowników
w określonej tematyce.

Czas
realizacji

2008-2013

Źródła
finansowania
Budżet samorządu
lokalnego, środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowych
programów
celowych.

CEL OPERACYJNY 2:.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.

Wspieranie kółek zainteresowań dla
dzieci i młodzieży.

2.

Rozszerzenie działalności „wioski
internetowej” o naukę nowoczesnych
technik multimedialnych.

3.

Organizacja wycieczek i biwaków
oraz spotkań integracyjnych.

4.

Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży.

5.

Stworzenie systemu motywacyjnego
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY
Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy, szkoły,
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

WSPÓLREALIZATORZY
Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych.

WSKAŹNIKI
Rodzaj zajęć
pozalekcyjnych; ilość
zakupionych
materiałów
dydaktycznych;
zatrudnienie
specjalisty do nauki
nowoczesnych technik
multimedialnych.
Ilość zorganizowanych
biwaków i spotkań
integracyjnych,
ilość dzieci
i młodzieży, które
skorzystały
z wypoczynku
letniego; ilość miejsc
dla tego celu
przeznaczonych.
Powstania systemu
motywacyjnego dla
dzieci i młodzieży.

Czas
realizacji
2008-2013

Źródła
finansowania
Budżet samorządu
lokalnego, środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowych
programów
celowych.

CEL OPERACYJNY 3:

Pedagogizacja rodziców

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.
3.

Organizacja spotkań rodziców ze
specjalistami różnych dziedzin.
2.
Organizacja integracyjnych festynów
rodzinnych.

CEL OPERACYJNY 4:

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy, szkoły,
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

WSPÓLREALIZATORZY

WSKAŹNIKI

Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych.

Ilość spotkań ze
specjalistami; ilość
uczestniczących
rodziców.
Ilość
zorganizowanych
festynów
integracyjnych.

WSPÓLREALIZATORZY

WSKAŹNIKI

Czas
realizacji

2008-2013

Źródła
finansowania
Budżet samorządu
lokalnego, środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowych
programów
celowych.

Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.

ODPOWIEDZIALNY

Zwiększenie zakresu współpracy
pomiędzy
instytucjami:
OPS,
GKRPA, sądami, kuratorami, PCPR,
Powiatowym
Urzędem
Pracy,
pedagogiem szkolnym, Policją itd.
w zakresie sprawnego przepływu
informacji.

2.

Wprowadzanie nowych form pracy
środowiskowej (asystent rodziny),

3.

Dążenie do ograniczania postawy
bierności poprzez aktywizację
zawodową; motywację do
uczestnictwa w kursach; pomoc
w poszukiwaniu pracy.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY
Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy, szkoły,
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych.

Ilość spotkań
interdyscyplinarnych
dot. Współpracy
w realizacji celów;
nowe formy pracy
środowiskowej oraz
ich ilość.
Ilość osób (w tym
bezrobotnych)
biorących udział
w kursach.

Czas
realizacji

Praca ciągła

Źródła
finansowania
Budżet
samorządu
lokalnego, środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowych
programów
celowych.

CEL
STRATEGICZNY 2 : ZAPEWNIENIE PEŁNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
CEL OPERACYJNY 1: Przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.

Organizacja imprez
integracyjnych.

2.

Podniesienie świadomości
społecznej
o istnieniu problemów osób
starszych
i niepełnosprawnych poprzez
akcję informacyjną.

3.

Zwiększenie dostępności
obiektów użyteczności
publicznej dla osób starszych
niepełnosprawnych.
4.

Wspieranie zatrudnienia
osób niepełn.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
szkoły, służba zdrowia, organizacje
pozarządowe.

WSPÓLREALIZATORZY

Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych .

WSKAŹNIKI

Ilość zorganizowanych
imprez integracyjnych.
Częstotliwość
zamieszczania informacji
w Internecie oraz ilość
ulotek i plakatów dot.
podnoszenia świadomości
społecznej.
Ilość osób starszych
i niepełnosprawnych,
którym udzielono pomoc
Lista obiektów, w których
polepszono dostępność.

Czas
realizacji

2008-2013

Źródła
finansowa
nia

Instytucje
rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje
społeczne, ze
szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowyc
h.

CEL
STRATEGICZNY 2 : ZAPEWNIENIE PEŁNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
CEL OPERACYJNY 2: Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

Promocja i wzmocnienie roli
wolontariatu na rzecz osób
niepełnosprawnych.

2.

Promocja działalności WTZ i SDS
wśród osób
i rodzin z
niepełnosprawnością.

3.

Organizacja sali rehabilitacyjnej
(doposażenie
w sprzęt
rehabilitacyjny oraz zatrudnienie
osoby prowadzącej zajęcia).

CEL OPERACYJNY 3:

Organizowanie czasu wolnego
osobom starszym.

Źródło: OPS Lipusz

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne
samorządu gminnego i pomocy
społecznej, szkoły, służba
zdrowia, organizacje
pozarządowe.

WSPÓLREALIZATORZY

Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych .

WSKAŹNIKI
I
Ilość akcji wolontariatu
oraz liczba
zaangażowanych osób.
Ilość ulotek i plakatów
inform. o WTZ i ŚDS.

Czas
realizacji

2008-2013

Powstanie sali rehab.;
doposażenie; rodzaj
sprzętu;
Ilość spotkań; ilość
zaangażowanych osób
(w tym dzieci i młodzież).

Źródła
finansowa
nia

Instytucje
rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje
społeczne, ze
szczególnym
uwzględnienie
m organizacji
pozarządowyc
h

Organizowanie czasu wolnego osobom starszym

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

ODPOWIEDZIALNY

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne
samorządu gminnego i pomocy
społecznej, szkoły, służba
zdrowia, organizacje
pozarządowe.

WSPÓLREALIZATORZY

Instytucje rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje społeczne,
ze szczególnym
uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych .

WSKAŹNIKI

Czas
realizacji

Ilość członków klubu
seniora.
Ilość os. starszych
uczestniczących w
życiu społecznym
gminy.

2008-2013

Źródła
finansowan
ia
Instytucje
rządowe,
naukowe,
samorządowe,
organizacje
społeczne, ze
szczególnym
uwzględnienie
m organizacji
pozarządowyc

CEL
STRATEGICZNY 3 : OGRANICZENIE ZJAWISKA UZALEŻNIEŃ ORAZ ŁAGODZENIE ICH SKUTKÓW
CEL OPERACYJNY 1:

Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

Dążenie do zwiększenia dostępności
pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych.

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy, Gminna
Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, jednostki
organizacyjne samorządu gminnego
i pomocy społecznej, Policja.

WSPÓLREALIZATORZY

Organizacje
pozarządowe, służba
zdrowia, instytucje
rządowe,
samorządowe.

WSKAŹNIKI

Zatrudnienie terapeuty.
Podpisanie porozumienia.

Czas
realizacji

Praca ciągła

Źródła
finansowan
ia

Budżet
samorządu
lokalnego,
środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowyc
hprogramów
celowych.

Źródło: OPS Lipusz
CEL OPERACYJNY 2:

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.

Organizowanie spotkań edukacyjnoprofilaktycznych w zakresie
eliminowania czynników
zagrażających.

2.

Udzielanie osobom i rodzinom
uzależnionym i współuzależnionym
pomocy psychospołecznej i prawnej.

3.

Doskonalenie form pracy
z uzależnionym w celu

ODPOWIEDZIALNY

J. w.

WSPÓLREALIZATORZY

J. w.

WSKAŹNIKI

Ilość przeprowadzonych
spotkań edukacyjnoprofilaktycznych oraz ilość
jego uczestników.
Ilość udzielonych porad
specjalistycznych.
Formy pracy nowatorskiej.
Szkolenia pracowników
socjalnych w ramach

Czas
realizacji
Praca ciągła

Źródła
finansowa
nia

J.w.

zmobilizowania go do leczenia
odwykowego.
4.

profilaktyki uzależnień.
Liczba spotkań
interdyscyplinarnych
w zakresie profilaktyki
uzależnień.

Współpraca Gminnej Komisji d/s
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Lipusz z
samorządem gminnym, jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej,
kulturalnymi, instytucjami
oświatowymi, organizacjami
pozarządowymi.

Nowe ścieżki współpracy
z sądem rodzinnym,
kuratorami.

Źródło: OPS Lipusz
CEL
STRATEGICZNY 4 : PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
CEL OPERACYJNY 1:

Zachowanie zdrowia społeczności lokalnej – profilaktyka prozdrowotna i proekologiczna.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1. Organizowanie spotkań edukacyjnoprofilaktycznych w zakresie
podnoszenia rangi zdrowia jako
wartości niezbędnej.

2. Organizacja konkursów dla dzieci
i młodzieży na temat edukacji
zdrowotnej i ekologicznej.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
szkoły, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, służba zdrowia,
organizacje pozarządowe.

WSPÓLREALIZATORZY

Instytucje rządowe,
samorządowe,
organizacje społeczne.

WSKAŹNIKI

Czas
realizacji

Ilość spotkań edukacyjnoprofilaktycznych; ilość
uczestników spotkań.
2008-2013

Ilość, rodzaj konkursów
oraz ilość
uczestniczących dzieci.

Źródła
finansowania

Budżet
samorządu
lokalnego,
środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowych
programów
celowych.

CEL OPERACYJNY 2:

Eliminowanie szkodliwych wpływów środowiska naturalnego

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.

Współpraca
międzyinstytucjonalna dotycząca
ochrony zdrowia i środowiska
naturalnego.

CEL OPERACYJNY 2:

Organizacja festynów
rekreacyjno-sportowych,
zawodów, w tym biegi uliczne i
przełajowe, rajdy rowerowe
itp.,

2.

Źródło: OPS Lipusz

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
szkoły, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, służba zdrowia,
organizacje pozarządowe.

Instytucje rządowe,
samorządowe,
organizacje społeczne.

WSKAŹNIKI
Ilość spotkań
interdyscyplinarnych
w zakresie ochrony
zdrowia i zagadnień
ekologicznych.

Czas
realizacji

2008-2013

Źródła
finansowania
Budżet
samorządu
lokalnego,
środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowyc
hprogramów
celowych.

Wzrost aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓLREALIZATORZY

ODPOWIEDZIALNY
Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostki organizacyjne samorządu
gminnego i pomocy społecznej,
szkoły, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, służba zdrowia,
organizacje pozarządowe.

WSPÓLREALIZATORZY
Instytucje rządowe,
samorządowe,
organizacje społeczne.

WSKAŹNIKI
Ilość festynów
rekreacyjno-sportowych
oraz ekologicznych
z opisem tematyki.

Czas
realizacji

2008-2013

Źródła
finansowania
Budżet
samorządu
lokalnego,
środki
pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych,
pozarządowych
programów
celowych.

CEL
STRATEGICZNY 5 : ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY
CEL OPERACYJNY 1:

Utworzenie etatu dzielnicowego na terenie gminy Lipusz.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

Zgłoszenie zapotrzebowania na
etat dzielnicowego do władz
powiatowych
i wojewódzkich organów
policji.

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
Posterunek Policji.

WSPÓLREALIZATORZY

Rady powiatu,
wojewoda.

WSKAŹNIKI

Czas
realizacji

Czy zostało zgłoszone
zapotrzebowanie na etat
i czy został utworzony.

2008-2013

WSKAŹNIKI

Czas
realizacji

Źródła
finansowania

Środki pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych.

Źródło: OPS Lipusz

CEL OPERACYJNY 2:

Profilaktyka zagrożeń w ruchu drogowym.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)
1.

Intensyfikacja działań
profilaktycznych w zakresie
bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym, dzieci ,
młodzieży oraz osób dorosłych.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
Posterunek Policji, szkoły.

WSPÓLREALIZATORZY

Służba zdrowia, rady
sołeckie, rady powiatu,
wojewoda, organizacje
pozarządowe,
społeczność lokalna.

Ilość przeprowadzonych
spotkań tematycznych
oraz ilość
rozprowadzonych ulotek
informacyjnych.

2008-2013

Źródła
finansowania

Środki pozyskane
z funduszy
zewnętrznych,
samorządowych,
rządowych.

CEL OPERACYJNY 3:

Pełna koordynacja służb zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańców.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

Sprawny przepływ informacji
w sytuacjach zagrażających
zdrowiu i życiu mieszkańców.

ODPOWIEDZIALNY

WSPÓLREALIZATORZY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostka organizacyjna
samorządu gminnego pomocy
społecznej, Posterunek Policji,
szkoły.

Służba zdrowia, rady
sołeckie, rady powiatu,
organizacje
pozarządowe,
społeczność lokalna.

WSKAŹNIKI

Stworzenie procedury
postępowania
w sytuacjach
zagrażających zdrowiu
i życiu mieszkańców.

Czas
realizacji

Praca ciągła

Źródła
finansowania

Środki pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych
i pozarządowych.

Źródło: OPS Lipusz

CEL OPERACYJNY 4:

Poprawa infrastruktury drogowej.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1. Zgłaszanie potrzeb w zakresie
infrastruktury drogowej do
władz nadrzędnych, celem
poprawy według kompetencji.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostka organizacyjna
samorządu gminnego pomocy
społecznej, Posterunek Policji,
szkoły.

WSPÓLREALIZATORZY

Rady sołeckie, rady
powiatu, organizacje
pozarządowe,
społeczność lokalna.

WSKAŹNIKI

Częstotliwość
zgłaszanych potrzeb.

Czas
realizacji

2008-2013

Źródła
finansowania

Środki pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych
i pozarządowych.

CEL OPERACYJNY 5:

Wzrost skuteczności funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa.

DZIAŁANIA
(CELE SZCZEGÓŁOWE)

1.

Doposażenie Policji w niezbędny
sprzęt usprawniający działalność
prewencyjną.

2.

Zacieśnienie współpracy
międzyinstytucjonalnej na rzecz
utrzymania bezpieczeństwa w gminie.

3.

Powołanie do działania tzw. straży
gminnej.

Źródło: OPS Lipusz

ODPOWIEDZIALNY

Urząd Gminy i Rada Gminy,
jednostka organizacyjna
samorządu gminnego pomocy
społecznej, Posterunek Policji,
szkoły.

WSPÓLREALIZATORZY

Rady sołeckie, rady
powiatu, organizacje
pozarządowe,
społeczność lokalna.

WSKAŹNIKI

Ilość zakupionego
sprzętu.
Ilość spotkań
interdyscyplinarnych
dot. utrzymania
bezpieczeństwa.
Stworzenie warunków
dla działania straży
gminnej.

Czas
realizacji

2009-2013

Źródła
finansowania

Środki pozyskane
z funduszy
zewnętrznych:
rządowych
i pozarządowych.

