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Załącznik Nr 2

HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW
STRATEGICZNYCH

2008
Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania
funkcji rodziny
Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci
i młodzieży
Cel 1.1.1 Propagowanie akcji śród dzieci i młodzieży na temat
istniejących zagrożeń.
Cel 1.1.2 Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych dla
dzieci i młodzieży.
Cel 1.1.3 Zwiększenie kompetencji pracowników edukacyjnych
i pomocy społecznej dot. patologii wśród dzieci i młodzieży
Cel operacyjny 2: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży
Cel 1.2.1 Wspieranie kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Cel 1.2.2 Rozszerzenie działalności „wioski internetowej” o
naukę nowoczesnych technik multimedialnych.
Cel 1.2.3 Organizacja wycieczek i biwaków oraz spotkań
integracyjnych.
Cel 1.2.4 Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
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Cel 1.2.5 Stworzenie systemu motywacyjnego dla dzieci i
młodzieży uzdolnionej.
Cel operacyjny 3: Pedagogizacja rodziców.
Cel 1.3.1 Organizacja spotkań rodziców ze specjalistami różnych
dziedzin,
Cel 1.3.2 Organizacja integracyjnych festynów rodzinnych.
Cel operacyjny 4: Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych.
Cel 1.4.1 Zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy
instytucjami: OPS, GKRPA, sądami, kuratorami, PCPR,
Powiatowym Urzędem Pracy, pedagogiem szkolnym, Policją itd.
w zakresie sprawnego przepływu informacji,
Cel 1.4.2 Wprowadzanie nowych form pracy środowiskowej
(asystent rodziny),
Cel 1.4.3 Dążenie do ograniczania postawy bierności poprzez
aktywizację zawodową; motywację do uczestnictwa w kursach;
pomoc w poszukiwaniu pracy.
Cel strategiczny 2: Zapewnienie pełnego udziału w życiu
społecznym osobom starszym i niepełnosprawnym
Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.
Cel 2.1.1 Organizacja imprez integracyjnych,
Cel 2.1.2 Podniesienie świadomości społecznej o istnieniu
problemów osób starszych i niepełnosprawnych poprzez akcję
informacyjną
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Cel 2.1.3 Zwiększenie dostępności obiektów użyteczności
publicznej dla osób starszych niepełnosprawnych.
Cel 2.1.4 Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 2: Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
Cel 2.2.1 Promocja i wzmocnienie roli wolontariatu na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Cel 2.2.2 Promocja działalności WTZ i SDS wśród osób i rodzin
z niepełnosprawnością,
Cel 2.2.3 Organizacja sali rehabilitacyjnej (doposażanie w sprzęt
rehabilitacyjny oraz zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia).
Cel operacyjny 3: Organizowanie czasu wolnego osobom
starszym.
Cel 2.3.1 Organizowanie czasu wolnego osobom starszym.
Cel 2.3.2 Wspieranie działalności klubu seniora.
Cel 2.3.3 Organizowanie zajęć gimnastyczno- ruchowych dla
seniorów.
Cel 2.3.4 Włączanie ludzi starszych w życie gminy i korzystanie
z ich doświadczenia.
Cel strategiczny 3: Ograniczenie zjawiska uzależnień oraz
łagodzenie ich skutków
Cel operacyjny 1: Zapobieganie i zwalczanie problemów
związanych z uzależnieniem od alkoholu.
Cel 3.1.1 Dążenie do zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych.
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Cel operacyjny 2: Zwiększenie świadomości społecznej
w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Cel 3.2.1 Organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych
w zakresie eliminowania czynników zagrażających.
Cel 3.2.2 Udzielanie osobom i rodzinom uzależnionym
i współuzależnionym pomocy psychospołecznej i prawnej.
Cel 3.2.3 Doskonalenie form pracy z uzależnionym w celu
zmobilizowania go do leczenia
Cel 3.2.4 Współpraca Gminnej Komisji d/s. rozwiązywania
problemów alkoholowych w gminie Lipusz z samorządem
gminnym, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
kulturalnymi, instytucjami oświatowymi, organizacjami
pozarządowymi.
Cel operacyjny 3: Wypracowanie form współpracy
lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie
profilaktyki uzależnień.
Cel 3.3.1 Uściślenie współpracy z sędziami rodzinnymi
i kuratorami sądowymi.
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Cel strategiczny 4: Promocja zdrowego trybu życia
Cel operacyjny 1: Zachowanie zdrowia społeczności lokalnejprofilaktyka prozdrowotna i proekologiczna.
Cel 4.1.1 Organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych
w zakresie podnoszenia rangi zdrowia jako wartości niezbędnej.
Cel 4.1.2 Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży na temat
edukacji zdrowotnej i ekologicznej
Cel operacyjny 2: Eliminowanie szkodliwych wpływów
środowiska
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Cel 4.2.1 Współpraca międzyinstytucjonalna dotycząca ochrony
zdrowia i środowiska naturalnego.
Cel operacyjny 3: Wzrost aktywności fizycznej wśród
społeczności lokalnej.
Cel 4.3.1 Organizacja festynów rekreacyjno, zawodów, w tym
biegi uliczne i przełajowe, rajdy rowerowe itp.,
Cel strategiczny 5: Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców gminy
Cel operacyjny 1: Utworzenie etatu dzielnicowego na terenie
gminy.
Cel 5.1.1 Zgłoszenie zapotrzebowania na etat dzielnicowego do
władz powiatowych i wojewódzkich organów policji.
Cel operacyjny 2: Profilaktyka zagrożeń w ruchu drogowym.
Cel 5.2.1 Intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym zarówno dzieci
i młodzieży jak i osób dorosłych,
Cel operacyjny 3: Pełna koordynacja służb zapewniająca
bezpieczeństwo mieszkańców.
Cel 5.3.1 Sprawny przepływ informacji w sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.
Cel operacyjny 4: Poprawa infrastruktury drogowej
Cel 5.4.1 Zgłaszanie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej
do władz nadrzędnych, celem poprawy według kompetencji.
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Cel operacyjny 5: Wzrost skuteczności funkcjonowania
instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku
i bezpieczeństwa.
Cel 5.5.1 Doposażenie Policji w niezbędny sprzęt usprawniający
działalność prewencyjną,
Cel 5.5.2 Zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na
rzecz utrzymania bezpieczeństwa w gminie,
Cel 5.5.3 Powołanie do działania tzw. straży gminnej
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