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STRATEGIA ROZWJ ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
DLA GMINY CISEK NA LATA 2005 - 2015
Głównymi zało eniami strategii s :
1. Zmniejszenie bezrobocia ,
2. Rozwój opieki nad osobami w podeszłym wieku wymagaj cymi stałej opieki i
piel gnacji ,
3. Zmniejszenie liczby osób i rodzin wymagajacych wsparcia finansowego ,
4. Poprawa warunków ycia mieszka ców gminy ,
5. Poprawa warunków ycia osób niepełnosprawnych.
Lp. Główne zało enie
1.

Zmniejszenie
bezrobocia

2.

Rozwój opieki nad
chorym w domu

3.

Zmniejszenie liczby
osób i rodzin
wymagaj cych
wsparcia

Sposób realizacji
- utworzenie Klubu Integracji
Społecznej , lub finansowania
kierowanych osób z gminy do
Centrum Integracji Społecznej
je eli zostanie utworzony w
powiecie
- realizacja zatrudnienia
socjalnego
- organizacja robót
publicznych
- utworzenie rodzinnego domu
pomocy społecznej dla potrzeb
mieszka ców gminy
wymagajacych całodobowej
opieki,
- zwi kszenie zatrudnienia
opiekunek nad chorym w
domu,terapeutów zaj ciowych,
- utworzenie mieszka
chronionych,
Praca bezrobotnego w CIS,
stopniowe wychodzenie z
długotrwałego
bezrobocia, pozwoli na nabycie
nawyku pracy,dzieki czemu przy
zwi kszeniu si poda y pracy
osoby te b d mogły ubiega si
o zatrudnienie na ogólnych
zasadach,

Realizatorzy
Gmina,
Powiat
Organizacje
pozarz dowe,
PUP,
OPS

Gmina
OPS
CARITAS

Gmina
OPS
PUP

Okres
realizacji
2005-2015

2006-2012

2005-2010

4.

5.

- otwarcie jadłodajni dla
podopiecznych OPS(mozliwo
dowo enia posiłków dla osób
samotnych i niedoł nych)
Poprawa warunków - utworzenie punktu porad dla
ycia mieszka ców
rodzin(terapeuta uzale nie ,
gminy
terapia rodzinna,porady prawne,
psycholog)
-utworzenie domu dziennego
pobytu dla osób samotnych
(organizacja ycia codziennego
poprzez koła
zainteresowa ,rozwój
zainteresowa )
- organizacja klubów wsparcia
dla osób przewlekle chorych w
Poprawa warunków których prowadzona byłaby
ycia osób
terapia grupowa,zaj cja
niepełnosprawnych
rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
pomoc w likwidowaniu barier
architektonicznych,

Gmina
OPS
CARITAS

2007-2015

OPS
Gmina
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Powy sze zało enia maj przede wszystkim na celu podj cie wszelkich mo liwych działa ,
których zamierzonym efektem jest likwidowanie zjawiska wykluczenia społecznego (zjawiska
prowadz cego do okresowej lub trwałej niezdolno ci do wypełniania ról społecznych z
powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawno ci fizycznej jak i psychicznej
do pracy jak i do nawi zywania kontaktów
organizmu, która powoduje niezdolno
mi dzyludzkich).
Grupami osób zagro onych wykluczeniem społecznym s :
- niepełnosprawni,
- bezrobotni ,
- przewlekle chorzy,
- osoby niewykształcone,
- klienci pomocy społecznej,
Osoby te pomimo podejmowanych wysiłków nie s w stanie samodzielnie przezwyci y
trudno ci yciowych, usamodzielni si , odnale
si we współczesnej rzeczywisto ci,
dlatego powy sze zało enia strategii rozwoju pomocy społecznej w naszej gminie maj na
celu likwidowanie tego zjawiska.

