
UCHWAŁA NR XXXVI.207.2017
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 
2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 

2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala co 
następuje:

§ 1. W gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020, która 
stanowi załącznik do Uchwały XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020 
wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się rozdziały:
- IV Wskaźniki ewaluacji celów szczegółowych.
- V Źródło i ramy finansowe strategii.

2. Treść rozdziałów stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI.207.2017

Rady Gminy Izbicko

z dnia 27 listopada 2017 r.

IV Wskaźniki ewaluacji celów szczegółowych
I.   Skuteczne wspieranie i działanie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 
EFEKT

1.Rozszerzenie ofert usług na 
rzecz ludzi starszych 
i niepełnosprawnych dzięki 
aktywizacji osób 
bezrobotnych i wsparciu 
instytucji (Caritas).

- liczba osób wymagających 
wsparcia i pomocy 
w zaspokojeniu niezbędnych 
potrzeb i funkcjonowania 
w środowisku

- liczba świadczeń 
medycznych realizowanych 
w warunkach domowych

- aktywizacja zawodowa 
osób nieaktywnych 
zawodowo

- pomoc osobom starszym 
i niepełnosprawnym

2. Wspieranie rodzin poprzez 
udzielenie świadczeń 
w postaci usług 
opiekuńczych

- liczba rodzin 
wymagających wsparcia 
poprzez usługi opiekuńcze

- liczba osób objętych 
pomocą w formie usług 
opiekuńczych

- zmniejszenie liczby osób 
kierowanych do domów 
pomocy społecznej

- zapewnienie pomocy 
osobom przewlekle chorym, 
niepełnosprawnym, 
samotnym w miejscu 
zamieszkania

- zapewnienie wsparcia 
mającego na celu utrzymanie 
tych osób w miejscu 
zamieszkania

3. Kierowanie do placówek 
zapewniających całodobowe 
utrzymanie tj. DPS

- liczba osób wymagających 
umieszczenia w DPS
- liczba osób skierowanych 
do placówek zapewniających 
całodobowe utrzymanie tj. 
DPS

- zapewnienie całodobowej 
opieki osobom starszym 
i niepełnosprawnym

4. Działania kulturalno – 
edukacyjne na rzecz osób 
starszych np. współpraca ze 
Związkiem Emerytów 
i Rencistów

- liczba seniorów biorących 
udział w spotkaniach, 
imprezach

- umożliwienie uczestnictwa 
w aktywności społecznej

- rozwijanie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego

5. Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa osobom 
starszym, samotnym 
i niepełnosprawnym

- liczba osób starszych 
w oparciu o aktualne dane 
statystyczne gminy 
/ewidencja ludności

- wzrost świadomości 
mieszkańców o zagrożeniach 
społecznych

- udzielenie pomocy 

Id: 37E3E937-D159-47E2-8FC2-B294AA8BF528. Podpisany Strona 1



- liczna osób starszych 
i niepełnosprawnych 
korzystających z świadczeń 
pomocy społecznej

społecznej osobom 
potrzebującym

6. Pomoc w uzyskaniu 
świadczeń emerytalno – 
rentowych osobom 
kwalifikującym się do ich 
otrzymania

- liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej 
uprawnionych do otrzymania 
świadczeń emerytalno - 
rentowych

- usamodzielnienie się osób 
korzystających z świadczeń 
pomocy społecznej

- polepszenie warunków 
socjalno - bytowych

7. Pomoc w załatwieniu 
formalności związanych 
z ustaleniem stopnia 
niepełnosprawności

- liczba osób ubiegających się 
o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności

- liczba osób 
niepełnosprawnych

- możliwość skorzystania 
z przysługujących uprawnień 
np. zasiłku pielęgnacyjnego, 
zasiłku stałego

- otrzymanie pomocy 
w ramach PFRON

II.   Działania mające na celu wspomaganie rodzin i zapobieganie występowania 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 
EFEKT

1.Objęcie opieką i wsparciem 
rodzin poprzez asystenta 
rodziny

- liczba rodzin objętych 
pomocą społeczną

- liczna rodzin 
wymagających pomocy 
asystenta rodziny

- liczba dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej

- poprawa funkcjonowania 
rodzin z dziećmi

- pomoc rodzinom 
niewydolnym 
w przezwyciężaniu 
problemów opiekuńczo - 
wychowawczych

2.Kierowanie rodzin i osób 
do poradni specjalistycznych 
działających na rzecz rodzin 
dysfunkcyjnych

- liczba osób i rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej

- liczba udzielonych porad 
psychologa

- zwiększenie dostępności do 
udzielonych form pomocy

- zwiększenie wiedzy 
w zakresie uzależnień

- wzrost świadomości rodzin
3.Zapobieganie przejawom 
wykluczenia i dyskryminacji

- liczba kontaktów 
z przedstawicielami instytucji 
publicznych tj. szkoła, 
policja, służba zdrowia

- liczba udzielonej pracy 
socjalnej

- liczba udzielanej pomocy 
finansowej

- wzrost świadomości 
w zakresie społecznie 
pożądanego modelu rodziny

- poprawa warunków 
socjalno - bytowych

4.Zapewnienie wsparcia - monitorowanie sytuacji - zapewnienie rodzinom 
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rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo 
wychowawczych przez 
pracowników socjalnych, 
pedagoga szkolnego, 
wychowawców oraz 
rozpowszechnianie wiedzy na 
temat właściwego 
wypełniania obowiązków 
rodzicielskich

dzieci z rodzin zagrożonych 
kryzysem lub 
przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczych (liczba 
wizyt)

- liczba spotkań z rodzicami 
dot. właściwego wypełniania 
obowiązków rodzicielskich

dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego

- poprawa funkcjonowania 
rodzin i prawidłowe 
wypełnianie funkcji 
opiekuńczo - 
wychowawczych

III.   Dążenie do zminimalizowania zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, 
uzależnienia, bezdomność oraz promowanie zdrowego stylu życia.

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 
EFEKT

Współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Strzelcach 
Opolskich w zakresie 
aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych mieszkańców 
gminy, poprzez 
organizowanie prac 
społecznie użytecznych, 
robót publicznych itp.

- liczba osób biorących udział 
w pracach społecznie 
użytecznych i robotach 
publicznych

- liczba osób bezrobotnych 
z terenu gminy

- liczba osób bezrobotnych 
korzystających z świadczeń 
pomocy społecznej

- aktywizacja zawodowa

- organizacja czasu wolnego

- możliwość nabycia nowych 
umiejętności

Świadczenie pomocy 
pieniężnej i niepieniężnej 
osobom znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej

- liczba osób korzystających
z pomocy społecznej

- poprawa sytuacji socjalno- 
bytowej

- poprawa jakości życia
Podjęcie współpracy 
z pracownikami 
prowadzącymi działalność 
gospodarczą na terenie gminy 
w celu pozyskiwania miejsc 
pracy

- liczba  ofert pracy

- liczba osób bezrobotnych 
korzystających z świadczeń 
pomocy społecznej

- poprawa sytuacji 
materialnej osób 
bezrobotnych

- poprawa sytuacji 
zawodowej

- możliwość podjęcia stałego 
zatrudnienia

Kierowanie osób 
uzależnionych do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz do Punktu 
Konsultacyjnego

- liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej

- liczba osób 
nadużywających alkohol

- liczba udzielonych porad 
w Punkcie Konsultacyjnym

- zwiększenie dostępności do 
udzielonych form pomocy

- poprawa sytuacji osób, 
rodzin korzystających 
z pomocy
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- liczba osób kierowanych do 
GKRPA

Udzielenie schronienia 
osobom bezdomnym

- liczba osób bezdomnych
- liczba osób którym 
udzielono schronienia

- skierowanie do schroniska

Zapobieganie zjawiska 
bezdomności

- liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej
- liczba osób którym 
udzielono schronienia

- poprawa warunków 
mieszkaniowych osób 
bezdomnych

Działania edukacyjno -  
profilaktyczne w zakresie 
promowania zdrowia i badań 
profilaktycznych

- liczba uczniów 
uczestniczących 
w spotkaniach, pogadankach 
w szkołach

- wzrost świadomości wśród 
dzieci i młodzieży

Edukacja różnych grup 
zawodowych zajmującymi 
się problemami 
alkoholowymi i tytoniowymi 
młodych ludzi

- liczba podmiotów 
realizujących w/w działania

- ilość szkoleń w zakresie 
uzależnień

- podnoszenie kompetencji 
i świadomości pracowników 
służb społecznych

Podnoszenie kompetencji 
zawodowych osób 
zajmujących się profilaktyką 
i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych 
w tym terapią czy leczeniem 
uzależnienia od alkoholu

- liczba organizowanych 
szkoleń

- liczba podjętych terapii

- liczba ukończonych terapii

- podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych osób 
zajmujących się profilaktyką 
i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych

Organizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci z rodzin 
dotkniętych przemocą praz 
problemem alkoholowym

- liczba rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej w których 
występuje przemoc oraz 
problem alkoholowy

- liczba dzieci w rodzinach 
z problemem alkoholowym 
oraz dotkniętych przemocą
- liczba dzieci które 
skorzystały  z letniego 
wypoczynku

- zmniejszenie zagrożeń 
wynikających z braku opieki 
w czasie wakacji

- organizowanie czasu 
wolnego dzieciom

IV.   Działania mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy oraz zminimalizowanie 
dysfunkcyjności tych rodzin.

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 
EFEKT

Wszczynanie procedury 
Niebieskiej Karty 
w rodzinach, w których 
występuje podejrzenie 
przemocy w rodzinie

- liczba założonych 
Niebieskich Kart

- liczba rodzin dotkniętych 
przemocą

- zmniejszenie zjawiska 
przemocy
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Udzielenie wsparcia 
i pomocy psychologicznej, 
socjalnej i prawnej rodzinom 
dotkniętym przemocą.

- liczba rodzin w których 
została założona Niebieska 
Karta

- liczba osób korzystających 
z Punktu Konsultacyjnego, 
indywidualnych spotkań 
z psychologiem

- wzrost świadomości rodzin 
w których odnotowano 
przemoc

- podjęcie terapii terapii 
rodzinnej

Promowanie działań 
edukacyjnych na temat 
zjawiska przemocy i agresji

- liczba osób uczestniczących 
w spotkaniach, pogadankach

- liczba podjętych działań

- zmniejszenie skali zjawiska 
przemocy

- wzrost świadomości 
mieszkańców

- spadek przestępczości
Monitorowanie rodzin 
objętych procedurą 
Niebieskiej Karty

- liczba rodzin objętych 
procedurą Niebieskiej Karty

- Liczba spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego/grupy 
roboczej
- liczba wizyt w środowisku

- zminimalizowanie zjawiska 
występowania przemocy

- spadek liczby rodzin 
w których występuje 
przemoc

Współpraca 
interdyscyplinarna między 
instytucjami działającymi na 
rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

- liczba podmiotów biorących 
udział w procedurze 
Niebieskiej Karty

- liczba realizowanych, 
rozpoczętych i zakończonych 
procedur Niebieskich Kart

- zmniejszenie skali zjawiska 
przemocy domowej

Podnoszenie kompetencji 
zawodowych pracowników 
instytucji udzielających 
wsparcia osobami 
doświadczającymi przemocy 
w rodzinie oraz ze sprawcami 
przemocy

- liczba podmiotów 
realizujących działania 
w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy

- ilość szkoleń w zakresie 
przemocy w rodzinie

- wzrost świadomości osób 
doświadczających przemocy

- podnoszenie kompetencji 
i doświadczenia zawodowego 
pracowników udzielających 
wsparcia

V Źródło i ramy finansowania strategii.
Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej finansowanie. 

Zakłada się, że ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Izbicko na lata 2016-2020 będą realizowane w sposób ciągły.

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu 
następujących źródeł finansowania:

Środki własne pochodzące z budżetu Gminy
Środki przekazane Gminie z budżetu państwa (dotacje)
Projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Unii Europejskiej
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Środki pochodzące z funduszy pomocowych UE
Środki funduszy krajowych PEFRON
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