UCHWAŁA NR VI/108/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-2020
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza, oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
następuje:
§ 1. W Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 20142020, stanowiącą złącznik uchwały Nr XLII/453/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pkt. 2.10. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
pkt 2.10.1. otrzymuje brzmienie:„2.10.1. Instytucje oferujące pomoc i wsparcie
Instytucje oferujące pomoc i wsparcie prezentujemy w formie kart informacyjnych, które
najtrafniej oddają możliwości udzielania wsparcia i pomocy mieszkańcom gminy. Karty zasobów
zostały opracowane w ramach prac nad strategią i wskazują także pojawiające się w jednostkach
potrzeby i możliwości rozwoju.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul. Zamkowa 6., 46-200 Kluczbork.
1. PODMIOT PROWADZĄCY:

Gmina Kluczbork.
2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):
Ośrodek, realizując zadania wynikające m.in. z ustaw o pomocy społecznej świadczeniach rodzinnych,
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspieraniarodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy, udziela pomocymaterialnej dla uczniów oraz koordynuje rozwiązywanie
problemów społecznychw gminie.
W ramach Ośrodka działa Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza „Parasol”, która zatrudnia
wykwalifikowany personel zajmujący się dziećmi z rodzin w którychwystępują problemy opiekuńczo –
wychowawcze, jak i z rodzin patologicznych.
Kadrę jednostki stanowią: dwie osoby na stanowiskach kierowniczych, 16 pracowników socjalnych
pracujących w rejonach działania oraz opiekunki sprawujące opiekę nad chorym w domu, pracownicy
obsługi i pracownicy na stanowiskach pomocniczych.
3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI :
Oferta jednostki skierowana jest do mieszkańców gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnobytowej i zdrowotnej.
4. UDZIAŁ W SZKOLENIACH KADRY ZATRUDNIONEJ W OPS-ie:
Kadra zatrudniona w OPS-ie uczestniczy w różnych formach dokształcania i podnoszenia swoich
kwalifikacji, wśród których należy wymienić następujące szkolenia, spotkania, seminaria i konferencje
przeprowadzone w 2012 roku: „Prawidłowość działania OPS z punktu widzenia kontroli”, „Nabór wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na 2012 r.”, „Wydatki strukturalne jednostek samorządu
terytorialnego”, „Kadry i odpowiedzialność w zatrudnieniu - podstawowe zagadnienia według aktualnego
stanu prawnego”, „Spotkanie konsultacyjne dla użytkowników aplikacji SAC”, „Spotkanie informacyjne
dotyczące zasad rozliczania projektów w ramach POKL”, Szkolenie z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych i rozliczania podatków, Szkolenie z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej
oraz planu kont, Szkolenie - ustawa o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych po zmianach,
„Modelowy system na rzecz integracji społecznej w woj. opolskim”, „Organizacja procesu terapeutycznego
w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”, „Pomoc społeczna 2012 – metryki sprawy”, „Prawo
zamówień publicznych”, „Warsztaty tworzenia procedur postępowania w urzędzie gminy, starostwie
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i innych organizacjach publicznych”, „Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych”, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, „Specyfika
rachunkowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych”, „Świadczenia pieniężne w razie choroby
i macierzyństwa”, „Mediacje rodzinne -poziom podstawowy w ramach projektu systemowego POKL”,
„Ustawa o ochronie Zdrowia Psychicznego - wykładnia dla pracowników OPS”, Konferencja nt. „Wolni od
uzależnień behawioralnych”, Cykl szkoleń w ramach PO KL dla pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej: „Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień oraz sytuacji przemocy w rodzinie”,
„Rodzinny wywiad środowiskowy”, „Trening umiejętności społecznych”, „Procedura pracy ze sprawcą
przemocy”, Konferencja
„Kobieta i czas”, Szkolenia: „Jak obliczyć wynagrodzenia czyli płace od A do Z”,
„Kodeks Ubezpieczeń Społecznych Prawo Pracy - Kontrola”, „Środowiskowa praca socjalna – organizacja
społeczności lokalnej”, „Prowadzenie składnicy akt w OPS”.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku
ul. Katowicka 9, 46-200 Kluczbork.
1. PODMIOT PROWADZĄCY:

Caritas Diecezji Opolskiej.
2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):
Oferta jednostki skierowana jest do osób niepełnosprawnych w wieku 16 roku życia z powiatu
kluczborskiego. W 2012 r. opieką objęto 30 osób.
4. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU PLACÓWKI (POTRZEBY):

Poprawa warunków lokalowych placówki (obecny obiekt jest za mały).
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul. Wołczyńska 25, ul. Sienkiewicza 20A (filia DPS), 46-200 Kluczbork.
1. PODMIOT PROWADZĄCY:

Powiat Kluczborski.
2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):
Jednostka zapewnia całodobową opiekę instytucjonalną, zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze
i wspomagające zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):
Oferta skierowana jest do osób przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku (95 miejsc w DPS przy ul.
Wołczyńskiej 25) a także osób niepełnosprawnych fizycznie (45 miejsc w filii DPS przy ul. Sienkiewicza ).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie
ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork.
Filia – Kuniów 66
1. Podmiot prowadzący:

Gmina Kluczbork.
2. CO OFERUJE (ZAKRES USŁUG):
Jednostka jest placówką dziennego wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych. Realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i o ochronie
zdrowia psychicznego.
Do podstawowych zadań ŚDS należy:
·organizacja spraw związanych z funkcjonowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi

i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania,
·reprezentowanie
interesów osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych,
w społeczności lokalnej i kształtowanie wobec nich postaw akceptujących,
·dążenie do pełnej integracji społecznej,
·prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
·kształtowanie, doskonalenie i podtrzymywanie umiejętności, niezbędnych do możliwie jak
najbardziej samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym osób
z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością.
3. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA JEDNOSTKI (KATEGORIE I LICZBA KLIENTÓW):
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Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2013 roku została uruchomiona filia
w Kuniowie, rozbudowana w 2016r. ŚDS dysponuje 85 miejscami. W ciągu 2016 r. udzielono wsparcia
99 osobom z zaburzeniami psychicznymi - niepełnosprawnym.
4. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU PLACÓWKI (POTRZEBY):
·utworzenie zakładu aktywności zawodowej lub spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych,
·utworzenie ośrodka dziennego wsparcia, dla osób z chorobami o charakterze otępiennym w tym

w szczególności na chorobę Alzheimera, oraz dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum
autyzmu.
Na terenie gminy Kluczbork funkcjonują również Jadłodajnia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz Świetlica TerapeutycznoWychowawcza „Parasol II”.
2) w punkcie 3.1 MISJA pkt 3 otrzymuje brzmienie:
" 3.Misja tak jak zostało to określone w Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata
2014 – 2020, nie straciła nic z swojego uniwersalnego charakteru i aktualności w zakresie stanu
oczekiwanego do spełnienia.

KLUCZBORK GMINĄ SILNYCH RODZIN
I MIESZKAŃCÓW AKTYWNIE
PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH MARGINALIZACJI
I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ZGODNIE

Z ZASADAMI DOBRA WSPÓLNEGO I POMOCNICZOŚCI
ZWIĄZEK MISJI Z CELAMI STRATEGICZNYMI
KLUCZBORK GMINĄ SILNYCH RODZIN
I MIESZKAŃCÓW AKTYWNIE PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
ZGODNIE Z ZASADAMI DOBRA WSPÓLNEGO
I POMOCNICZOŚCI POPRZEZ:
1. TWORZENIE
WARUNKÓW
SPRZYJAJĄCYCH
UMACNIANIU
A SZCZEGÓLNIE TYCH,W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PRZEMOC

RODZINY

2. AKTYWIZACJA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
3. ZINTEGROWANY
SYSTEM
WSPARCIA
I AKTYWIZACJI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OSÓB

4. SYSTEM WSPARCIA SENIORÓW
5. PARTNERSTWO NA RZECZ WSPÓŁDZIAŁANIA W ROZWIĄZYWANIU LOKALNYCH
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH".
3) punkt 3.2 CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ otrzymuje brzmienie: "3.2
CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cel strategiczny 1:
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TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH UMACNIANIU RODZINY A SZCZEGÓLNIE
TYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PRZEMOC
Cele operacyjne:
1. Wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym.
2. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia dla
rodziny.
3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich
potrzebami i przysługującymi im prawami.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie.
Kierunki działań do celu operacyjnego 1:
1. Podnoszenie jakości i dostępności realizowanego systemu świadczeń rodzinnych.
2. Rozwój usług społecznych sprzyjających podniesieniu poziomu i jakości edukacji,
m.in. dokształcanie kadry pedagogicznej (warsztaty, konferencje).
3. Włączenie rodziców do współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w procesach
edukacyjnych i wychowawczych, m.in. poprzez: promowanie aktywnych postaw społecznych celem
zwiększenia uczestnictwa rodziców w przedsięwzięciach poszczególnych placówek.
4. Tworzenie i rozwój sieci placówek edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, m.in.:
zwiększenie dostępności bazy już istniejącej, organizacja czasu wolnego (boiska, miejsca zabaw, kluby,
zajęcia pozalekcyjne).
5. Rozwój dziennej opieki nad dziećmi w przedszkolach w szczególności poprzez: utrzymanie
zróżnicowanej oferty wychowania przedszkolnego zgodnego ze standardami pedagogicznymi, potrzebami
i możliwościami środowiska lokalnego oraz promowanie inicjatyw lokalnych skierowanych na organizację
opieki nad dzieckiem i rozwój usług opiekuńczych w innych formach, m.in. opiekunów dziennych, czy
poprzez projekty socjalne.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2:
1. Rozwój specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych, zastępczych, a także
terapii rodzinnej.
2. Wspieranie materialne rodzin z systemu pomocy społecznej.
3. Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej za szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk
niewydolnych wychowawczo.
4. Prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych.
5. Wsparcie samotnych matek – współdziałanie w organizacji Domu Samotnej Matki.
6. Rozwój asysty rodzinnej i innych działań mających na celu wzmocnienie rodziny i poprawę jej
funkcjonowania.
7. Prowadzenie działań zachęcających do powoływania i funkcjonowania tzw. rodzin wspierających.
8. Tworzenie
i krzywdzenia dzieci:

lokalnego

systemu

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie

•prowadzenie działań edukacyjnych w społeczności lokalnej,
•współpraca instytucji gminnych w zakresie realizacji zadań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,
•wspieranie i podejmowania działań mających na celu tworzenie programów korekcyjnych dla
sprawców przemocy,
•realizacja wsparcia dla ofiar przemocy,
•opracowanie i realizacja działań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Kierunki działań do celu operacyjnego 3:
1. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich:
•organizacja i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole,
•zapewnienie odzieży, wyposażenia w artykuły szkolne,
•organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego.
2. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną i dziećmi oraz w zakresie
zaspokojenia potrzeb dzieci w placówkach.
3. Rozwijanie i zacieśnienie współpracy podmiotów pracujących na rzecz rodziny w sytuacjach
zagrażających dzieciom i młodzieży.
4. Rozwój nowych
niepełnosprawnej.

form

działań

osłonowo-aktywizujących

na

rzecz

dzieci

i młodzieży

5. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia dla dzieci i młodzieży grup terapeutycznych i grup
wsparcia.
Kierunki działań do celu operacyjnego 4:
1. Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych w realizacji pomocy dziecku i rodzinie.
2. Zintegrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny ze środowiskiem lokalnym, w szczególności
z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami
społecznymi.
3. Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną – wspieranie
wypoczynku rodzinnego, organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych, festynów, spartakiad we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4. Upowszechnianie informacji o podmiotach świadczących pomoc dziecku i rodzinie.
5. Opracowanie lokalnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Odpowiedzialni za realizację kierunków działań:
Rada Miejska i Urząd Miejski, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, w tym jednostki
organizacyjne pomocy społecznej i placówki oświatowe.
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
środków z UE, programów celowych.
Partnerzy:
Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pożytku publicznego.
Cel strategiczny 2:
AKTYWIZACJA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Cele operacyjne:
1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
2. Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w celu ich aktywizowania.
3. Budowa zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień.
4. Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych.
Kierunki działań do celu operacyjnego 1:
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1. Podjęcie działań w kierunku pozyskania partnerów do organizacji Klubu Integracji Społecznej.
Rozwój działań wspierających aktywność zawodową i edukacyjną osób najuboższych.
2. Zmniejszanie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową realizowaną
przez Ośrodek Pomocy Społecznej i współpracujące z nim organizacje pozarządowe.
3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
interwencyjnych, zatrudnienia wspieranego i socjalnego.

rozwoju

robót

publicznych,

prac

4. Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych w zakresie rozwoju nowych instrumentów
w pracy socjalnej: kontraktu socjalnego.
5. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze i na rzecz
przeciwdziałania wykluczenia społecznego, zmierzająca do powołania spółdzielni socjalnej.
6. Podejmowanie i promocja inicjatyw zmierzających do aktywizacji lokalnych środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym (imprezy kulturalne, spotkania itd.)
Kierunki działań do celu operacyjnego 2:
1. Rozwijanie stałej współpracy jednostek Urzędu Miejskiego, organizacji pozarządowych
i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia obejmującej: upowszechnianie
ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach
i kursach umożliwiających podniesienie i zmianę kwalifikacji zawodowych, organizowanie stażów
absolwenckich i przygotowania zawodowego, zatrudnienia subsydiowanego, prac interwencyjnych, robót
publicznych i prac społecznie użytecznych.
2. Objęcie szczególną pomocą osób długotrwale bezrobotnych (poradnictwo, zapoznanie z aktywnymi
technikami poszukiwania pracy).
3. Rozwój form aktywnej integracji na terenie gminy poprzez zawieranie kontraktów socjalnych
i opracowywanie programów aktywności lokalnej.
4. Tworzenie sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy,
m.in. poprzez:
•opracowanie i wdrożenie systemu dogodnych ulg podatkowych z tytułu podejmowania pozarolniczej
działalności gospodarczej,
•kreowanie przez władze lokalne, banki i instytucje rządowe klimatu dla kształtowania
przedsiębiorczości (inwestorów miejscowych i pozamiejscowych) np. poprzez: organizację przez
samorząd lokalny służby doradczej na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju gminy, dostęp do tanich kredytów
jako źródła finansowania inwestycji.
5. Współudział
w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przez
instytucje pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy.
6. Bieżący monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów mających na celu
rozwiązywanie problemu bezrobocia, w szczególności wśród kobiet i osób długotrwale bezrobotnych.
7. Wsparcie osób bezrobotnych w zmianie kwalifikacji, kształceniu, w szczególności poprzez
zapewnienie dostępu do odpowiednich źródeł informacji.
8. Wspieranie spółdzielczości socjalnej oraz działań zmierzających do powstania KIS.
Kierunki działań do celu operacyjnego 3
1. Monitorowanie problemu uzależnień na terenie gminy.
2. Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych.
3. Promowanie zmiany zachowań i postaw mieszkańców wobec używek.
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej w stosunku osób łamiących prawo w tym
zakresie.
5. Budowa międzyinstytucjonalnych koalicji służących rozwiązywaniu kwestii uzależnień.

Id: 77022905-B056-44A8-8169-D1E98FF682F9. Podpisany

Strona 6

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym
w zakresie nowoczesnych strategii i metod oraz wzmacnianie efektów leczenia.
7. Przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom w rodzinach dotkniętych problemem uzależnień:
•systematyczna diagnoza problemu,
•rozwój i wdrażanie niebieskiej karty,
•działania interwencyjne dla ofiar przemocy,
•wspieranie działań na rzecz ograniczania przemocy domowej,
•aktualizacja lokalnego programu przeciwdziała przemocy.
Kierunki działań do celu operacyjnego 4:
1. Systematyczny monitoring problemu bezdomności.
2. Rozwijanie pracy socjalnej i pomocy psychologicznej.
3. Rozwijanie bazy mieszkań komunalnych, w tym przeznaczonych dla osób opuszczających zakłady
karne (z możliwością samodzielnego remontu).
4. Realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia socjalnego (wspieranego).
Odpowiedzialni za realizację kierunków działań:
Rada Miejska i Urząd Miejski, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, w tym jednostki
organizacyjne pomocy społecznej, placówki oświatowe, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
środków z UE, programów celowych.
Partnerzy:
Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pożytku publicznego.
Cel strategiczny 3: ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Cele operacyjne:
1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami
psychicznymi
oraz
ich
praw
i uprawnień
2. Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi do opieki
medycznej, rehabilitacji i opieki
3. Integracja osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi ze
środowiskiem.
Kierunki działań do celu operacyjnego 1:
1. Praca ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji · działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspakajania potrzeb osób · niepełnosprawnychi z zaburzeniami psychicznymi.
2. Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnychi z zaburzeniami
psychicznymi, · oraz dostępnych formach pomocy za pośrednictwem Internetu i mediów lokalnych · (prasa,
radio, telewizja kablowa).
3. Opracowywanie i rozpowszechnianie informatorów dotyczących organizacji· pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi.
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Kierunki działań do celu operacyjnego 2:
1. Realizacja programów profilaktycznych zapobiegających powstaniu · ·niepełnosprawności (choroby
układu krążenia, choroby nowotworowe, · ·diagnozowanie wcześniaków).
2. Zwiększenie
dostępu
osób
niepełnosprawnych
do
opieki
medycznej
i zabiegów
rehabilitacyjnych poprzez opracowanie bazy informacyjnej o świadczeniodawcach, udzielanych zabiegach
i warunkach korzystania z nich.
3. Podnoszenie, jakości usług
z zaburzeniami psychicznymi.

opiekuńczych

i działań

wspierająco-aktywizujących

dla

osób

4. Wspieranie profesjonalnych form pomocy przy udziale wolontariuszy.
Kierunki działań do celu operacyjnego 3:
1. Wsparcie członków rodziny osoby niepełnosprawnej i z zaburzeniami psychicznymi oraz animowanie
powstawania grup samopomocowych.
2. .Zwiększenie możliwości swobodnego i samodzielnego poruszania się w mieszkaniu, m.in. poprzez
współdziałanie z PFRON w dofinansowaniu · likwidacji barier architektonicznych – inwentaryzacja barier.
3. Zagwarantowanie ciągłości kształcenia integracyjnego, aktywnego udziału w działalności sportowej
i kulturalnej.
4. Zapewnienie zajęć rewalidacyjnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności · (korekcyjne,
logopedyczne, orientacji przestrzennej, nauki języka migowego).
5. Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i podmiotowości (samodzielności) osób · niepełnosprawnych
i z zaburzeniami psychicznymi.
Odpowiedzialni za realizację kierunków działań:
Rada Miejska i Urząd Miejski, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, w tym jednostki
organizacyjne pomocy społecznej i placówki oświatowe.
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
środków z UE, programów celowych.
Partnerzy:
Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pożytku publicznego.
Cel strategiczny 4: SYSTEM WSPARCIA SENIORÓW
Cele operacyjne:
1. Rozwijanie zintegrowanego systemu pomocy osobom starszym w ich środowisku zamieszkania.
2. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starych.
Kierunki działań do celu operacyjnego 1:
1. Rozwój świadczonych usług opiekuńczych, w szczególności poprzez podnoszenie ich jakości
(opracowanie standardów usług pomocowych w środowisku domowym).
2. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, kościołami i związkami wyznaniowymi,
które zapewniają usługi prozdrowotne oraz system pomocy mieszkaniowej (poradnia geriatryczna, badania
profilaktyczne,
Teleopieka oraz mieszkania wspomagane, przystosowanie mieszkań do potrzeb i możliwości seniorów,
rodzinne domy pomocy).
3. Doradztwo i zachęcanie do rozwoju warunków do udziału w różnych formach życia społecznego,
(tworzenie miejsc pobytu czasowego, udział seniorów w tworzeniu programów).
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4. Szkolenie profesjonalnych kadr, zajmujących się opieką środowiskową.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2:

1. Podjęcie działań w kierunku organizacji Domu Dziennego Pobytu (rozwijanie odpowiedzialności za
siebie na starość, przygotowywanie czy edukowanie do starości).
2. Systematyczna współpraca z Domami Pomocy Społecznej i Zakładami Opieki Zdrowotnej
działającymi na terenie powiatu (integracja pokoleń poprzez budowanie więzi międzypokoleniowych,
dyskryminacji na tle wieku).
3. Szerzenie idei wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym (centrum informacji o potrzebach
seniorów, zachęcanie do aktywność środowiska osób starszych w ramach wolontariatu).
4. Upowszechnienie dostępu do edukacji, kultury i sportu dla osób starszych (rozwój
i promocja placówek edukacyjnych dla osób starszych oraz zniżki lub ulgowe bilety wstępu).
Odpowiedzialni za realizację kierunków działań:
Rada Miejska i Urząd Miejski, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, w tym jednostki
organizacyjne pomocy społecznej.
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
środków z UE, programów celowych.
Partnerzy:
Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pożytku publicznego.
Cel strategiczny 5:
PARTNERSTWO NA RZECZ WSPÓŁDZIAŁANIA W ROZWIĄZYWANIU LOKALNYCH
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Cele operacyjne:
1. Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnik integracji lokalnej.
2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Kierunki działań do celu operacyjnego 1:
1. Wzmocnienie roli pracownika socjalnego jako profesjonalisty działającego na rzecz pełniejszej
integracji społecznej osób ubogich i wykluczonych społecznie.
2. Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych.
3. Motywowanie pracowników socjalnych osiągających specjalizacje w zawodzie.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2:
1. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi.
2. Rozwój wolontariatu.
3. Wsparcie postaw obywatelskich (system bezpłatnej informacji, poradnictwa obywatelskiego i pomocy
prawnej), wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich.
4. Zwiększenie koordynacji współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
Odpowiedzialni za realizację kierunków działań:
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Rada Miejska i Urząd Miejski, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, w tym jednostki
organizacyjne pomocy społecznej.
Środki finansowe:
Budżet samorządu lokalnego, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
środków z UE, programów celowych.
Partnerzy:
Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pożytku publicznego".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE
Zgodnie z wytycznymi NIK strategia winna być uzupełniana co 3-4 lata ( protokoły pokontrolne NIK
z woj. Warmińsko - mazurskiego).
Środowiskowy dom samopomocy działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i ustawę
o
ochronie zdrowia psychicznego ,stąd zapis ….”osoby niepełnosprawne” jest niewystarczający. Co
prawda wszyscy uczestnicy śds posiadają taki status, niemniej trafiają do nas osoby chore psychicznie czy
też osoby z zaburzeniami czynności psychicznych, które na dzień przyjęcia nie posiadające orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności. Dopiero po skompletowaniu dokumentacji medycznej przez śds taki status
otrzymują. W powszechnym nazewnictwie używamy pojęć osoba z niepełnosprawnością psychiczną,
intelektualną , gdyż nazewnictwo „osoba z zaburzeniami psychicznymi”, naszym zdaniem
jest
stygmatyzująca. Społeczeństwo( mimo wieloletnich działań informacyjnych)”
boi się osób
z zaburzeniami psychicznymi. Faktem jest, że nasi uczestnicy posiadają status osoby
z niepełnosprawnością ( orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). Niemniej ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego i rozporządzenie MP i PS w sprawie środowiskowych domów samopomocy wyraźnie
definiuje cyt. ..”jeżeli mowa o uczestniku – należy przez to rozumieć przyjęte osoby
z zaburzeniami psychicznymi w tym:
1. osoby przewlekle psychicznie chore,
2. osoby upośledzone umysłowo ( nazewnictwo zmieniono 18.12.2018r ) na osoby
z niepełnosprawnością intelektualną,
3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”
Ubiegając się o środki na inwestycje z Ministerstwa Pracy Rodziny i Pomocy Społecznej,
w uzasadnieniu należy podać, czy działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wpisują się w
Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kluczbork 2014-2020. Stąd
zapisy a właściwie uzupełnienie zapisów dotyczących osób niepełnosprawnych o osoby z zaburzeniami
psychicznym. Oczywiście, są to osoby z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, niemniej o statusie
osoby niepełnosprawnej decyduje orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
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