Uchwała Nr X/76/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn.zm.),
Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Otmuchów na lata 2016 - 2026”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

Załącznik
do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 27 listopada 2015 r.

STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE OTMUCHÓW
na lata 2016- 2026
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Otmuchów tworzona jest
na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 163
z późn. zm.), która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
I.

Wstęp.

Spośród zagadnień współczesnego świata coraz większego znaczenia nabiera
problematyka rozwiązywania narastających problemów społecznych. Utrzymujący się wysoki
poziom bezrobocia, zwiększanie się strefy ubóstwa i związane z tym pogarszanie się
warunków życia ludności powodują konieczność dokonywania identyfikacji i oceny przyczyn
tej sytuacji oraz wytyczenia celów i zadań zmierzających do jej poprawy.
Analizy takiej wymaga również sytuacja społeczna mieszkańców naszej Gminy, którym
udzielanie pomocy jest niezbędne.
Ciągle niewystarczające środki finansowe na pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania
różnych form pomocy dla osób i rodzin najbardziej dotkniętych brakiem możliwości
zaspokajania swoich potrzeb bytowych.
Strategia niniejsza jest próbą znalezienia optymalnej drogi i kompleksowych rozwiązań tych
problemów w skali naszego regionu, z uwzględnieniem miejscowego potencjału i możliwości
finansowych. Celowi temu służy dobrze rozwinięta i sprawnie działająca sieć organizacji
pozarządowych umożliwiająca mieszkańcom Gminy ich integrację jak i budowanie
przyjaznych relacji międzyludzkich.
Wizja rozwoju Gminy w sferze polityki społecznej realizowana jest poprzez działania
z zakresu: opieki zdrowotnej i społecznej, sportu, kultury, edukacji, turystyki, rekreacji itp.
Kluczowym zadaniem władz Gminy Otmuchów jest działanie wspólne z instytucjami
i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia wysokiego poziomu życia swoim
mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich
dziedzinach życia. Na szczególną uwagę zasługują osoby, które samodzielnie nie są w stanie
włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki życiowe społeczności lokalnej.
Specjalistyczne wsparcie tych osób stworzy im szansę do rozwoju, a co za tym idzie przełoży
się na spadek patologii społecznych w Gminie.
II. Analiza zasobów społecznych i zakresu realizowanej pomocy społecznej w Gminie.

Charakterystyka Gminy.

Ogólna powierzchnia gminy Otmuchów wynosi 188 km2, co stanowi 2,2 % łącznego
areału województwa opolskiego, a 15,4 % powiatu nyskiego. W granicach tej jednostki
administracyjnej znajduje się miasto Otmuchów i 32 sołectwa. Jezioro Otmuchowskie
dzielące Gminę na część północną i południową znajduje się w granicach administracyjnych
miasta. Sprzyjające rozwojowi rolnictwa warunki glebowo-klimatyczne sprawiły, że od
dawna teren Gminy Otmuchów jest intensywnie użytkowany rolniczo. Użytki rolne zajmują
13.500 ha tj. aż 70,7% ogólnej powierzchni Gminy. Grunty orne zajmują 12.309 ha,
co stanowi 93,99% użytków rolnych. Rolnictwo w Gminie jest bardzo rozdrobnione. Obecnie
w Gminie Otmuchów działalność prowadzi 1.085 gospodarstw rolnych. Największą grupę
tworzą rolnicy posiadający gospodarstwa do 30 ha, następną rolnicy posiadający od 30 do 100
ha, najmniejszą grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha. Do 10 %
ludność zamieszkującej miasto związanej jest z rolnictwem, natomiast na terenie wiejskim
ten wskaźnik wynosi około 40%.

Lata

Liczba
mieszkańców

Ogółem
bezrobotni

2012
2013
2014

14105
13993
13919

838
846
704

Mieszkańcy
w wieku
poprodukcyjny
kobiety od 60lat
mężczyźni od 65lat

2444
2492
2611

Dzieci
i młodzież
do 18 lat

Mieszkańcy
w wieku
produkcyjnym

2512
2469
2427

9078
8972
8844

W ostatnich latach sukcesywnie zmniejsza się liczba mieszkańców Gminy, przy
równoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym (dla kobiet 60 lat dla
mężczyzn 65 lat). Dane przedstawione w formie tabelarycznej wskazują na postępujące
starzenie się społeczeństwa Gminy, a co za tym idzie, wzrost zapotrzebowania na świadczenia
społeczne dla osób będących w tej grupie wiekowej.
Pomoc społeczna.
Jedną z najważniejszych form wspierania mieszkańców będących w trudnej sytuacji
materialnej bądź życiowej stanowi pomoc społeczna udzielana przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Otmuchowie. Pomoc ta przyznawana jest w zależności od szeregu kryteriów
dostępu do niej.
Kryteria przyznania pomocy w 2014 r. mieszkańcom Gminy Otmuchów
- liczba rodzin objętych pomocą.

Ubóstwo

Ogółem:
liczba rodzin
584

Sieroctwo

7

Bezdomność

10

Powód

Potrzeby Ochrony macierzyństwa
w tym
- wielodzietność

106

Bezrobocie

610

Niepełnosprawność

58

Długotrwała choroba

185

Bezradność w spr. opiekuńczych
i prowadzeniu gospodarstwa
domowego
w tym :
- rodziny niepełne
- rodziny wieloletnie

72

Przemoc w rodzinie

0

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludziom

0

Alkoholizm

24

Narkomania

1

Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczenia zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
Zdarzenie losowe

12

Sytuacja kryzysowa

3

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

Razem:

82

37
17

0

19

1 691

Powyższa tabela wskazuje na różnorodność źródeł trudnej sytuacji życiowej
mieszkańców Gminy, nie odbiegających zasadniczo od źródeł wskazanych w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015.
Jak wynika z powyższej tabeli, wśród przyczyn objęcia pomocą społeczną na naszym terenie
dominują: bezrobocie i ubóstwo, stając się głównymi kryteriami przyznawania wsparcia
w ramach pomocy społecznej.

Liczba rodzin w Gminie Otmuchów
objętych pomocą oraz kwota przyznanych świadczeń w latach: 2012, 2013, 2014
Rok / świadczenia

2012

2013

Liczba
rodzin

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Świadczenia rodzinne,
(składka zdrowotna
i emerytalno rentowa od
świadczeń opiekuńczych)
Fundusz alimentacyjny
Karta dużej rodziny- od
2014 r.

867

3.732.357

765

Dodatki mieszkaniowe +
Dodatek energetyczny –
od 2014 r.

74

154.954

468

Domy pomocy społecznej
Wydatki na usługi
opiekuńcze
Dożywianie w ramach
wieloletniego programu
wspierania finansowego
gmin ”Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
Świadczenia opieki
zdrowotnych finansowane
ze środków publicznych
Razem:

Świadczenia z pomocy
społecznej:
-zasiłki celowe
-zasiłki okresowe
-zasiłki stałe
(składka zdrowotna)

2014
Liczba
rodzin

Kwota
świadczeń

3.631.549

801

3.598.356

70

153.758

66

125.137

1.204.148

750

1.593.093

753

1.464.320

23

486.032

30

540.259

29

633.394

27

191.289

27

165.636

27

180.185

109

219.295

134

198.586

164

139.952

12

480

13

500

15

600

5.988.555

Kwota
świadczeń

6.283,381

6.141.944

Jak wynika z przedstawione wyżej tabeli, wartość ogółem pomocy społecznej na
przestrzeni porównywanych trzech lat nie uległa dużym zmianom.

III. Identyfikacja najistotniejszych problemów społecznych i ocena ich skali.
Do najistotniejszych problemów społecznych, które należy rozwiązywać
w najbliższych latach zaliczyć należy:
- głęboki niedobór miejsc pracy i ubożenie mieszkańców gminy,
- alkoholizm i narkomania oraz narastanie zjawisk patologii społecznych,
- narastanie trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego
w szkołach i placówkach oświatowych.
- niedobór środków finansowych na różne formy pomocy społecznej oraz wzrost
zapotrzebowania na różne formy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.

1.Głęboki niedobór miejsc pracy i ubożenie mieszkańców Gminy.
Jest to nadal podstawowa przyczyna trudnej sytuacji społecznej na terenie Gminy
Otmuchów, mająca swoje źródło w ogólnie złej sytuacji gospodarczej kraju. Wysoka stopa
bezrobocia, niestabilność cen skupu płodów rolnych powodują zmniejszenie się dochodów
realnych naszych mieszkańców. Ubożenie mieszkańców nie wyzwala w nich aktywności
społecznej, skutkując obniżeniem poziomu zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.
Jedną z najbardziej dolegliwych jego konsekwencji jest migracja młodzieży z rodzinnych
miejscowości najczęściej za granice, powodując ubożenie potencjału intelektualnego
i wartościowego kapitału produkcyjnego naszego społeczeństwa o wykształcone społecznym
kosztem liczne rzesze zdolnych młodych ludzi.
Stopa bezrobocia w powiecie nyskim wynosiła w roku 2012 21,4 % , 2013 20,3 % a w 2014
16,9% co oznacza spadek na przestrzeni minionych lat o 3,4 % punktu procentowego.
Na koniec 2013 r. wszystkie gminy Powiatu Nyskiego były w wysokim stopniu zagrożone
ubóstwem - podobnie jak w roku 2014.
Istotną cechą określającą szansę na pozyskanie pracy jest wykształcenie, które w znaczny
sposób określa status bezrobotnego na lokalnym rynku pracy oraz jego zdolność do szybkiego
reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Na przestrzeni wielu minionych lat
w powiecie nyskim wzrosła wśród bezrobotnych ilość osób najstarszych, spada natomiast
udział najmłodszych. W ogólnej liczbie osób bezrobotnych na stałym poziomie od roku 2012
roku utrzymuje się udział bezrobotnych w kategoriach wiekowych 35-44 i 45. Burmistrz
Otmuchowa przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje prace w formie robót
publicznych i staży, co wpływa na zmniejszanie się liczby bezrobotnych. Jest to jednak
zatrudnienie okresowe, nie rozwiązujące istniejącego problemu wynikającego z dotkliwego
niedoboru na rynku pracy większych pracodawców.
Dane statystyczne dotyczące organizacji robót publicznych i staży
za okres 2013-2015 w Gminie Otmuchów.
Forma
Roboty publiczne
- ilość osób
Staże
- ilość osób

2013 r.

2014 r.

2015 r. stan na
30 września

315

250

147

21

17

34

2. Alkoholizm i narkomania, narastanie zjawisk patologii społecznych jest często
bezpośrednio powiązane z problemami przedstawionymi wyżej. Ich zakres oddziaływania
zatacza coraz szerszy krąg, obniżając ciągle granicę wieku osób uzależnionych się od tych
nałogów. Od wielu już lat dotykają one młodzież w wieku szkolnym. Bezrobocie jest
przyczyną frustracji wśród mieszkańców Gminy. Powoduje głęboki niedobór środków
finansowych na kształcenie młodego pokolenia oraz zapewnienie jemu właściwego standardu
życia. Negatywne wzorce wychowawcze, zarówno zewnętrzne jak i wynikające
z najbliższego otoczenia, brak skutecznej alternatywy dla konsumpcyjnego trybu życia
młodzieży w konsekwencji może doprowadzić do zachwiania się wśród młodych ludzi
pozytywnego systemu wartości społecznych.
3. Narastanie trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego
w szkołach i placówkach oświatowych. Problem ten związany jest z przedstawionymi wyżej
zagadnieniami, będąc często ich bezpośrednim następstwem.
4. Niedobór środków finansowych na różne formy pomocy społecznej oraz wzrost
zapotrzebowania na różne formy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W zawiązku z postępującym ubożeniem naszego społeczeństwa pomoc społeczna staje się
jednym z głównych priorytetów polityki samorządowej. Zaspokajanie tych potrzeb napotyka
jednak na ciągle niedostateczne środki finansowe, które mogą być przeznaczone na ten cel.

IV. Sposób rozwiązywania problemów społecznych
- cele strategiczne oraz sposób ich realizacji.
Misją polityki społecznej w Gminie Otmuchów jest podnoszenie jakości życia wśród
tych mieszkańców regionu , którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie
samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, przez to nie mogą uczestniczyć
w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, lub mają ograniczony w nim udział.
Cele strategiczne zmierzające do rozwiązywania tych problemów wyodrębnione zostały
w pięciu grupach, uwzględniających ustawowe wymogi w zakresie programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
1. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi ilości miejsc pracy.
Cel ten jest z pewnością jednym z najważniejszych, decydującym o poziomie życia
mieszkańców.
Sposób realizacji:
1. Tworzenie warunków do powstawania na terenie Gminy nowych miejsc pracy sprzyjających warunków dla pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych.
Pozyskiwanie kapitału zapewniającego rozwój regionu, przygotowywanie terenów dla
przyszłych inwestorów.
2. Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości, wykorzystywanie instrumentów ekonomicznego
zainteresowania tworzeniem miko-przedsiębiorstw.
3. Pełne wykorzystanie formalno-prawnych możliwości związanych z udzielaniem ulg
finansowych z tyt. podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej oraz tworzenia
nowych miejsc pracy.
4. Rozwój różnych form działalności w zakresie udzielania pomocy informacyjnej,
szkoleniowej oraz dostępu do internetu dla osób poszukujących pracę.
5. Pełne wykorzystanie możliwości finansowych i organizacyjnych w zakresie robót
publicznych.
6. Tworzenie sprzyjających warunków tworzenia i rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
7. Działania na rzecz poprawy opłacalności rolnictwa, a w szczególności: poprawa struktury
obszarowej gospodarstw rolnych, wspieranie działań właścicieli gospodarstw rolnych
o powiększenie ich powierzchni i ich rozwój.
8. Wspieranie zbiorowych form gospodarowania rolników.

2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych, w zakresie narkomanii oraz walka
z przejawami patologii społecznej.
Celem tych działań jest ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych,
wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej szczególności do dzieci i młodzieży
oraz budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami
postępowania osób nadużywających alkohol, w szczególności przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie, zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Podstawą rolę w tym zakresie pełnić będą uchwalone corocznie przez Radę Miejską Gminne
Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii.
Sposób realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe oraz związane
z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i z zakresu narkomanii.
5. Rozwój form działalności w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej przez organizacje
pożytku publicznego w zakresie sportu, rekreacji i turystyki oraz pomocy społecznej.
6. Modernizacja i rozwój bazy do działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
7. Rozwój form działalności kulturalnej oraz w zakresie imprez rozrywkowych.
8. Podejmowanie interwencji w przypadku naruszania przepisów obowiązujących w zakresie
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed
sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.
9. Monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, w tym przestrzegania zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim.
3. Kształtowanie właściwych postaw wychowawczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej
oraz rozwój form opieki nad młodzieżą wymagającą troski.
Celem tych działań jest dostosowanie działalności szkół i placówek oświatowych
do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb.
Sposób realizacji.
1. Realizowanie programów wychowawczych i programów profilaktycznych w zakresie
potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz potrzeb danego środowiska.
2. Organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
3. Organizowanie przez szkoły zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem
w szczególności ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań oraz propagowanie aktywnych
form spędzania wolnego czasu.
4. Zapobieganie patologiom i zachowaniom nieakceptowanym społecznie, udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
5. Tworzenie warunków lokalowych i organizacyjnych do sprawowania w szkołach
i placówkach wychowawczych profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przez
służbę zdrowia.
6. Kształtowanie i popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia, dbałość o higienę osobistą,
odpowiedzialności za ochronę zdrowia swojego życia i życia innych osób.
7. Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
8. Rozwijanie postaw patriotycznych, prospołecznych.
9. Pełne rozpoznanie środowiska uczniów i wychowanków, aktywne i efektywne działanie
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej pomocy i opieki.

10. Objęcie opieką stypendialną uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
11. Zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym dostępności do wychowania
i opieki - dostosowanych do ich wieku i osiągniętego rozwoju.
12.Organizowanie opieki nad uczniami realizowania zindywidualizowanego procesu
kształcenia oraz zapewnienie dostępności do szkół odpowiedniego typu.
13. Rozwój pracowni komputerowych i dostępu do internetu.
14. Udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
(organizowanie dożywiania, pomoc finansowa, rzeczowa).
15. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w różnego rodzaju działalności sportowej
pozalekcyjnej. Tworzenie drużyn sportowych w różnych dyscyplinach sportu, uczestnictwo
w spartakiadach i zawodach sportowych.
16. Zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej na terenie gminy poprzez budowę
i modernizację boisk sportowych, doposażenie sal gimnastycznych i klubów sportowych.
17. Budowanie bezpiecznych, atrakcyjnych i rozwojowych placów zabaw dla dzieci.
18. Organizowanie imprez, konkursów i wycieczek integrujących dla dzieci i rodziców.
19. Rozwój żłobków, przedszkoli i klubów malucha - zwiększenie liczby miejsc
w istniejących placówkach.
4. Wzrost zakresu świadczeń pomocy społecznej w ramach opieki społecznej i zdrowotnej.
Celem tych działań jest zwiększanie świadczonej pomocy społecznej, w związku
ze wzrostem zapotrzebowania w tym zakresie. Zasadniczy wpływ na rozmiar tej pomocy
mają: wielkość procesu ubożenia i starzenia się naszego społeczeństwa oraz możliwości
finansowe i organizacyjne tej grupy społecznej.
Sposób realizacji.
1. Identyfikacja głównych problemów społecznych i ich rozmiarów, analiza i sprecyzowanie
rzeczywistych potrzeb rzeczowych i finansowych.
2. Weryfikacja dotąd świadczonych form pomocy, analiza celowości wprowadzenia zmian
w tym zakresie , dostosowując je do aktualnych potrzeb.
3. Rozszerzenie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz objęcie większą
pomocą osób i rodzin żyjących w warunkach ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin wielodzietnych.
4. Prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej wśród podopiecznych w wieku
produkcyjnym o instytucjach , organizacjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc
w dostępie do pracy lub świadczeń socjalnych.
5. Sukcesywne zwiększanie wielkości środków finansowych przeznaczonych na pomoc
społeczną,
stosownie do występujących w tym zakresie potrzeb i możliwości
finansowych.
6. Doskonalenie form pracy Ośr. Pomocy Społ. w Otmuchowie w zakresie działal.
środowiskowej.
7. Rozwój profilaktyki zdrowotnej a w szczególności:
1) stworzenie ośrodka profilaktyki zdrowotnej w Otmuchowie,
2) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia,
3) udział Gminy w organizacji badań profilaktycznych mieszkańców,
4) prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach i przedszkolach.
8. Informowanie zainteresowanych o możliwości korzystania z pomocy realizowanej
w Powiecie Nyskim przez instytucje i organizacje sprawujące opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi.

9. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w zakresie pomocy
osobom ubiegającym się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz
kierowania na turnusy rehabilitacyjne.
10. Likwidacja w miarę możliwości barier architekt. w dostępie do inst. publ. osób niepełnospr.
11. Powstanie Domu Pomocy Społecznej w Sarnowicach.
12. Rozwój form i zakresu opieki organizacji pozarządowych ( np. Caritas) nad osobami
wymagającymi opieki zdrowotnej.
13. Zwiększenie zakresu opieki nad osobami wykluczonymi z powszechnego życia
społecznego, bezdomnych i pozbawionych środków do życia. Zapewnienie im dachu nad
głową i możliwości funkcjonowania w zorganizowanych formach grupowych.
5. Wzrost aktywności społecznej w środowiskach wiejskich: Koła Gospodyń Wiejskich,
OSP, LZS-y, stowarzyszenia.
W Gminie Otmuchów aktywną działalność prowadzą liczne Koła Gospodyń Wiejskich.
Są to nieformalne grupy skupiające ok. 500 kobiet. Członkinie spotykają się przy różnego
rodzaju okolicznościach, organizują wiele imprez integrujących lokalne środowisko.
Podobną rolę spełniają Ochotnicze Straże Pożarne i LZS-y, czynnie włączając się do życia
publicznego w swoich miejscowościach i w Gminie. Wymienione organizacje promują
właściwe wzory zachowań, organizują imprezy rekreacyjno-sportowe, promując zdrowy tryb
życia. Aktywności tej sprzyja niewątpliwie radykalna poprawa stanu zaplecza kulturalnosportowego i p.pożarowego w naszych wsiach, dysponującymi świetlicami wiejskimi,
remizami OSP i licznymi boiskami. Stan ten z pewnością ułatwia wszelką aktywność
społeczną.
Należy rozwijać te formy aktywności naszego społeczeństwa.
Realizatorzy strategii.
Strategia niniejsza realizowana będzie na terenie Gminy Otmuchów, obejmując
zasięgiem oddziaływania jej mieszkańców. Jej realizację zapewnią następujące instytucji
i organizacje pozarządowe.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Powiatowy Urząd pracy w Nysie,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,
4. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,
3. Miejsko Gminy Dom Kultury w Otmuchowie,
4. Komisariat Policji w Otmuchowie,
5. Zarząd Oddziału Gminnego Związku O.S.P. RP w Otmuchowie,
6. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Otmuchowie,
7. Organizacje Pożytku Publicznego,
6. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
7. Pełnomocnik do realizacji Gmin. Programu Profilakt. i Rozwiązyw. Probl. Alkoholowych,
8. Caritas Diecezji Opolskiej Stacja w Otmuchowie
9. Gminny Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
10. Koła Gospodyń Wiejskich,
11. Gminne Zrzeszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Otmuchowie
12. Stowarzyszenia.

6. Źródła finansowania zadań objętych strategią.
Źródłami finansowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Otmuchów w latach 2016-2026 będą:
1. Budżet Państwa,
2. Budżet Gminy, (w tym środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych)
3. Sponsorzy.
Niniejsza Strategia rozwiązywania problemów społecznych nakreśla długofalowe
działania mające na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom w pokonywaniu ich trudnych
sytuacji życiowych, których przezwyciężenie leży poza ich możliwościami.
Zadania określone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnospołeczny i stanowią
ważny element polityki społecznej Gminy Otmuchów.

