
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

Zgodnie z art. 17 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

nałożony został na Gminę Gierałtowice obowiązek opracowania i realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana 

została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gierałtowice lata 2016-

2020 zwana dalej Strategią, przyjęta Uchwałą Nr XXVII/174/16 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 8 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020. 

Misją samorządu gminy Gierałtowice w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020 jest wzmacnianie rodzin, stwarzanie mieszkańcom dobrych 

warunków do życia i rozwoju, przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz integrowanie społeczności lokalnej. 

Cele strategiczne: 

1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 

do rozwoju, 

2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu  seniorów i osób 

niepełnosprawnych, 

3. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej  oraz podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego, 

4. Wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Analiza działań wynikających z założeń Strategii wskazuje, iż nie ma potrzeby 

wprowadzania korekt czy modyfikacji obowiązującego dokumentu. W trakcie realizacji zadań 

wynikających z przyjętej Strategii nie stwierdzono występowania większych problemów czy 

trudności. W dużej mierze wykorzystywano dostępne zasoby i środki do realizacji 

postawionych w Strategii celów, wykorzystując formułę współpracy międzysektorowej. 

Aktualizowano na bieżąco, w oparciu o wszelkie dostępne źródła, sytuację na terenie gminy 

Gierałtowice w opisanych w Strategii obszarach, celem optymalnego dopasowania 

oddziaływań, rozwiązań, przedsięwzięć do zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców gminy 

Gierałtowice. Analiza realizacji zadań wpisujących się w założenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2021 pozwala na sformułowanie 

wniosków, iż w 2018 roku realizowano ofertę bezpłatnego poradnictwa i usług na rzecz osób, 

rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności, wspierano osoby i rodziny w działaniach 

nakierowanych na poprawę ich sytuacji życiowej,  wzmacniano współpracę różnych instytucji 

i organizacji, których oddziaływania miały w efekcie prowadzić do społeczno - 

ekonomicznego usamodzielniania osób bezdomnych, wzbogacano działania profilaktyczne 

zwłaszcza nakierowane na zapobieganie/rozwiazywanie problemów uzależnień poprzez m.in. 

realizację programu. Reasumując powyższe wnioski rekomenduje się utrzymanie 



dotychczasowych kierunków i form oddziaływań aktywnie wpływających na spójność 

społeczną i poprawę jakości życia mieszkańców. 

 

 

 


