UCHWAŁA Nr XLII(278)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia samorządowego programu „STRATEGIA POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ DLA GMINY BRZESKO NA
LATA 2009-2013”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz
art.17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r.
Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się program „ STRATEGIA POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ DLA GMINY BRZESKO NA LATA 2009 - 2013”, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Traci moc uchwała nr XXXVII/ 378/2002 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 września 2002r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
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§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W
BRZESKU NR XLII(278)2009 z DNIA
30 kwietnia 2009 roku

STRATEGIA POLITYKI
PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ
DLA GMINY BRZESKO
Na lata 2009-2013
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Treść:
1. Wstęp
2. Cele, realizatorzy i obszary polityki prorodzinnej i społecznej Gminy Brzesko
3. Strategia

Brzesko 2009
Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych .
(Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 71)

Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa .
( Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - art. 16)

Rodziny mają prawo spodziewać się, ze społeczeństwo przewidując ich potrzeby, zapewni im pomoc w nadzwyczajnych wypadkach, takich jak
przedwczesna śmierć jednego lub obojga rodziców, opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków, w razie wypadku, choroby czy inwalidztwa, w razie
bezrobocia lub wtedy, gdy rodzina musi ponosić dodatkowe ciężary związane ze starością, niedorozwojem fizycznym czy umysłowym któregoś ze swych
członków, czy też w związku z wychowaniem dzieci.
(Karta a Praw Rodziny - Stolicy Apostolskiej)
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Wstęp

Rodzina zapewnia odnowę pokoleń i daje początek procesowi inwestowania w kapitał ludzki i społeczny.
Na kapitał ten składają się m.in. zasób wiedzy , umiejętności, zdrowie, energia witalna, kultura i etyka. Te wartości społeczeństwa stanowią źródło
przyszłej zdolności do pracy, zarobków, satysfakcji, kultury i postępu w różnych wymiarach życia.
A zatem kapitał wypracowany przez rodzinę wyznacza tempo i kierunek rozwoju gospodarki i stanowi podstawę budowania silnego i solidarnego
społeczeństwa.
Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego powinna mieć zatem charakter długofalowy, systemowy i kompleksowy oraz stanowić istotny
element całej strategii społeczno - gospodarczej gminy.
Analiza przedstawiona w Raporcie o sytuacji rodzin w Gminie Brzesko oraz wnioski z debat przeprowadzonych przez Komisję ds. Rodziny Rady
Miejskiej wyznaczają podstawowe cele, zadania strategii polityki prorodzinnej, a także realizatorów.
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Cele polityki prorodzinnej Gminy Brzesko

Mając na uwadze dobro rodziny i społeczeństwa Gminy Brzesko, można wskazać następujące podstawowe cele:
Poprawa kondycji finansowej rodzin
Poprawa sytuacji mieszkaniowej ludności
Poprawa sytuacji demograficznej
Wzmocnienie zdrowotnej kondycji rodzin
Zmniejszenie zakresu zjawisk alkoholizmu i narkomanii oraz innych dysfunkcji rodziny i patologii społecznych - zwłaszcza wśród młodzieży
Przygotowanie młodego

pokolenia

do

pełnienia funkcji rodzinnych i społecznych

Realizatorzy polityki prorodzinnej

I. Podmioty i instytucje odpowiedzialne za realizację polityki prorodzinnej w gminie Brzesko:
a. RADA MIEJSKA - w zakresie wytyczenia kierunków polityki społecznej i finansowej, w tym także polityki prorodzinnej;
b. BURMISTRZ BRZESKA - w zakresie realizacji i koordynacji tej polityki, podejmowanie decyzji o priorytetach działań w zakresie polityki
prorodzinnej, dysponowania środkami w ramach budżetu gminy;
c. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BRZESKO;
d. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE;
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II. W zakresie realizacji sektorowych i międzysektorowych działań polityki prorodzinnej:
e. Wydział Edukacji Kultury i Sportu
f. Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
g. Wydział Budżetowo – Podatkowy
h. Biuro Samorządowe
i. Wydział Organizacyjno – Gospodarczy
j. Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Gospodarczej
k. Biuro Promocji i Rozwoju
l. Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
m. Pełnomocnik Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
n. Punkt informacyjny
o. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
p. Miejski Ośrodek Kultury
q. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1. Gminne jednostki organizacyjne - według potrzeb, np. MPK, przedszkola i szkoły, świetlice, biblioteki, BOSiR, organizacje pozarządowe jako
sojusznicy.
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OBSZARY POLITYKI PRORODZINNEJ

Do najważniejszych i priorytetowych obszarów polityki prorodzinnej Gminy Brzesko należy zaliczyć:

1. Sytuację demograficzną i strukturę rodzin
2. Kondycję finansową rodzin
3. Warunki mieszkaniowe
4. Edukację i wychowanie młodego pokolenia
5. Stan zdrowia rodzin, ochrona i promocja zdrowia
6. Ochrona środowiska
7. Wypoczynek, rekreacja i sport
8.Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami,profilaktyka uzależnień
9. Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi
10. Opieka nad dzieckiem
11. Kultura, media, rodzina
12. Ochrona praw

rodziny
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OBSZAR 1: TWORZENIE SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I STRUKTURY RODZIN
L.p.
1.1.

1.2.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Realizatorzy

Stwarzanie warunków
a) stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc Burmistrz
skutkujących zwiększeniem pracy
Brzeska
ilości zawieranych małżeństw b) zwiększenie ilości samodzielnych mieszkań dla rodzin
c)uzbrajanie i oddawanie nowych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe
Stwarzanie warunków
-wspieranie kobiety w godzeniu obowiązków
skutkujących zwiększeniem macierzyńskich i zawodowych
dzietności rodzin
-upowszechnienie zatrudnienia kobiet w niepełnym
wymiarze czasu
-pomoc w zatrudnieniu matek powracających z urlopu
wychowawczego
-poprawa dostępności placówek wychowania
przedszkolnego oraz opieki nad dzieckiem i podnoszenie
jakości ich usług
-pomoc rodzinom wielodzietnym i najuboższym w
ponoszeniu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu,
szkole oraz podejmowanie innych działań mających na
celu wsparcie rodzin wielodzietnych
-kształtowanie infrastruktury przyjaznej rodzinie w
ramach osiedla i sołectwa, uwzględniającej potrzeby
wszystkich jej członków

Burmistrz
Brzeska,
szkoły,
przedszkola,
MOPS

Sojusznicy
Spółdzielnie
Mieszkaniowe,
Powiatowy
Urząd Pracy,
MZGM Sp. z
o.o.
Organizacje
pozarządowe,
pracodawcy,
Powiatowy
Urząd Pracy

Terminuwagi
Zadania
ciągłe

Zadania
ciągłe
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1.3.

Stwarzanie warunków
skutkujących
zahamowaniem wzrostu
liczby rozwodów

Dotyczyć to powinno m.in. zwiększenia ilości i poprawy
jakości istniejących placów zabaw, ogródka
Jordanowskiego, utworzenie tzw. „specjalnych stref dla
młodzieży” poprzez przygotowanie terenów do jeżdżenia
na rowerach, rolkach, deskorolkach. Miejsca te powinny
być tak ukształtowane i zaplanowane, aby sprzyjały
wspólnemu rodzinnemu spędzaniu czasu oraz
aktywności wśród młodzieży.
a) rozwój poradnictwa rodzinnego, wczesne
wspomaganie rozin w sytuacjach kryzysowych (np.
działalność telefonu zaufania)
b) realizacja programu „szkoła dla rodziców”
c) rozwój edukacji przedmałżeńskiej
d) promowanie w masmediach działań na rzecz rodziny

Burmistrz
Brzeska,
szkoły,
placówki
oświatowo –
wychowawcze,
Punkt
Konsultacyjny
przy MOPS,
PRPA

Parafie,
organizacje
pozarządowe,
ruchy,
stowarzyszenia,
Poradnia
Rodzinna,
redakcje pism
lokalnych,
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
1.4. Dobre przygotowanie dzieci i a) pomoc w realizacjia programu „Wychowanie do życia Burmistrz
Rodziny,
młodzieży do życia w
w rodzinie”
Brzeska,
organizacje
rodzinie
b) współpraca przy realizacji programów
szkoły,
pozarządowe,
wychowawczych placówek
placówki
parafie,
c) zacieśnienie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołą, oświatowo –
Poradnie
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i Kościołem wychowawcze, Rodzinne

Praca
ciągła

Praca
ciągła
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Wydział
Edukacji,
Kultury i
Sportu
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OBSZAR 2: POPRAWA KONDYCJI FINANSOWEJ RODZINY
L.p.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

2.1.

Stwarzanie możliwości
pracy zarobkowej
osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy

a) przeciwdziałanie bezrobociu poprzez:
- lepsze poznanie zapotrzebowania na rynku pracy
i wspieranie aktywności zawodowej
bezrobotnych
- wspieranie rozwoju rodzimych przedsiębiorstw
(m.in. przez modyfikację lokalnego prawa
podatkowego)
- stwarzanie warunków do przekwalifikowania i
przyuczania osób do wykonywania innych
zawodów, na które istnieje zapotrzebowanie na
rynku pracy
b) rozwój doradztwa w tym ekonomiczno – finansowego
dla osób podejmujących działalność gospodarczą (np.
informowanie o możliwościach otrzymywania pożyczek
z Funduszu Pracy)
c) zadbanie o rzetelną realizację w szkołach programów
rozwijających przedsiębiorczość uczniów
d) zintensyfikowanie działań Powiatowego Urzędu
Pracy prowadzących do pozyskania większej ilości ofert
pracy
e) utworzenie ośrodka doradztwa zawodowego dla

Realizatorzy
Burmistrz
Brzeska,
szkoły,
Wydział
Edukacji,
Kultury i
Sportu, Biuro
Promocji i
Rozwoju UM

Pibliczne
Gimnazjum nr
2 w Brzesku,

Sojusznicy

Terminuwagi

Organizacje
pozarządowe,
Powiatowy
Urząd Pracy

Zadania
realizowane
na bieżąco

Burmistrz
Brzeska,
Rada Miejska

Zadania
ciągłe
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2.2.

Pomoc rodzinom
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej

2.3.

Łagodzenie dokuczliwości z
tytułu wzrostu utrzymania
dzieci w rodzinach,
zwłaszcza rozwojowych
wielodzietnych, niepełnych i
o niskich dochodach

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
a) organizowanie interwencyjnych miejsc pracy, robót
Burmistrz
publicznych oraz aktywizacja zawodowa absolwentów Brzeska,
b) realizacja świadczeń socjalnych pieniężnych i
MOPS
rzeczowych na rzecz rodziny oraz różnych form pomocy
w oparciu o obowiązujące przepisy
a) formy systemowe: dodatki mieszkaniowe, częściowe
ulgi w podatkach lokalnych i niektórych opłatach
(konieczna jest analiza tego zagadnienia poprzez
Wydział Finansowo – Budżetowy)
b) dofinansowanie różnorodnych form wypoczynku
dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych

Burmistrz
Brzeska,
PRPA, MOPS,
MOK, Wydział
EKiS

Zarządy osiedli i
sołectw,
organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia,
PUP
Organizacje
pozarządowe

Zadania
ciągłe

Zadania
ciągłe
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OBSZAR 3: POPRAWA SYUTACJI MIESZKANIOWEJ RODZIN
L.p
.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

3.1.

Stwarzanie warunków do
uzyskania samodzielnego
mieszkania

-opracowanie programu mieszkalnictwa socjalnego
-stworzenie warunków rozwoju budownictwa
komunalnego w gminie
-zwiększenie zakresu i skuteczności zamiany
mieszkań poprzez rozpowszechnioną informację i
doradztwo na terenie gminy i osiedli
-wykorzystanie obiektów mieszkalnych na terenie
miasta i gminy (pustostany przeznaczyć na
mieszkania socjalne i komunalne)
-rozpropagowanie i wspieranie działalności
zarządów osiedli
-przekwalifikowanie mieszkań komunalnych o
niskim standardzie na mieszkania socjalne

3.2.

Poprawa warunków
mieszkaniowych rodzin

Realizatorzy

Sojusznicy

Terminuwagi

Burmistrz
Brzeska,
MZGM
Sp. z o.o.

Spółdzielcza
Komisja
Mieszkaniowa,
organizacje
pozarządowe,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Działalnoś
ć ciągła

Burmistrz
Brzeska
MZGM

Zarządy Osiedli Działania
ciągłe

-Powołanie
punktu
inform.
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OBSZAR 4: EDUKACJA I WYCHOWANIE MŁODEGO POKOLENIA
L.p
.
4.1.

4.2.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Funkcjonowanie szkół i
1.Umożliwić miejsce w przedszkolu dzieciom w
przedszkoli samorządowych jako wieku przedszkolnym:
placówek otwartych
- dostosować sieć przedszkoli do potrzeb
środowiskowo, przyjaznych
środowiska
wychowankom i uczniom
- doprowadzić do uruchomienia przedszkola
w Okocimiu
2. Uruchomić oddział integracyjny w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Poprawa jakości pracy szkół
podstawowych, gimnazjów i
przedszkoli

3. Pomagać materialnie dzieciom najuboższym
poprzez:
- przydzielenie stypendium
- opłacać za żywienie dzieciom z rodzin
wielodzietnych i najuboższych
1.Dążyć do zminimalizowania liczebności
oddziałów klas:
- liczebność oddziału 24 - 35 uczniów
2. Doposażyć placówki przedszkolne i szkoły w
środki dydaktyczne i sprzęt, aby zabezpieczały
warunki efektywnego nauczania i wychowania.

Realizatorzy

Sojusznicy

Burmistrz
Brzeska,
Wydział EKiS

Rady Sołeckie

Terminuwagi
Działania
ciagłe

2010r.
Burmistrz
Dyrektor PG nr 09.2008r.
Brzeska,
2
Wydział EKiS,
Burmistrz
Brzeska,
Wydział EKiS,
Rada Miejska,
MOPS
Burmistrz
Brzeska,
Wydział EKiS,
dyrektorzy
szkół

Rady
Rodziców

Działania
ciągłe

Parlamentarzyś Działania
ci
ciągłe

Nauczyciele
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4.3.

Pomoc rodzinie w wychowaniu
dzieci

3. Zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży
poprzez prace w kółkach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych.
4. Dążyć do wyposażenia wszystkich szkół w sale
gimnastyczne i sprzęt sportowy.
5. Dążyć do tego, aby świetlice szkolne były
ośrodkami życia kulturalnego i działalności
opiekuńczo – wychowawczej.
6. Finansować w szkołach zajęcia pozalekcyjne
oświatowo – kulturalne i sportowe.
1. Dążyć, aby szkoła była realizatorem prorodzinnej Burmistrz
pedagogiki otwartej na współpracę z rodzicami na Brzeska,
wszystkich płaszczyznach działalności oświatowej. Wydział EKiS
2. Dążyć, aby szkoła, przedszkole była placówką
zachęcająca rodziców do współpracy w procesie
wychowania.
3. Zadbać o to, aby nauczyciele i wychowawcy byli
wzorami osobowymi i osobowościowymi dla
ucznia.
4. Zwracanie uwagi przez dyrektorów szkół na
problem korupcjogenny pracowników oświatowych
(etyka zawodowa nauczycieli).
5. Zadbać, aby oddział, klasa, przedszkole, szkoła
stanowiła miejsce przynależności i wzrostu
pozwalające na odkrycie własnej tożsamości
ucznia.

MOK,
świetlice
2010
Rada
Rodziców,
sponsorzy

Rada
Rodziców,
Nadzór
Pedagogiczny,
dyrektorzy
szkół

Praca ciągła
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4.4.

Rozwój poradnictwa
wspierającego wychowanie oraz
edukację dzieci i młodzieży

1. Promowanie nowatorskich programów pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
2. Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom
zagrożonym depresją przez skierowanie ich do
specjalistycznych poradni.
3. Promowanie zdrowego stylu życia, bez nikotyny,
alkoholu, narkotyków, lekomanii.
4. Dążyć do rozwoju i właściwego funkcjonowania
infrastruktury sportowej i kulturalnej wsi i osiedli.
5. Przyzwyczajać i uczyć wychowanków i uczniów
poszanowania mienia wspólnego.
6. Uczyć szacunku dla rówieśników, osób
starszych, przełożonych i wychowawców.
7. Konsekwentne działania ze strony dyrekcji
szkoły w kierunku podnoszenia świadomości i
kształtowania postaw nauczycieli, wychowawców i
rodziców polegające m.in. na:
- szkoleniu Rad Pedagogicznych
- Pedagogizacji rodziców
4.5. Zwiększenie udziału stowarzyszeń 1. Wspomaganie stowarzyszeń wychowawczych i
wychowawczych i organizacji
organizacji młodzieżowych w realizacji zadań
młodzieżowych w wycowaniu
wychowawczo – edukacyjnych.
młodego pokolenia
2. Wspieranie organizacji pozarządowych
realizujących zadania wychowawczych.
3. Reaktywowanie i upowszechnianie działalności
harcerstwa.

Burmistrz
Brzeska,
Wydział EKiS,
Rada
Pedagogiczna,
PRPA.
Dyrektorzy
szkó,
nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog
szkolny

Poradnia
Działania
Psychologiczno ciągłe
–
Pedagogiczna,
Poradnie
specjalistyczne,
Zakłady pracy,
Rady
osiedlowe i
sołeckie,
Nadzór
Pedagogiczny,

Rada rodziców,
Oddział
doskonalenia
nauczycieli
Burmistrz
Zakłady pracy,
Brzeska,
firmy,
Wydział EKiS, organizacje
dyrektorzy
pozarządowe,
szkół
zarządy osiedli
i sołectw

Działania
stałe w miarę
możliwości i
potrzeb
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4. Wspieranie działalności organizacji PSK, LOP,
LOK, PTTK.
5. Wspieranie działalności świetlic
środowiskowych (osiedlowych i wiejskich).
4.6.
Kształtowanie postaw
1. Wspieranie działalności Młodzieżowej Rady
demokratycznych dzieci i
Gminy jako forum samorządów uczniowskich
młodzieży poprzez udział w
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych gminy.
samorządach
2. Organizowanie turniejów, olimpiad na szczeblu
szkół podstawowych i gimnazjów:
- sportowych
- kulturalno – artystycznych
- naukowych – wiedzy z różnych dyscyplin
3. Wspieranie działalności Międzyszkolnych
Klubów, Związków Sportowych i Klubów
Parafialnych.
4.7.
Przeciwdziałania zjawiskom
1. Szkolenie specjalistów i liderów młodzieżowych
patologii wśród dzieci i młodzieży w zakresie diagnozowania i zapobiegania
uzależnieniom, przemocy i innym patologiom
społecznym
2. Wspieranie programów profilaktycznych –
Zintegrowana Polityka Bezpieczeńśtwa.
3. Ograniczenie dostępności do narkotyków i
alkoholu dzieciom i młodzieży.

Wydział EKiS,
dyrektorzy
szkół,
nauczyciele

Burmistrz
Brzeska,
Szkoły i
gimnazja,
samorządy
uczniowskie

Działania
stałe
do 2010 r.

Burmistrz
Brzeska,
Wydział EKiS,
PRPA, Policja

Poradnia
Działania
Psychologiczno stałe
–
Pedagogiczna,
dyrektorzy
Komisja ds.
szkół, zarządy
Rozwiązywani osiedli i
a Problemów
sołectw
Alkoholowych
MRG
2007r.
4. Utworzenie Ośrodka Doradztwa Młodzieżowego. MOK
24

5. Systematyczne przeznaczanie środków
finansowych na prowadzenie działalności
kulturalno – oświatowej i sportowej w sołectwach i
osiedlach przez świetlice, biblioteki i domy kultury.
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OBSZAR 5: STAN ZDROWIA RODZIN, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
L.p
.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

5.1.

Poprawa stanu zdrowia rodziny

1. Kontynuowanie reformy zdrowia szczególnie w
zakresie poprawy dostępności i jakości usług
medycznych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej – przez zwiększenie zatrudnienia lekarzy
specjalistów medycyny rodzinnej.
2. Popularyzowanie działań i badań profilaktycznych
takich jak:
- badania mammograficzne i USG
- biopsja cienkoigłowa sutka
- badania w kierunku schorzeń prostaty
- szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby
3. Poprawa opieki nad noworodkiem poprzez
unowocześnienie bazy sprzętowej w Oddziale
Noworodków (inkubatory, respirator).
4. Rozpowszechnienie porodów rodzinnych i zajęć w
szkołach rodzenia.
5. Prowadzenie działań mających na celu
zmniejszenie umieralności poprzez:
- poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy
- wspieranie wszelkich inicjatyw

Realizatorzy i sojusznicy

Termin
-uwagi

Burmistrz Brzeska, placówki 2-3 lata
służby zdrowia, starostwo
powiatowe, Powiatowy
Inspektor Sanitarny, zakłady
pracy, szkoły, PIP, ,
organizacje pozarządowe,
2-3 lata
media lokalne

2-3 lata

1-2 lata
Działania
stałe
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5.2.

Promocja zdrowia
fizycznego i psychicznego

popularyzujących zdrowy styl życia
6. Zapewnienie ludziom w podeszłym wieku
kompleksowej opieki zdrowotnej (zwiększenie się
liczby osób w tej populacji stwarza znacznie większe
potrzeby w zakresie usług medycznych), co wymaga
reorganizacji w obszarach:
- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale
Opiekuńczo – Leczniczym
- utworzenie hospicjum stacjonarnego
- utworzenie Domu Opieki Społecznej dla
potrzeb ludności gminy Brzesko.
7. Poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej na
terenie gminy i powiatu jak:
- ścieżki rowerowe
- ścieżki zdrowia
- place zabaw dla dzieci i młodzieży
przyszkolne i osiedlowe
1. Działania edukacyjne poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia:
- utworzenie stałej rubryki w prasie lokalnej na
temat zdrowia psychicznego, redagowanej np.
przez psychologa na temat zagrożeń i
możliwości leczenia ze szczególnym
uwzględnieniem depresji
- intensyfikacja pracy pedagogów szkolnych np.
przez wprowadzenie stałego dyżuru pedagoga

do 2010 r.

Działania
stałe

Szkoły, media lokalne,
Działania
organizacje pozarządowe,
stałe
placówki służby zdrowia,
Burmistrz Brzeska,
Starostwo Powiatowe,
wydział EKiS, MOK, PCPR,
prywatne gabinety lekarskie
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(psychologa) dla młodzieży szkolnej
- położenie większego nacisku na sprawy
zdrowia psychicznego w programach
wychowawczych szkół
- promocja abstynencji alkoholowej,
nikotynowej, narkotykowej
- współpraca służby zdrowia i placówek
wychowawczych w zakresie promocji zdrowia
2. Wspieranie działań Punktu Interwencji
Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie
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OBSZAR 6: OCHRONA ŚRODOWISKA
L.p
.

Cele ogólne

6.1.

Poprawa stanu środowiska
naturalnego i powietrza

Cele szczegółowe
-prowadzić ciągły monitoring zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego
badanie jakości powietrza w zakresie opadu pyłów
prowadzić wszelkie działania do obniżenia
zanieczyszczeń powietrza
-propagować nowoczesne systemy grzewcze, w
miarę możliwości eliminować węgiel
-eliminować zanieczyszczenia chemiczne
-zapobieganie zanieczyszczeniom, polepszenie
sytuacji poprzez zmianę układów komunikacyjnych
-uwzględnić ciągi piesze i rowerowe oraz budowę
parkingów i garaży
-polepszyć stan nawierzchni dróg
-udoskonalić system komunikacji miejskiej i
podmiejskiej

Realizatorzy i sojusznicy

Termin –
uwagi

Wydział ITiK, Rada Miejska, Działania
Burmistrz Brzeska, PPIS
ciągłe
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6.2.

6.3.

Zapobieganie zanieczyszczeniom Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej należy
wód powierzchniowych i
przyjąć jako rozwiązanie docelowe:
podziemnych
- realizować kanalizację w mieście i sołectwach
- wprowadzić podczyszczenie ścieków
opadowych spływających do Uszwicy,
cieków, rowów
- doprowadzić wody Uszwicy i Uszewki do II
klasy czystości na całym obszarze gminy
- wprowadzić monitorowanie wód podziemnych
mając na uwadze awaryjne zaopatrzenie
ludności w wodę
- budowa zbiorników retencyjnych
- likwidowanie dzikich wysypisk
- wprowadzić segregację śmieci w całej gminie
Eliminować zanieczyszczenia
-na glebach wolnych od zanieczyszczeń propagować
gleby
rolnictwo przyjazne dla środowiska
-propagowanie usuwania zakwaszenia gleby przez
wapnowanie
-wyłączenie z produkcji rolnej terenów silnie
zdewastowanych przez degradację chemiczną

Rada Miejska, Wydział
Działania
GKiOŚ, Terenowa Stacja
ciągłe
Sanitarno –
Epidemiologiczna w Brzesku

Wydział GKiOŚ, GGMR,
zarządy osiedli i sołectw

Działania
ciągłe
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6.4.

Ograniczenie hałasu w Brzesku

-eliminować źródła hałasu z osiedli mieszkaniowych
i skupisk ludności
-obiekty przemysłowe, bazy transportowe
lokalizować zgodnie z ich stopniem uciążliwości dla
osiedli mieszkaniowych i terenów rekreacyjnych
--przegląd terenów należących do gminy i terenów
prywatnych, uporządkowanie zanieczyszczonych
terenów
6.5. Tereny zielone i tereny chronione Na terenach chronionych zaktywizować rekreację
wykorzystywać w większym
czynną z uwzględnieniem ochrony przyrody i
stopniu do rekreacji
środowiska
6.6.
Przeciwdziałanie skutkom i
-ciągłe opracowywanie programów powodziowych
zagrożeniom powodziowym
likwidujących zagrożenia powodziowe
-doprowadzenie do budowy zbiorników retencyjnych
-zagospodarowanie tych zbiorników i otoczenia do
celów rekreacyjnych
-monitoring antypowodziowy

Działania
ciągłe

Wydział ITiK, Starostwo
Powiatowe

Działania
ciągłe

Wydział ITiK, Urząd
Marszałkowski, Urząd
Wojewódzki

Działania
ciągłe
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OBSZAR 7: WYPOCZYNEK, REKREACJA I SPORT
L.p
.

Cele ogólne

7.1. Sport jako czynnik kształtowania
sprawności fizycznej i
prawidłowej sylwetki młodego
człowieka oraz zapewnienie
zorganizowanego spędzenie
wolnego czasu

Cele szczegółowe

Realizatorzy i sojusznicy

1. Udostępnienie boisk szkolnych, sal
gimnastycznych dla potrzeb rekreacji.
2. Prowadzenie zajęć sportowych, LZS, UKS i
Klubów Parafialnych jako zajęć pozalekcyjnych.
3. Zapewnienie odpowiednich środków na rzecz
kultury fizycznej i sportu.
4. Doprowadzić do wyposażenia każdej szkoły w
boiska sportowe do gry w piłkę siatkową,
koszykową, ręczną i nożną.
5. Wyposażyć każdą szkol w salę gimnastyczną.
6. Zwiększyć wyposażenie osiedli i sołectw w place
zabaw i boiska.
7. Dążyć do wybudowania sztucznego lodowiska w
Brzesku.
8. Kontynuować organizowanie rozgrywek zawodów,
turniejów i olimpiad w różnych dyscyplinach
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Burmistrz Brzeska, EKiS,
dyrektorzy szkół,
instruktorzy sportowi,
nauczyciele wf, BOSiR,
zakłady pracy, sponsorzy,
Rady Rodziców, Zarządy
Osiedli, Rady Sołeckie,
Kluby Sportowe, organizacje
pozarządowe

Termin –
uwagi
Cały rok
Cały rok
Działania
stałe
d 2010r.

2010r.
2008r.
2010r.
Działania
ciągłe
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7.2.

Rekreacja i wypoczynek sposób
na regenerację sił fizycznych
odzyskanie i zapewnienie
psychicznej równowagi
psychicznej i zapewnienie kultury
spędzania wolnego czasu

1. Zapewniać w szkołach warunki do rekreacji i
odpoczynku w czasie przerw, po nauce szkolnej, w
czasie oczekiwania na zajęcia i powrót do domu.
2. Świetlice szkolne i środowiskowe miejscem
zapewniającym kulturalne i zorganizowane spędzanie
wolnego czasu.
3. Zajęcia kulturalno – oświatowe w szkołach
czynnikiem rozwijającym uzdolnienia i
zainteresowania dzieci i młodzieży.
4. MOK kontynuatorem organizowania życia
kulturalnego dzieci i młodzieży.
5. Współpraca Miejskiej i Powiatowej Biblioteki ze
szkołami w zakresie rozwijania zainteresowania
czytelnictwem.
6. Wyznaczyć, oznakować i wybudować na terenie
gminy ścieżki zdrowia, szlaki turystyczne, trasy
rowerowe, tereny spacerowe.
7. Promować różnorodne formy wypoczynku
rodzinnego.
8. Kontynuować organizowanie półkolonii i kolonii
dla dzieci z rodzin patologicznych i wielodzietnych.
9. Kontynuować organizowanie Brzeskich Dni
Młodych i Gminnych Dni Rodziny

Burmistrz Brzeska, EKiS,
MOK, organizacje
pozarządowe, dyrektorzy
szkół, BOSiR, MOPS,
kierownicy świetlic, rady
sołeckie i zarządy osiedli,
Starostwo Powiatowe,
organizacje turystyczne i
krajoznawcze

Działania
stałe

2010r.

wakacje

maj i
wrzesień
każdego
roku
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7.3.

Rozwój turystyki i czynnikiem
wychowania patriotycznego i
gospodarczego rozwoju regionu

1. Rozwijać turystykę wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.
2. Promować rozwój ruchu turystycznego.
3. Promować rozwój bazy turystyczne i
wypoczynkowej w gminie (gastronomia i baza
noclegowa).
4. Ukończyć budowę drogi Okocim – Kasztany –
Jadowniki i włączyć ten teren dla turystyki i
wypoczynku.
5. Kontynuacja urządzania szlaku turystycznego z
Brzeska w kierunku Bocheńca, Porąbki Uszewskiej,
Dębna i Szczepanowa.
6. Organizować wycieczki, rajdy, zloty.
7. Zwrócić szczególną uwagę na rozwój
agroturystyki w gminie.

Dyrekcja szkół, organizacje Działania
pozarządowe, MOK, BOSiR, stałe
Biuro Promocji i Rozwoju
UM, Burmistrz Brzeska,
Referat Gospodarki
Komunalnej, zakłady pracy,
zarządy osiedli, rady sołeckie
(m.in. Okocimia i Jadownik) 2010r.
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OBSZAR 8: POMOC RODZINOM ZAGROŻONYM DYSFUNKCJAMI, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
L.p
.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Realizatorzy

8.1.

Rozszerzenie pomocy rodzinom
zagrożonym dysfunkcjami

1. Wczesna diagnoza dysfunkcji rozwojowych
środowiska rodzinnego.
2. Realizacja i koordynacja programów
wspomagających rodzinę w eliminowaniu
dysfunkcji.
3. Skuteczna pomoc rodzinom w eliminowaniu
dysfunkcji.
4. Stała współpraca z sądami w zakresie
przymusowego leczenia odwykowego, przemocy w
rodzinie itp.
5. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w których
występuje przemoc i brak środków finansowych.
6. Pomoc w zwalczaniu choroby alkoholowej
(rozwój grup wsparcia).
7. Zintensyfikowanie działalności hostelu,
jadłodajni, niebieskiej linii telefonów zaufania.
8. Pomoc dzieciom dysfunkcyjnym poprzez
organizowanie bezpłatnych kolonii, dożywianie
oraz pomoc w nauce.

Organizacje
samorządowe,
MOPS, Caritas,
psycholog,
prawnik,
pedagog szkolny

Sojusznicy

Terminuwagi

Burmistrz
Działania
Brzeska,
stałe
PRPA,
kuratorzy,
Klub
„Szansa”,
AA, Policja,
Kuratorski
Ośrodek
Pracy, parafie
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OBSZAR 9: POMOC RODZINOM Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
L.p
.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

9.1. Pomoc finansowa i organizacyjna 1. Wspieranie niepełnosprawnych i ich rodzin
rodzinom w opiece nad osobami poprzez rozwój specjalistycznych usług
niepełnosprawnymi
opiekuńczych i innych świadczeń.
2. Zwiększenie zakresu pomocy rodzinie w opiece
nad nieuleczalnie chorym poprzez utworzenie
domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej.
3. Rozszerzenie dostępu rodzin do informacji o
różnych formach pomocy, wsparcia i usług
świadczonych przez instytucje i organizacje
pozarządowe.
4.Tworzenie i prowadzenie domów dziennej opieki
nad osobami z głębokim upośledzeniem fizycznym
i umysłowym, oraz dziennych domów opieki dla
osób starszych.

Realizatorzy
Organizacje
pozarządowe,
PCK, PKPS, P.Z.
Niewidomych,
P.Z. Głuchych,
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawny
ch OSTOJA, P.
Z. Emerytów i
Rencistów,
Związek
Inwalidów
Wojennych,
Stowarzyszenie
Wspólnota
Samarytańska,
Dom Pomocy
Społecznej dla
dzieci i
młodzieży,
PCPR, MOPS

Sojusznicy
Burmistrz
Brzeska,
Starostwo
Powiatowe

Terminuwagi
Działania
ciągłe MOPS
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9.2.

Poprawa opieki zdrowotnej nad
osobami niepełnosprawnymi oraz
wczesnej rehabilitacji
9.3.
Zwiększenie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym i zawodowym

Dążenie do wczesnego zdiagnozowania
niepełnosprawności i zapewnienie wczesnej
rehabilitacji
1. Wspieranie istniejących w przedszkolach i
szkołach oddziałów integracyjnych, aby umożliwić
prawidłowy rozwój intelektualny i przystosowanie
do życia w środowisku.
2. Organizowanie szkoleń zdrowotnych i
stworzenie nowych miejsc pracy dla
niepełnosprawnych.

PCPR, placówki Organizacje Działania
służby zdrowia
pozarządowe ciągłe
EKiS, dyrektorzy
szkół, organizacje
pozarządowe
Burmistrz Brzeska i

Starostwo
Powiatowe
PCPR

3. Rozszerzenie sieci warsztatów terapii zajęciowej.
Organizowanie spotkań kulturalnych, obozów
sportowych i turystycznych.
4. Wspieranie inicjatyw i rozwój wolontariatu.
PCPR

Burmistrz
Działania
Brzeska,
ciągłe
organizacje
pozarządowe

Konieczność
zwiększenia
liczby
wolontariuszy

5. Przystosowanie środowiska do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier
architektonicznych.
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OBSZAR 10: OPIEKA NAD DZIECKIEM
L.p.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Realizatorzy i sojusznicy

10.1. Rozwijanie rodzinnych form opieki -usprawnienie warunków pozyskiwania i funkcjonowania PCPR, Sąd Opiekuńczy,
nad dzieckiem sierocym
rodzin zastępczych
instytucje pozarządowe,
-upowszechnianie i rozwój rodzinnych domów dziecka
Ośrodki Adopcyjne, Burmistrz
Brzeska, Starostwo Powiatowe
10.2.
Doskonalenie form opieki nad
-doskonalenie liczby miejsc i czasu pracy w
Rady Osiedla, organizacje
dzieckiem uzupełniających opiekę przedszkolach do potrzeb lokalnych
pozarządowe, parafie, MOK,
rodzinną
-wzmocnienie funkcji socjalnej szkoły, np. dożywianie
szkoły, Urząd Miejski,
dzieci
Starostwo Powiatowe, MOPS
-rozszerzenie form opieki środowiskowej (świetlice
dziecięce, kluby młodzieżowe, tereny i urządzenia
sportowe)
10.3.
Walka z problemem uzależnień 1. Wnioskowanie o uruchomienie poradni terapeutycznej Burmistrz Brzeska, Starostwo
alkoholowych i narkotykowych dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i
Powiatowe, szkoły, parafie,
narkotyków.
MOK, świetlice środowiskowe,
2. Ciągłe rozwijanie i rozpowszechnianie w szkołach
Policja, organizacje
zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć
pozarządowe, MOPS, Komisja
sportowych w ramach tzw. wolnego czasu
Rozwiązywania Problemów
pozalekcyjnego.
Alkoholowych
3. Organizowanie nowych i kontynuowanie stałych
imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w szkołach
oraz instytucjach pozaszkolnych.
4. Ciągłe poszukiwania różnych form dofinansowania
wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz

Terminuwagi
Działania
ciągłe

Działania stałe

Działania
ciągłe
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akcji wypoczynkowych w mieście.
5. Ograniczenie dostępności do alkoholu wśród dzieci i
młodzieży przez regularne kontrole punktów sprzedaży
alkoholu, ciągłą współpracę szkoły i rodziców oraz
promowanie zdrowego stylu życia, bez alkoholu,
nikotyny i narkotyków.
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OBSZAR 11: KULTURA, MEDIA, RODZINA
L.p.
11.1.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Upowszechnianie wszelkich
1. Ciągłe upowszechnianie pozytywnych wzorców
wartości prorodzinnych w sferze prorodzinnych w sferze życia kulturalnego i mediów
kultury i mediów
na terenie gminy i powiatu poprzez ciągłe
ukazywanie wzorców i działań zmierzających do:
- pogłębiania i umacniania więzi, spójności i
integralności małżeństwa i rodziny
- ukazywanie wartości trwałości i poszanowania
godności rodziny
- pozytywne ukazywanie roli wychowawczej
rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietnej
- szerzenie wyżej wymienionych wzorców w
sferze mediów i kultury umożliwianie
rodzinom systematycznego podnoszenia
poziomu i jakości wykształcenia, edukacji i
wychowania dzieci
- szczerzenie wyżej wymienionych wzorców w
mediach i kulturze, likwidacja zagrożeń i
patologii w rodzinach, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży, tj. alkoholizmu, narkomanii,
pornografii, swobody seksualnej, zaburzeń
psychicznych, niezaradności w życiu
społecznym

Realizatorzy i sojusznicy
Organizacje pozarządowe,
Burmistrz Brzeska, Policja,
MOK, Biuro Promocji i
Rozwoju, świetlice
środowiskowe

Terminuwagi
Działania
stałe
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-

-

szerzenie w mediach i kulturze wzorców i
działań podnoszących kondycję biologiczną i
zdrowotną w rodzinach
ukazywanie działań prowadzonych przez
gminę i powiat oraz organizacje i instytucje
pozarządowe w zakresie polityki prorodzinnej,
opiekuńczo - wychowawczej
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OBSZAR 12: OCHORONA PRAW RODZINY
L.p.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

12.1.

Skuteczna ochrona prawna
rodziny

1. Przestrzeganie praw rodziny wynikających z
postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
Karty Praw Rodziny i Konwencji o Prawach Dziecka
2. Wspieranie ośrodków pracy z dziećmi i młodzieżą
w celu objęcia opieką nieletnich będących pod
nadzorem kuratorskim.
3. Współpraca z policją w interesie prawnym
rodziny.

Realizatorzy i sojusznicy
Burmistrz Brzeska, Sąd
Rejonowy, Ośrodek
Kuratorski, Policja, Punkt
Konsultacyjny

Terminuwagi
Zadania stałe
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