
Załącznik nr 2.  SPÓJNOŚĆ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁ. MIASTA I GMINY STRZELIN NA LATA 2016 – 
2021 Z DOKUMENTAMI O SZERSZYM ZASIĘGU
CELE STRATEGICZNE

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

Miasta i Gminy Strzelin na 
lata 2016 - 2021

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla 

Powiatu Strzelińskiego na lata 
2014 - 2020

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 
2014 - 2020

Krajowe dokumenty strategiczne

1. Rozwój lokalnego rynku 
pracy

Priorytet I. Aktywizacja 
zaowodowa i przeciwdziałanie 
bezrobociu

1. Wzrost aktywności 
zawodowej

2. Usprawnienie lokalnego 
rynku pracy

3. Doskonalenie aktywnej 
polityki rynku pracy

4. Wsparcie merytoryczne dla 
osób poszukujących pracy 

Priorytet 7. Rozwój sprzyjający wykorzystaniu 
zasobów na rynku pracy
Działania:
1. Poprawa zatrudnialności osób pozostających bez 
zatrudnienia, znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
2. Poprawa adaptacyjności osób aktywnych zawodowo i 
pracodawców
3. Poprawa społeczno-zdrowotnych zasobów pracy

Priorytet 8. Promocja aktywnej polityki społecznej 
jako narzędzia integracji społecznej
Działania:
1. Pobudzanie aktywności osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym
2. Rozwój ekonomii społecznej
 [...]

I. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 
2030. Trzecia Fala Nowoczesności

(styczeń 2013)
Cel główny: poprawa jakości życia Polaków.
Jakość życia rozumiana jako dobrostanu w nast.  
obszarach:

 długości życia w ogóle,
 długości życia w zdrowiu (co wiąże się z  

poprawą stanu zdrowia Polaków jako rezultatu 
międzysektorowych działań prozdrowotnych a 
w szczególności sprawnie funkcjonującego 
systemu ochrony zdrowia),

 większej satysfakcji z wykonywania pracy,
 lepszych warunków łączenia kariery 

zawodowej z życiem prywatnym i rodzinnym,
 sprawnej sieci bezpieczeństwa socjalnego 

nastawionej na pomoc, której celem 
jestzwiększenie szans na aktywność społeczną 
i zawodową i dbałość o przeciwdziałanie 
różnym ormom wykluczenia,

 dostępności dóbr i usług publicznych 
(zdefiniowanych, standaryzowanych, 
efektywnie dostarczanych) bez względu na 
status rodzinny i miejsce zamieszkania,

 otwartych warunków uczestnictwa w życiu 
publicznym,

 bezpieczeństwa dochodów na starość,
 środowiskowego poczucia równowagi w 

odniesieniu do warunków krajobrazowych,
 naturalnego stanu otoczenia oraz żywności,
 udziału w kulturze (co jest ważne dla 

prorozwojowego potencjału kreatywności),

2. Rozwijanie lokalnego 
systemu wsparcia i 
aktywizacji osób starszych i 
niepełnosprawnych

Priorytet II. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób 
starszych, niepełnosprawnych 
oraz poprawa jakości ich życia

1. Wspieranie organizacji 
pozarządowych w 
działaniach na rzecz osób 
niepełnopsrawnych i 
starszych

2. 4. Upowszechnianie 
informacji o dostępnych 
formach wsparcia

3. 5. Promocja zdrowego stylu 
życia i realizacja 
programów 
profilaktycznych

Priorytet 5. Aktywizacja społeczna osób starszych
Działania:
1. Propagowanie działań związanych z „dobrym 
starzeniem się”, pozwalających na jak najdłuższe 
zachowanie sprawności, samodzielności i aktywności w 
życiu społecznym i zawodowym
2. Wspieranie i popularyzacja oferty spędzania czasu 
wolnego, rozwoju intelektualnego, aktywności fizycznej
3. Zwiększanie roli osób starszych w życiu społeczności 
lokalnych, rozwój potencjału osób starszych w 
perspektywie indywidualnej i społecznej
4. Pobudzanie rozwoju „srebrnej gospodarki”

Priorytet 6. Rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych
Działania:
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4. 6. Rozwój usług 
opiekuńczych w miejscu 
zmieszkania

5. Pośrednictwo pracy i 
poradnictwo zawodowe 
oraz szkolenie i 
przekwalifikowanie osób 
niepełnosprawnych i osób 
starszych

6. 11. Wspieranie inicjatyw, 
majacych na celu 
zwiększenie aktywności 
życiowej i społecznej osób 
niepełnopsrawnych oraz 
starszych

7. Rozpowszechnienie w 
lokalnej prasie dobrych 
praktyk dotyczących życia 
w społeczeństwie ludzi 
starszych

1. Zwiększenie aktywności zawodowej wśród 
niepełnosprawnych Dolnoślązaków
2. Poprawa wizerunku osoby niepełnosprawnej w 
świadomości społecznej
3. Zwiększenie możliwości czynnego uprawiania turystyki i 
rekreacji osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku
4. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do 
różnych sfer życia społecznego i zawodowego poprzez 
wykorzystanie nowych technologii
5. Podniesienie możliwości wykorzystania potencjału osób 
niepełnosprawnych do rozwoju gospodarki Dolnego Śląska

 poczucia satysfakcji z życia.
Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na  
wszystkich etapach oraz podniesienie  
konkurencyjności nauki [...]
Kierunek interwencji
: Poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia  
zawodowego na wszystkich poziomach,połączona ze 
zwiększeniem jego atrakcyjności poprzez silniejsze  
powiązanie z rynkiem pracy

Cel 4 - Wzrost wydajności i konkurencyjności  
gospodarki
Kierunek interwencji: Zwiększenie dostępności  
powszechnych programów kształtowania postaw 
przedsiębiorczych i wspierania przedsiębiorczości,  
opartej o postawy proinnowacyjne, kreatywne,  
umiejętność współpracy

Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost  
zatrudnienia i stworzenie „workfare state”

Kierunek interwencji: Stworzenie kompleksowego 
systemu wspierania usamodzielniania się młodej  
generacji, tak aby ograniczać okres niepewności i w 
pełni wykorzystywać ich potencjał zawodowy i społeczny  
(np. kreatywność, otwartość, elastyczność).

Kierunek interwencji: Zapewnienie jak najlepszej  
adresowalności świadczeń i zasiłków i rozwój ekonomii  
społecznej, tak aby z jednej strony stymulowały i  
wspierały korzystanie z usług publicznych oraz z drugiej  
ograniczały ryzyko marginalizacji spowodowanej  
ubóstwem

Kierunek interwencji: Wprowadzenie nowych rozwiązań 
zapewniających powszechność opieki nad osobami  

3. Wzmocnienie, 
aktywności, zaangażowania 
i współpracy mieszkańców

Priorytet 8. Promocja aktywnej polityki społecznej 
jako narzędzia integracji społecznej
Działania:
1. Pobudzanie aktywności osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym
2. Rozwój ekonomii społecznej
3. Tworzenie i upowszechnianie instrumentów aktywnej 
polityki społecznej wśród podmiotów odpowiedzialnych za 
jej wdrażanie
4. Kreowanie pozytywnych postaw wobec aktywizacji 
społecznej
5. Animacja środowisk lokalnych, pobudzanie potencjału 
społeczności lokalnych poprzez wykorzystywanie jej 
wewnętrznych zasobów

Priorytet 9. Wsparcie idei społeczeństwa 
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obywatelskiego
Działania:
1. Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie 
pożytku publicznego
2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego
3. Wsparcie postaw obywatelskich i społecznych
4. Wzmocnienie partycypacji obywatelskiej

niesamodzielnymi oraz poszerzenie oferty opieki  
instytucjonalnej, tak aby odpowiedzieć na wyzwania  
związane ze starzeniem się społeczeństwa i zapewnić  
wsparcie rodzinom, w których znajdują się osoby  
niesamodzielne.
Kierunek interwencji: Wdrożenie instrumentów 
podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i  
efektywność systemu ochrony zdrowia
Kierunek interwencji: Stworzenie modelu aktywności  
intelektualnej, społecznej i zawodowej osób starszych 
opartego na wykorzystywaniu ich potencjałów i  
zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

II. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo (wrzesień 2012) 

GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI, CELE I PRIORYTETY  
ROZWOJOWE

 Rozwój kapitału społecznego
 Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
 Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia  

działalności gospodarczej
 Rozwój kapitału ludzkiego
 Zwiększanie aktywności zawodowej
 Zwiększanie mobilności zawodowej i  

przestrzennej
 Racjonalne gospodarowanie zasobami
 Poprawa stanu środowiska
 Spójność społeczna i terytorialna
 Integracja społeczna
 Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i  

zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Podnoszenie jakości i dostępności usług 

publicznych

4. Poprawa jakości usług 
medycznych dla 
mieszkańców gminy oraz 
wzmocnienie postaw 
prozdrowotnych 
mieszkańców

Priorytet II. Działanie 5. Promocja 
zdrowego stylu życia i realizacja 
programów profilaktycznych

5. Poprawa jakości życia 
rodzin
(Przemoc w rodzinie, 
podniesienie bezpieczeństwa w 
rodzinie,
zmiana świadomości, rozwijanie 
zainteresowań)

Priorytet III. Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie (wszystkie 
działania)
Priorytet IV i V skupione na pieczy 
zatsępczej

Priorytet 1. Wzmacnianie potencjału rodzin 
dolnośląskich
Działania:
1. Wzmocnienie rodziny w pełnionych przez nią funkcjach 
opiekuńczo – wychowawczych poprzez kształtowanie 
kompetencji rodzicielskich i pozytywnych relacji dziecko – 
rodzice
2. Promocja idei „dużej rodziny”, rodziny 
wielopokoleniowej, budowanie pozytywnego wizerunku 
„dużej rodziny”
3. Wsparcie „dużych rodzin” w pełnionych przezeń 
funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
4. Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym niewydolnych wychowawczo
5. Wsparcie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym
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6. Upowszechnianie i rozwój idei rodzicielstwa 
zastępczego jako formy wsparcia dzieci i młodzieży 
zagrożonej sieroctwem
7. Rozwój i wsparcie systemu adopcji
8. Przeciwdziałanie prostytucji nieletnich i innym 
zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży
9. Wsparcie rodzin wychowujących dziecko z 
niepełnosprawnością

Priorytet 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Działania:
1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
2. Tworzenie spójnych, opartych na aktualnej wiedzy i 
doświadczeniu praktycznym narzędzi pracy z osobami 
doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi 
przemoc
3. Wzmocnienie potencjału instytucji i organizacji 
realizujących zadania mające na celu przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie

III.Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Cel  główny.  Wzmocnienie  udziału  kapitału 
społecznego  w  rozwoju  społeczno‐gospodarczym 
Polski 
Cel główny SRKS będzie realizowany przez cztery cele  
szczegółowe: 

Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji,  
kreatywności oraz komunikacji. 
Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i  
wpływu obywateli na życie publiczne. 
Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej  
oraz wymiany wiedzy. 
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału  
kulturowego i kreatywnego.
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