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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr I37/XV/20a8 .Rady Gminy Roźwienica z dnia 25 czerwca 20a8 rokuw sprawie przyjęci'a Strategii Rozwiązywani; Proilń,ów Społecznych Gminy Roźwienica

na tata 2008 - 2014

Jednym z zadań własnych samorządu terytoriainego określon}.rn w Ustawie o pomocy
społecznej z'dnta 12 marca 2004 roku jest opracowanie oraz realizacja gminnej strategii
tozvmęywania problemów społecznych, której celem ma byó integracja osób i rodzin z gr*p
zagrożonych wykluczeniem społec znym. GoPs w Roźwienicy jako rea]izator zadańpomocy
społecznej na terenie gminy opracował Strategię Rozwiąywania Problemów Społe eznych.
Jest to dokument programowy, zawierający diagnozę sytuacji społecznej
w gminie' przedstawiający najwazniejsze lokalne problemy społeczne i istniejącą
infrastrukfurę społeczną systematyzujący potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz
określający kierunki rozwoju pomocy społecznej w gminie w perspektywie do 2014 roku.
Niniejszy dokument posiada ścisłą korelację z następującymi lokalny'mi dokumentami
planistycznymi:,,Strategią Rozwoju Gminy Roźwienica"o,,Planem Rozwoju Lokalnego
Gminy Roźwienica na lata 2004 _ 2013,,,Plan odnowy miejscowości Rozwie nica na lata
2007 -2015".

Celem generalnym stanowiącym misję przedstawionej Strategii jest wykorzystanie wa1orów
naturalnych i zasobów gminy Roźwienica oraz aktywizacji społeczności lokalnej w celu
wypracowania skutecznych form i sposobów zapobiegania wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu jej mieszkanców. Do osiągnięcia celu głównego ma przyczynicsię realizacja
następujących celów strategicznych:

1' Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci irrtodzieŻry poprzezzapewnienie im warunków
do prawidłowego rozwoju zdrowotnego i intelektualnego oraz szerokiej ofeĘ spędzania
czasu, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

2' Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemami
społecznymi w celu ich integracji społecznej i reintegr aeji zawodowej.
Przyjęte cele stanowiąpłxzczyznę' na której powinna koncentrować się działalnośc GoPs
w Roźwienicy oraz irurych instytucji i organizacji pozarządowych, działających w sferze
integracji społecznej. Strategia stanowi dokument ogólny i otwarty, który ma stanowić
podstawę do opracowywania koiejnych programów i projekt ów szczegółowych, dotyczących
ronłnązywania najwuŻniejszych problemów społecznych występujących w gminie oraz



umożliwić pozyskiwanie przez samorząd lokalny środków zewnętrznych, głównie w ramach
programów rządowych oraz z Europej skiego Funduszu Społecznego.
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