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Tabela nr 2 

 

Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Brzeszcze na  lata 2016 - 2021     

za rok 2017 

 

Kolorem zielonym zapisana jest wersja przed zmianą 

 

I. Zintegrowany system pomocy społecznej 

Lp. Kierunek działania 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik realizacji Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Stopień realizacji 

     2016 2017 2018 2019 2020 

1 Diagnozowanie  

i monitorowanie 

problemów 

społecznych 

Monitorowanie problemów 

społecznych 

Liczba raportów z monitoringu 1 rocznie 0 1    

2 System wsparcia  

na rzecz osób 

bezrobotnych 

1.Praca socjalna z bezrobotnymi 

beneficjentami  OPS 

Liczba bezrobotnych rodzin 

objętych pracą socjalną 

169 38 30    

2.Realizacja efektywnych form 

pomocy osobom bezrobotnym 

poprzez realizację projektów 

finansowanych ze środków 

europejskich 

Liczba projektów,  których 

beneficjentami będą osoby 

bezrobotne 

1 1 1    

3.Współpraca z instytucjami 

i/lub podmiotami działającymi  

w sferze integracji społeczno-

zawodowej osób bezrobotnych 

 

Liczba podmiotów z którymi 

zawarto porozumienie 

lub podpisano list intencyjny 

o współpracy 

1 1 1    

3 System wsparcia  

na rzecz osób ubogich 

i podlegających 

wykluczeniu 

społecznemu 

 

 

System wsparcia  

na rzecz osób ubogich 

Realizacja pracy socjalnej   

na rzecz osób wykluczonych  

społecznie 

 

1.Realizacja pracy socjalnej   

na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną 

228 330  

 

 

 

361 

   

Realizacja efektywnych form 

wsparcia na rzecz osób 

Liczba osób które uczestniczyły 

w warsztatach kompetencji 

12 50     
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i zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

 

wykluczonych społecznie 

poprzez realizację warsztatów 

lub treningów kompetencji 

społecznych 

 

2. Realizacja efektywnych form 

wsparcia na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez realizację 

warsztatów lub treningów 

kompetencji społecznych 

społecznych  

 

 

 

 

28 

Zapewnienie indywidualnego 

specjalistycznego poradnictwa 

w zakresie kompetencji 

społecznych (poradnictwo  

dla rodzin) 

 

3. Zapewnienie 

specjalistycznego poradnictwa 

w zakresie kompetencji 

społecznych (poradnictwo  

dla rodzin) 

Liczba rodzin, które 

uczestniczyły  

w specjalistycznym 

poradnictwie  w obszarze 

kompetencji społecznych 

12 32 134    

Zmniejszenie skutków ubóstwa 

poprzez systematyczną pomoc 

rzeczową i finansową 

realizowaną przez OPS 

 

 

4. Zminimalizowanie skutków 

ubóstwa poprzez systematyczną 

pomoc rzeczową i finansową 

realizowaną przez OPS 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

materialnym z tytułu ubóstwa 

oraz osób które są zaliczane  

do grupy wykluczonej 

społecznie 

 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

materialnym z tytułu ubóstwa 

oraz osób które są zaliczane  

do grupy zagrożonej 

wykluczeniem społecznym 

432 

 

 

 

 

 

228 

167  

 

 

 

 

 

151 

   

4 Kontynuowanie 

systemu wsparcia  

dla osób 

uzależnionych  

i doznających 

przemocy 

1.Opracowanie i realizacja 

gminnego programu  z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  

oraz przeciwdziałania 

narkomanii 

Liczba opracowanych 

programów z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania 

narkomanii 

1 1 1    

2. Realizacja działań 

profilaktycznych wśród 

Liczba osób objętych 

działaniami profilaktycznymi 

135 

 

2122 

1650 
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dorosłych, dzieci i młodzieży  

z zakresu uzależnień od alkoholu 

oraz środków psychoaktywnych 

 

Liczba podjętych przedsięwzięć 

z zakresu profilaktyki 

uzależnień od alkoholu  

i środków psychoaktywnych 

wśród dorosłych, dzieci  

i młodzieży 

 

20 

420 

52 

 

19 

3. Zapewnienie 

specjalistycznego poradnictwa 

osobom  

z problemem uzależnień 

Liczba osób z problemem 

uzależnień, którym udzielono 

porady 

27 226 

10 

12 

191    

4.Zacieśnienie współpracy  

z ośrodkami lecznictwa 

odwykowego 

Liczba skierowanych wniosków 

o leczenie odwykowe 

15 5 36    

5. Opracowanie i realizacja 

gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  

w  rodzinie na lata 2016-2021 

Liczba raportów z monitoringu  

i ewaluacji z Programu 

1 1 1    

6.Tworzenie instytucjonalnych, 

organizacyjnych i materialnych  

warunków sprzyjających 

ograniczaniu zjawiska przemocy 

w rodzinie 

 

 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem  z powodu przemocy 

48 24 

 

49    

5 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie form 

wsparcia i pomocy  

na rzecz osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

1.Stały monitoring sytuacji 

demograficznej 

Coroczny  raport z analizy 

trendów demograficznych 

1 0 0    

2. Zapewnienie aktywnego 

udziału osobom starszym  

w życiu kulturalnym  

i społecznym gminy 

Liczba osób starszych biorących 

udział w imprezach 

kulturalnych 

 

Liczba przedsięwzięć 

kierowanych do osób starszych 

biorących udział w imprezach 

kulturalnych 

100 

 

 

 

 

3 

506 

150 

180 
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3. Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych 

Liczba osób w wieku powyżej 

60 lat objęta wsparciem OPS 

58 67 

 

66    
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wymagających wsparcia  

z systemu zabezpieczenia 

społecznego 

Utworzenie Dziennego Domu 

Senior - Wigor 

 

4. Utworzenie Dziennego Domu 

Pobytu Senior + 

Liczba osób skierowanych  

do DDP 

 

Liczba osób skierowanych  

do DDP Senior + 

15 0  

 

 

14 

   

5. Tworzenie warunków  

dla funkcjonowania 

nieformalnych grup 

samopomocowych, rozwój 

wolontariatu wśród seniorów 

1. Liczba grup 

samopomocowych 

 

0 

 

0 

 

0 

 

   

 2. Liczba wolontariuszy wśród 

seniorów 

0 0 0    

6. Zapewnienie dostępności  

do usług zdrowotnych, 

diagnostycznych, rehabilitacji  

i opiekuńczych dla osób 

starszych, niepełnosprawnych 

Liczba osób objętych usługami 

opiekuńczymi 

 

1.Liczba podmiotów 

medycznych, świadczących 

usługi zdrowotne na terenie 

gminy 

32 

 

 

 

1 

28  

 

 

 

1 

   

   2.Liczba podmiotów  

medycznych  świadczących 

usługi diagnostyki 

specjalistycznej  

na terenie gminy 

1 - 2    

   3.Liczba podmiotów, 

świadczących usługi 

rehabilitacyjne na terenie gminy 

1 - 3    

   4.Liczba osób objętych 

usługami opiekuńczymi  

32 28 28    

6 Zintegrowany system 

pomocy rodzinie 

przejawiającej 

trudności  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

1.Realizacja 3-letniego Programu 

Wspierania Rodziny 

Liczba raportów 1 rocznie 1 

 

1    

2.Monitoring sytuacji dziecka  

i rodziny 

Liczba raportów 1 15 1    

3. Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla rodzin 

przejawiających trudności  

w wypełnianiu funkcji 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem OPS z tytułu 

niewydolności opiekuńczo – 

wychowawczej 

173 152  
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opiekuńczo-wychowawczych  

Liczba rodzin przejawiających 

trudności w pełnieniu funkcjo 

opiekuńczo-wychowawczych, 

objętych wsparciem 

finansowym OPS  

134 

Zwiększenie dostępności 

specjalistów z zakresu pracy  

z rodziną niewydolną 

wychowawczo 

 

4. Zwiększenie dostępności 

specjalistów z zakresu pracy  

z rodziną przejawiającą trudności 

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

1.Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta rodziny 

15 15  

 

 

 

 

16 

   

 2.Liczba rodzin objętych 

wsparciem PPP 

15 - 70    

Zapewnienie dostępności  

dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo  

do wsparcia grupowego   

w zakresie kompetencji 

społecznych niezbędnych  

do prawidłowego wypełniania 

roli rodzica 

 

5. Zapewnienie dostępności  

dla rodzin przejawiających 

trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych   

do wsparcia grupowego   

w zakresie kompetencji 

społecznych niezbędnych  

do prawidłowego wypełniania 

roli rodzica 

Liczba osób, które 

uczestniczyły we wsparciu 

indywidulanym lub grupowym 

z zakresu wzmacniania 

kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych 

 

 

 

Liczba osób, które 

uczestniczyły we wsparciu 

grupowym z zakresu 

wzmacniania kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych 

12/ rok 16 

4 

30 

17 rodz. 

12 rodz. 

32 
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  6. Zapewnienie dostępności  

do systemu świadczeń 

rodzinnych 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

systemu świadczeń rodzinnych 

 

1.Liczba rodzin, którym 

przyznano zasiłki rodzinne  

375 959 

 

 

 

 

468 
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i dodatki, jeśli takie przysługują 

   2.Liczba osób uprawnionych do 

zasiłku pielęgnacyjnego 

350 - 375    

   3. Liczba osób uprawnionych 

do świadczenia pielęgnacyjnego 

50 - 55    

   4. Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się 

dziecka 

150 - 148    

   5.Liczba osób uprawnionych do 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

150 - 155    

   6.Liczba osób uprawnionych do 

specjalnego zasiłku 

opiekuńczego  

5 - 2    

   7.Liczba osób uprawnionych do 

zasiłku dla opiekuna 

5 - 5    

   8.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie 

rodzicielskie 

100 - 95    

   9.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie 

wychowawcze 500+ 

1500 0 1764    

   10.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie 

z tytułu urodzenia dziecka ze 

zdiagnozowanym  

upośledzeniem lub chorobą 

(„Za życiem”) 

5 0 4    

 

II. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 

7 Pomoc w 

zagospodarowaniu 

czasu wolnego dzieci 

i młodzieży 

we współpracy z OK 

oraz szkołami 

1.Organizacja czasu 

pozalekcyjnego na terenie 

szkoły 

Liczba świetlic szkolnych 3 4 5    

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży poprzez 

rozwijanie oferty zajęć 

sportowych, kulturalnych, 

1.Liczba imprez sportowych  

z udziałem dzieci i młodzieży 

2.Liczba wolontariuszy 

 

2 

100 

 

 

3 

90 
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promowanie i rozwijanie wśród 

dzieci idei wolontariatu 

 

2.Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży poprzez 

rozwijanie oferty zajęć 

sportowych, kulturalnych 

 

 

 

Liczba wydarzeń  sportowych  

i kulturalnych  

z udziałem dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

8 Tworzenie systemu 

edukacji i wspierania 

rodziny 

Pomoc psychologiczna 

dla rodzin (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna) 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

PPP 

10 60 70    

9 Tworzenie warunków 

do organizowania 

aktywnego 

wypoczynku dla 

dzieci 

1.Organizacja imprez 

integracyjnych dla całych rodzin 

Liczba imprez 

 

Liczba zrealizowanych imprez 

2 58  

 

13 

   

Organizacja rodzinnych 

zawodów sportowych 

 z wykorzystaniem bazy 

sportowo-rekreacyjnej 

 

2. Organizacja rodzinnych 

wydarzeń sportowych z 

wykorzystaniem bazy sportowo-

rekreacyjnej 

Liczba zawodów 

 

 

 

 

Liczba zrealizowanych 

wydarzeń sportowych 

2 3 6    

10 Budowanie systemu 

wsparcia 

materialnego 

dla rodzin 

1.Realizacja systemu 

stypendialnego dla dzieci  

i młodzieży 

Liczba dzieci i młodzieży objęta 

systemem stypendialnym 

108 72 40    

.Realizacja programów systemu 

wsparcia materialnego dla 

rodzin np. Karta Dużej Rodziny, 

Rodzina 500+ 

 

 

2.Realizacja programów 

systemu wsparcia materialnego 

dla rodzin np. Karta Dużej 

Rodziny 

1. Liczba rodzin objęta 

wsparciem KDR 

2.Liczba rodzin objęta 

wsparciem programu 500+ 

 

 

1.Liczba rodzin objęta 

wsparciem KDR 

23 

 

1500 

 

 

 

23 

36  

 

 

 

 

 

31 

   

    

2.Liczba dzieci objętych 

pomocą w formie posiłku w 

czasie roku szkolnego 

 

80 

 

- 

90 

 

   

   3.Liczba dzieci objętych 30 - 33    
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pomocą materialną dla uczniów 

w okresie wakacji i ferii 

 

III. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 

11 Zapewnienie dostępu 

do stacjonarnej 

opieki zdrowotnej 

1.Pełna dostępność do usług 

medycznych 

Liczba podmiotów 

świadczących  usługi medyczne 

w ramach NFZ w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej  

1 2 2    

2.Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia 

oraz profilaktyki zdrowia poprzez 

współpracę placówek 

oświatowych, władz 

samorządowych, organizacji, 

instytucji i społeczności lokalnej  

 

2.Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia 

oraz profilaktyki zdrowia 

Liczba współpracujących 

organizacji, placówek, instytucji 

 

 

 

 

 

 

Liczba przedsięwzięć 

promujących idee zdrowego  

 i aktywnego stylu życia oraz 

profilaktyki zdrowia 

10 -  
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IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania 

12 Wspieranie rozwoju 

mieszkalnictwa 

i tworzenie 

dogodnych warunków 

do życia dla 

mieszkańców 

1.Wzrost dostępności mieszkań 

socjalnych, chronionych 

i komunalnych 

1.Liczba lokali socjalnych 

 

11 

 

11 

 

11 

 

   

 2.Liczba lokali chronionych 3 3 3    

2.Promowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe 

Liczba wybudowanych 

mieszkań 

0 53 58    

 

V. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturalnego oraz edukacyjnego. 

13 Zapewnienie dostępu 

dla mieszkańców 

gminy do oferty 

kulturalnej i 

1.Analiza potrzeb kulturalnych 

oraz edukacyjnych w gminie 

Liczba przeprowadzonych 

analiz kulturalnych 

i edukacyjnych 

0 0 0    

2.Dostosowanie oferty kulturalnej Opracowanie corocznych 0 0 1    
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edukacyjnej oraz edukacyjnej do potrzeb 

społeczności lokalnej 

programów w zakresie polityki 

edukacyjnej oraz kulturalnej 

3.Kontynuacja działań 

Uniwersytetu III Wieku 

Liczba Uniwersytetów III 

Wieku 

1 1 1    

4.Realizacja projektów  

w obszarze edukacji lub kultury 

ze środków zewnętrznych 

dostosowanych 

do przeprowadzonej analizy 

potrzeb 

Liczba zrealizowanych 

projektów 

3 2 4    

  5.Zapewnienie dostępu 

do świetlic szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 3 5 5    

6.Zapewnienie dostępu 

do placówek wsparcia dziennego 

o charakterze wychowawczym 

Liczba placówek wsparcia 

dziennego 

1 1 1    

  7.Promowanie i rozwijanie idei 

wolontariatu 

1.Liczba przedsięwzięć 

promujących wolontariat, w tym 

z udziałem wolontariuszy 

3 - 3    

   2.Liczba podmiotów 

zrzeszających wolontariuszy 

i realizujących działania 

woluntarystyczne 

6 - 6    

 


