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1. Cel, podstawa  i zakres opracowania 

Celem przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji Strategii jest ocena wartości 

jej wdrażania przez porównanie osiąganych cyklicznie rezultatów ze wstępnymi założeniami. 

Stanowi proces systematycznego zbierania i analizowania danych.   

Podstawą opracowania raportu jest Zarządzenie Burmistrza Brzeszcz nr 46/2017 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury monitoringu i ewaluacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 

oraz Zarządzenie Burmistrza Brzeszcz z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu 

ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Brzeszcze na lata 2016-2021. 

  W skład zespołu weszły wymienione osoby: Elżbieta Krzak – przewodnicząca 

Zespołu, oraz członkowie Zespołu: Ewa Zarycka – Nikiel, Barbara Chrząszcz – Noworyta, 

Anna Rusin, Anna Pucka, Aleksandra Kącki, Zbigniew Kolasa, Sławomir Drobny.  

Zespół zrealizował 2 spotkania (26.03.19 r. i 25.04.19 r.), podczas których ocenił 

osiągnięte etapy, produkty i rezultaty, a także poziom realizacji celów strategicznych 

Niniejszy raport sporządzony został na bazie raportów cząstkowych otrzymanych 

od członków Zespołu i przeprowadzonych konsultacji. Stanowi podsumowanie prac Zespołu. 

  

 

2. Przedstawienie zebranych danych 

 

Zawarte w pkt 21 Strategii wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych 

zostały poddane analizie pod względem efektywności (stopień wykorzystania zasobów 

w stosunku do osiągniętych celów) i skuteczności (stopień realizacji założonych celów 

programowych). Wartości obrazujące poziom realizacji działań zmierzających do osiągnięcia 

zakładanych celów prezentują tabela nr 1 oraz tabela nr 2. 

 

3. Wnioski i rekomendacje 

 

W bieżącym roku po raz pierwszy dane zostały zebrane po zmianach w zakresie 

zastosowanej merytoryki, stylistyki definiującej wskaźniki oraz zdefiniowania nowych 

wskaźników, w celu zapewnienia zgodności informacji w poszczególnych obszarach 

działania, logiki dokonywania badań monitorujących osiąganie celów strategicznych 

i wyeliminowania określeń dyskryminujących odbiorców świadczeń pomocy społecznej. 

W związku z powyższym analiza ilościowa między latami 2017 a 2018 w wielu obszarach 

nie była możliwa do wykonania, zatem zespół monitorował postęp jakościowy działań. 

 



Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła widoczna poprawa standardu życia wielu osób 

i rodzin, które do tej pory korzystały z systemu pomocy społecznej - materialnej 

i niematerialnej. Znamienny wpływ na taką sytuację miało wprowadzenie w Polsce 

dodatkowych form wsparcia finansowego dla rodzin. Wzrost dochodów w gospodarstwach 

domowych klientów pomocy społecznej pozwolił na ich ekonomiczną samodzielność 

i zminimalizował potrzebę korzystania z pomocy instytucjonalnej. Obniżył się poziom 

bezrobocia rejestrowanego i nierejestrowanego, zwiększyła się ilość wolnych miejsc pracy 

w regionie, co pozwoliło na aktywizację zawodową bezrobotnych klientów pomocy 

społecznej. Obecnie znaczną część osób i rodzin wymagających wsparcia ze strony instytucji 

pomocy społecznej są osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.  

Zakładane w Strategii wartości bazowe wskaźnika w przedsięwzięciach takich jak: praca 

socjalna z osobami bezrobotnymi, realizacja pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zminimalizowanie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc 

rzeczową i finansową realizowaną przez OPS są istotnie wyższe od faktycznego stopnia 

realizacji w poszczególnych latach w związku z opisanymi powyżej uwarunkowaniami. 

Wartości „0” w 2018 roku wynikają z następujących faktów:  

1. nie udało się ustalić wyłącznie liczby rodzin, które uczestniczyły w specjalistycznym 

poradnictwie w obszarze kompetencji społecznych w przedsięwzięciu Zapewnienie 

specjalistycznego poradnictwa w zakresie kompetencji społecznych (poradnictwo dla 

rodzin) w kierunku działania System wsparcia na rzecz osób ubogich i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz nie udało się ustalić liczby rodzin objętych wsparciem 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w przedsięwzięciu Pomoc psychologiczna 

dla rodzin (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) w kierunku działania 

Tworzenie systemu edukacji i wspierania rodziny, z uwagi na fakt, że Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna nie prowadzi takiej ewidencji; 

2. w kierunku działania Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, przedsięwzięciu Tworzenie warunków dla funkcjonowania 

nieformalnych grup samopomocowych, rozwój wolontariatu wśród seniorów, 

wskaźniku realizacji Liczba grup samopomocowych, liczba wolontariuszy wśród 

seniorów, w 2018 roku nie została zainicjowana grupa samopomocowa osób w wieku 

senioralnym, ani też w tej grupie wiekowej nie było chętnych kandydatów 

do świadczenia wolontariatu; Ośrodek Pomocy Społecznej planuje działania w tym 

obszarze w roku bieżącym (grupa seniorów, którzy w marcu 2019 r. zakończyli udział 

w projekcie współfinansowanym ze środków UE „Wiem więcej – potrafię więcej”).   

 

Analiza jakościowa danych wykazała, że przedsięwzięcia zakładane w poszczególnych 

kierunkach działania były realizowane na poziomie adekwatnym do obecnej sytuacji 

społecznej w gminie, a osiągane w ich obszarze wskaźniki są co najmniej na poziomie 

zakładanych wartości bazowych z pominięciem wymienionych powyżej.  

 


