
  
 Raport z realizacji uchwał Rady Miasta 

� Gminna Strategia rozwiązywania problemów społecznych (Strategia) 
� Gminny System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (System) 

za 2011 rok 
 
 

 Zadania zawarte w Strategii i Systemie mają przyczynić się m.in. do łagodzenia skutków 

trudnej bytowej sytuacji klientów pomocy społecznej, poprzez dążenie do utrwalania pozytywnych 

zmian w ich funkcjonowaniu. Ponad to realizacja zadań powinna prowadzić do usuwania przyczyn 

problemów i trudności tkwiących w sferze społecznej miasta, wpływając tym samym na 

podnoszenie standardu życia mieszkańców.  

Istotnym aspektem zadań zawartych w obu uchwałach jest położenie nacisku na profilaktykę – 

dążenie do zapobiegania i/lub likwidacji przyczyn niekorzystnych zjawisk. 

Monitoring Strategii i Systemu umożliwia ocenę realizacji uchwał, odpowiadając na pytanie 

o stopień realizacji celów operacyjnych i celów szczegółowych zawartych w uchwałach.  

Odpowiedź uzyskamy poprzez analizę realizowanych zadań ujętych w poszczególnych celach.  

 Na podstawie zebranych informacji przedstawionych przez instytucje odpowiedzialne za 

realizację zadań można stwierdzić, że cele  operacyjne i cele szczegółowe w 2011 r. w większości 

były realizowane. Z analizy danych wynika, że łącznie nie zostały zrealizowane 3 zadania: 

 

Strategia 

1 Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowiących alternatywę dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2 Rozszerzenie działalności PK-I o ofertę terapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 

grupa wsparcia (AL-ATEEN) grupa edukacyjno - rozwojowa dla dzieci. 

System 

1 Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowiących alternatywę dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2 Promowanie zdrowego stylu życia - kampania edukacyjna. 

 

Ponieważ Strategia i System są dokumentami spójnymi, co przejawia się w ujęciu kilku 

identycznych zadań w obu dokumentach, jedno z nie zrealizowanych zadań jest wspólne 

(organizacja WTZ).  

 

 



W trakcie realizacji pozostają 2 zadania: 

Strategia 

1 Zagospodarowanie terenu na lewym brzegu rzeki Mszanki (okolice PKS) na deptak 

turystyczny: alejki spacerowe, rampa dla rolkarzy, mur dla graficiarzy. 

2 Zagospodarowanie Parku Miejskiego i odnowa placu targowego na parking, budowa 

amfiteatru, ogródka jordanowskiego (plac zabaw), oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia. 

 

 Z analizy danych wynika, że cele operacyjne pozostałych zadań były efektywnie 

realizowane, co potwierdza stopień realizacji zadań za rok 2011 w porównaniu do roku 2010: 

 

Strategia 

 

Cel operacyjny I – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

1 O 419 razy więcej prowadzona była praca socjalna. 

O 40 osób więcej objętych zostało pomocą Punktu Informacji, Wsparcia i pomocy … 

2 Na podobnym poziomie zaangażowania pozostawała działalność wolontariatu i pomocy 

sąsiedzkiej w kwestii aktywizowania środowiska lokalnego w zakresie wspierania osób 

potrzebujących. 

3 Na podobnym poziomie ilościowym odbywała się praca socjalna z osobami bezrobotnymi. 

4 O 12 osób bezrobotnych więcej objęto działaniami projektu pn. „Program aktywizacji 

społeczno – zawodowej w Mieście Mszana Dolna”. 

5 12 osób bezrobotnych więcej współdziałało z pracownikami socjalnymi na rzecz 

rozwiązywania problemów życiowych. 

6 O 4 osoby mniej skorzystało z oferty „Banków: pracy, usług i rzeczy”. 

7 5 rodzinom (25 os.) zagrożonym bezdomnością zabezpieczono mieszkanie w lokalach 

socjalnych. 

8 W budynku socjalnym wyodrębniono 1 mieszkanie chronione. 

9 W podobnej liczbie osoby mające problemy mieszkaniowe zostały objęte pomocą w formie 

pracy socjalnej jak i pomocy materialnej. 

10 Mniejsza o 27 osób grupa została objęta pomocą na dofinansowanie leków, sprzętu 

rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych. 

11 O 6 osób niepełnosprawnych więcej objęto pomocą przez pracę socjalną oraz wsparcie 

finansowe. 

12 Więcej o 5 uczniów objęto pomocą w formie nauczania indywidualnego. 



13 Na podobnym poziomie pozostają działania mające na celu likwidację barier 

architektonicznych. 

 

Cel operacyjny II – Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych 

1 Większą o ok. 130 dzieci i młodzieży objęto opieką na bazie działalności Świetlicy na os. 

Krakowska. 

2 Odbywała się pomoc dla rodzin niewydolnych wychowawczo: udzielono pomocy 

finansowej oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 

Pedagog Pedagoga Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego objął pomocą więcej o7 osób. 

O 24 uczniów więcej objęto pomocą pedagogiczno – psychologiczną. 

3 Wzorem roku ubiegłego dzieci i młodzież brali udział w wypoczynku letnim 

organizowanym przez ZHP, ZSM Nr 2 oraz Parafię Miłosierdzia Bożego. 

4 Organizowano czas wolny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

5 Terapeuta PK-I udzielił pomocy porównywalnej liczbie osób (34) podczas 113 porad. 

6 Podobnie jak w 2010 r. przy Parafii św. Michała działa grupa wsparcia Al-Anon dla osób 

współuzależnionych i nadal odbywają się mitingi AA. 

7 Prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna przez instytucje 

współpracujące z MKRPA oraz przez ZSM Nr 1 i ZSM Nr 2. Liczba osób objętych 

działaniami była porównywalna do roku 2010. 

9 Na podobnym poziomie do 2010 r. udzielona została pomoc psychologiczna i prawna, w 

tym przed przemocą w rodzinie. 

10 Praca Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywała się na podobnym 

poziomie intensywności. 

11 Zmniejszyła się liczba osób starszych (o 10), z którymi podejmowana była praca socjalna.  

12 Na podobnym poziomie odbywa się promowanie idei wolontariatu oraz aktywizowanie 

społeczności lokalnej do działań na rzecz osób w podeszłym wieku. 

13 Zintensyfikowano działania aktywizujące skierowane do osób w podeszłym wieku – 

działaniami objęto o 32 osoby więcej. 

14 Wydatkowano o 47.187,00 zł więcej na zabezpieczenie pobytu dla 6 osób w domach 

pomocy społecznej. 

 

Cel operacyjny III – Promocja miasta poprzez rewitalizację 

1 Następują prace związane z rewitalizacją miasta. 

 

 



System 

 

Cel operacyjny I - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

1 O 236 osób mniej objęto pomocą rzeczową i finansową w związku z ubóstwem. 

2 O 26 osoby więcej objęto pomocą w formie ciepłego posiłku. 

3 O 24 uczniów mniej zostało objętych pomocą w formie wyposażenia w podręczniki szkolne 

 

Cel operacyjny II - Wspieranie rodzin w wypełnianiu przez nie funkcji wychowawczych 

i opiekuńczych 

1 Włączanie rodziców w proces dydaktyczno wychowawczy dzieci oraz organizacja zajęć 

mających na celu rozbudowanie poziomu wiedzy rodziców nt. rozwoju dzieci i młodzieży - 

pozostaje na tym samym poziomie. 

2 O ok. 49 uczniów więcej zaangażowało się w pracę wolontaryjną na rzecz osób starszych. 

3 Wykazano, iż mniej o 336 uczniów z deficytami rozwojowymi i zaburzeniami objęto 

specjalistyczną opieką. 

4 Na tym samym poziomie pozostawała oferta dydaktyczna w szkołach dot. problemów osób 

starszych i niepełnosprawnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zachowań destrukcyjnych. 

5 Na tym samym poziomie pozostawało przygotowanie gimnazjalistów do wyboru zawodu. 

6 Wzrosło wsparcie uczniów uzdolnionych poprzez system nagród i stypendiów. 

 

Cel operacyjny III - Profilaktyka patologii społecznych poprzez sport, rekreację i turystyk ę 

1 Podobna liczba osób skorzystała z oferty spędzania czasu wolnego skierowanej do dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

2 Na podobnym poziomie odbywały się działania integracyjne społeczności lokalnej. 

 

Cel operacyjny IV - Szeroko pojęta promocja zdrowia 

1 Wszyscy uczniowie szkół objęci byli profilaktycznymi programami prozdrowotnymi. 

2 Na podobnym poziomie odbywała się realizacja programów propagujących zasady 

bezpiecznego zachowania. 

  

 Z powyższego wynika, że wytyczone cele operacyjne i szczegółowe zarówno Strategii jak 

i Systemu są realizowane. Stopień realizacji zadań uzależniony jest od możliwości finansowych 

miasta oraz możliwości kadrowych instytucji realizujących poszczególne zadania. Zaznaczyć 

należy, że podejmowane działania w większości są zadaniami cyklicznymi i stanowią realizację 



zadań programowych i statutowych poszczególnych instytucji. 

 

Integralną część niniejszego Raportu stanowią: 

1) Załącznik Nr 1 do Raportu z realizacji Uchwał Rady Miasta za 2011 r. – monitoring realizacji 

zadań zawartych w Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Mszana 

Dolna, 

2) Załącznik Nr 2 do Raportu z realizacji Uchwał Rady Miasta za 2011 r. – monitoring realizacji 

zadań zawartych w Gminnym Systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Obydwa dokumenty zawierają szczegółowy opis realizacji zadań zawartych w uchwałach, którego 

dokonano na podstawie analizy sprawozdań przedstawionych przez instytucje, rozmów z ich 

przedstawicielami i osobami fizycznymi oraz na podstawie obserwacji działań realizowanych 

w środowisku.  

 
 

  

       Opracowanie przygotowała: 
       Koordynator realizacji uchwał 
       Sabina Kogut – Kierownik MOPS 
 


