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

Gminna Strategia rozwi ązywania problemów społecznych  

- monitoring realizacji zada ń w 2011 r. 
 
 
Cel operacyjny I – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
 
Cel szczegółowy 1. Działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć 
ograniczających skutki życia w biedzie. 
 
Nr  Zadanie Realizacja 
1 Podejmowanie działań na rzecz 

poprawy sytuacji bytowej osób i 
rodzin poprzez: 
- zabezpieczenie środków 
finansowych celem pomocy 
materialnej 
- pracę socjalną 
- pracę psychol. - pedagogiczną. 

MOPS 
W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe na wypłacenie zasiłków: 
stałych, okresowych, celowych i celowych specjalnych oraz posiłku - w łącznej kwocie 309.552,00 zł.  
– 301rodzinom udzielono pomocy materialnej  
– 876 razy osoby objęte były pracą socjalną.  
 
– 55 osób objęto cykliczną pomocą pedagogiczną oraz pracą socjalną w ramach działalności Punktu 
Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą. 
 

2  
Aktywizowanie środowiska lokalnego 
w zakresie inicjowania i promowania 
samopomocowych form wspierania 
osób i rodzin ubogich. 

MOPS 
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SURSUM CORDA  realizowany był projekt p.n. "Wolontariat - 
pomagam, bo lubię". Kluby wolontariatu młodzieżowego lokują się przy:  
Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych ul. Starowiejska 4,  
Zespole Szkół Nr 1 ul. Matejki 11,  
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ogrodowa 2, 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ul. Fabryczna 3.  
W pracę włączało się 8 wolontariuszy z Klubów oraz 2 osoby starsze stanowiące pomoc sąsiedzką. W 2011 r. 
pomocą objęto 3 środowiska osób starszych, chorych i samotnych. 
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Cel szczegółowy 2. Przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych skutków społecznych. 
 
Nr  Zadanie Realizacja 
1  

Praca socjalna z bezrobotnymi. 
MOPS 
50 osób bezrobotnych objęto oddziaływaniami Pracowników socjalnych, którzy pracowali z nimi motywując 
do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Motywowano osoby do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, gdzie mogli podjąć dokształcanie zawodowe i mieli większy dostęp do ofert pracy. 
 

2  
Umożliwienie osobom bezrobotnym 
nabywania umiejętności poruszania 
się na rynku pracy m.in. poprzez 
realizację projektów 
współfinansowanych przez UE. 

MOPS 
Do 24 osobowej grupy bezrobotnych skierowano dodatkową ofertę w ramach działań zawartych w 
realizowanym projekcie p.n. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Mieście Mszana Dolna”, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.  
Beneficjentom projektu zagwarantowano wsparcie psychologiczne oraz spotkania z doradcą zawodowym. 
Ponad to w ramach kontraktów socjalnych Beneficjenci projektu byli objęci intensywną pracą socjalną oraz 
otrzymali pomoc finansową w ogólnej kwocie 24.770,00 zł, która stanowiła wkład własny do projektu. 
Kwota dofinansowania pozyskanego z UE na realizację działań wyniosła  151.352,52 zł. 
 

3  
Pomoc materialna dla osób i rodzin 
dotkniętych bezrobociem przy 
jednoczesnym egzekwowaniu ich 
obowiązku  współdziałania w 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji 
życiowych. 

MOPS 
65 osób bezrobotnych skorzystało z pomocy w formie pracy socjalnej, 
25  osób uzyskało pomoc materialną po wywiązaniu się z postawionych im zobowiązań.  
Pracownicy socjalni motywowali osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia poprzez wspieranie ich 
w aktywnym poszukiwaniu pracy, oferowali pomoc przy podjęciu rejestracji w PUP, a także poprzez 
prowadzenie „Banku Pracy”.  
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego stanowiła łącznie kwotę 50.785,00 zł, w tym: 32.050, zł – zasiłki 
celowe, 5.850,00 zł – z. celowe specjalne, 9.249,00 zł  - z. okresowe, 3.636,00 zł – z. celowe w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 

4  
Prowadzenie punktu informacyjnego 
o ofertach w zakresie: „Bank Pracy”, 
„Bank Usług” i „Bank rzeczy”. 

MOPS 
7 osób skorzystało z pomocy oferowanej przez środowisko lokalne za pośrednictwem Pracowników 
socjalnych, którzy pośredniczyli w przyjmowaniu ofert oraz ich udostępnianiu poprzez prowadzony rejestr 
ofert. Oferty na bieżąco umieszczano do wiadomości publicznej w gablocie informacyjnej na budynku ZGK.  
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Cel szczegółowy 3. Tworzenie mechanizmów zapobiegających przechodzeniu osób zagrożonych bezdomnością  w stan bezdomności. 
 
Nr  Zadanie Realizacja 
1  

Zabezpieczenie mieszkań 
zastępczych dla osób zagrożonych 
bezdomnością. 

Urząd Miasta 
5 rodzin zagrożonych bezdomnością zamieszkiwało w 6 mieszkaniach na bazie budynku socjalnego w 
Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 36f. Łącznie zamieszkuje tam 25 osób. 
 

2  
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w 
mieszkaniu chronionym. 

Urząd Miasta / MOPS 
Spośród mieszkań w budynku socjalnym wyodrębniono 1 mieszkanie chronione, zgodnie z Uchwałą Nr 
LII/338/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie organizowania 
i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym. W 2011 r. mieszkanie chronione nie zostało wykorzystane. 
 

3 Zapewnienie osobom zagrożonym 
bezdomnością zaspokajania 
podstawowych potrzeb 
umożliwiających im pełnienie 
użytecznych społecznie ról i funkcji 
zawodowych, poprzez: 
- wsparcie finansowe 
- wsparcie psychologiczne. 

MOPS   
7 osób mających problemy mieszkaniowe otrzymało wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy 
finansowej (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne), w łącznej wysokości 11.956,00 zł. 

 
 
Cel szczegółowy 4. Stworzenie warunków umożliwiaj ących osobom niepełnosprawnym pełnienie społecznie aktywnej roli oraz integracji 
ze środowiskiem. 
 
Nr  Zadanie Realizacja 
1 Organizacja Warsztatów Terapii 

Zajęciowej stanowiących alternatywę 
dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. 

Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo 
Oczekiwanie na zmianę zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna, co umożliwi 
realizację zadania – organizację WTZ, którego działania planuje się skierować do 25 osób niepełnosprawnych. 

2 Organizacja spotkań integracyjnych 
dla osób niepełnosprawnych. 

Koło Terenowe PSnROUU 
Poza spotkaniami członków Stowarzyszenia i ich rodzin w 2011 r. nie były organizowane spotkania 
integracyjne z uwagi na brak środków finansowych. 
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3  
Dofinansowanie zakupu leków, 
sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów 
rehabilitacyjnych. 

MOPS  
11 osób skorzystało ze wsparcia finansowego (zasiłki celowe, celowe specjalne), po przedstawieniu koniecznej 
dokumentacji (np. zaświadczenia lekarskie, faktury za leki).  
Pomocy udzielono w łącznej kwocie 4.450,00 zł. 
 

4  
Podejmowanie działań wspierających 
osoby niepełnosprawne w miejscu 
zamieszkania. 

MOPS  
57 osób niepełnosprawnych objęto pomocą poprzez pracę socjalną oraz udzielając wsparcia finansowego 
w łącznej wysokości 118.654,00 zł (w tym: zasiłki stałe – 82.537,51 zł, pozostałe zasiłki – 36.116,49 zł). 
 

5  
Prowadzenie nauczania 
indywidualnego dla dzieci objętych 
obowiązkiem szkolnym a nie 
mogących uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych w związku z 
niepełnosprawnością. 

ZSM Nr 1  
– 5 uczniów –  objęto pomocą cały rok szkolny 2010/2011, 
– 1 uczeń –  zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, 
– 3 uczniów –  wczesne wspomaganie, 
– 1 uczeń –  nauczanie specjalne w związku z niepełnosprawnością ruchową. 
 
ZSM Nr 2  
– 6 uczniów –  objęto nauczaniem indywidualnym na przestrzeni roku szkolnego 2010/2011, 
– 1 uczeń – wczesne wspomaganie rozwoju, 
– 3 uczniów – kształcenie specjalne. 
 

6 Działania mające na celu likwidację 
barier architektonicznych na terenie 
miasta. 

ZSM Nr 1 i Nr 2 
Szkoły posiadają podjazd oraz łazienkę dla niepełnosprawnych.  
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Cel operacyjny II – Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych 
 
Cel szczegółowy 1. Wsparcie  i zaktywizowanie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niewydolnych wychowawczo). 
 
Nr  Zadanie Realizacja 
1  

Kontynuacja działalności i dążenie do 
rozwoju świetlicy dla dzieci i 
młodzieży na osiedlu Krakowska. 

MKRPA / MOK 
Ok. 200 uczestników (dzieci i młodzież) skorzystało z zajęć prowadzonych w Świetlicy, która działała od 
poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie (20 godzin/tydzień). Zajęcia stanowiły zagospodarowanie czasu 
wolnego i były alternatywą dla patologii społecznych. Ponadto na osiedlu Krakowska powstał plac zabaw, z 
którego korzystają dzieci objęte opieką Świetlicy.  
Na te cele zostały poniesione koszty w wysokości: 
12.728,97 zł – świetlica 
  5.551,76 zł – media 
--------------- 
18.280,73 zł – łącznie działalność świetlicy, w tym: 1.500 zł stanowi partycypacja spółdzielni mieszkaniowych: 
im. Władysława Orkana i „Oświata”. 
 
15.000,00 zł – zakup urządzeń i instalacja placu zabaw. 
 

2 Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu 
problemów opiekuńczo – 
wychowawczych poprzez: 
- możliwość uzyskania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej w 
PK-I 
- zorganizowanie zajęć edukacyjno – 
rozwojowych dla rodziców 
- stworzenie grupy wsparcia. 

MOPS  
Pracownicy socjalni proponowali podopiecznym możliwość skorzystania z pomocy oraz pośredniczyli 
w ustaleniu terminu wizyt u terapeuty i pedagoga rodzinnego zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – 
Informacyjnym w zakresie uzależnień i przemocy w Urzędzie Miasta. Z tej formy skorzystało 5 osób. 
Ponad to była monitorowana sytuacja szkolna dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez kontakt z 
opiekunami prawnymi dzieci, z wychowawcami klasowymi oraz pedagogami szkolnymi.  
Udzielano wsparcia finansowego na dofinansowanie 1 dziecku do zorganizowanego wyjazdu na kolonię 
wysokości 3.00,00 zł. Ponadto 5 dzieci wytypowanych przez Pracowników socjalnych wyjechało na 
kolonię organizowaną corocznie przez Kuratorium Oświaty. 
 
MKRPA 
Z porad Pedagoga w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym  w zakresie uzależnień i przemocy 
skorzystało 35 osób, w tym: 
– 18 osób - pomoc pedagogiczna udzielona rodzicom 
– 10 osób - pomoc pedagogiczna udzielona dzieciom 
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– 7 osób -pomoc pedagogiczna udzielona dorosłym 
– 63 usługi - pomoc w ramach usprawnienia komunikacji rodzinnej 
 
Udzielana była pomoc pedagogiczna: 
– dziecku z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi, 
– dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
– dziecku z nadpobudliwością psychoruchowa i dysleksją, 
– rodzicom- trudności wychowawcze z dziećmi, 
– w ramach usprawnienia komunikacji rodzinnej i kreatywnego rozwiązania konfliktów, 
– w zakresie przemocy w rodzinie i współuzależnienia, 
– w adaptacji po powrocie z emigracji. 
W 2011 r. poniesiono koszty w wysokości: 7.155,00 zł 
 
ZSM Nr 1  
Na przestrzeni roku szkolnego 2010/2011: 
–35 uczniów obejmowano pomocą w ramach konsultacji pedagogiczno – psychologicznych w Poradni 
Pedagogicznej, 
– 4 rodziców objęto pedagogizacją nt. radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi, 
– odbyło się 210 indywidualnych konsultacji rodziców z Pedagogiem szkolnym. 
 
ZSM Nr 2 
Na przestrzeni roku szkolnego 2010/2011: 
– 40 uczniów objęto konsultacjami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
– 10 – krotnie odbyła się pedagogizacja rodziców nt. radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi, 
– odbyło się 200 indywidualnych konsultacji rodziców z Pedagogiem szkolnym. 
Łącznie objęto 75 uczniów. 
 

3  
Organizacja wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży. 
 

MKRPA 
Dążąc do efektywnego wykorzystania wolnego czasu poprzez odpoczynek i zabawę w gronie rówieśników i bez 
używek zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży, i tak:  
– ZHP (wypoczynek letni - obóz/kolonia w Pobierowie w dniach 01.-16.07.2011 r.). Koszt: 8.000,00 zł. 
– Parafia Miłosierdzia Bożego (rekolekcje wakacyjne – Konina. Poronin, Michalczowa w dniach 01.-
31.07.2011 r.). Koszt: 8.000,00 zł.  
– ZSM Nr 2 (organizacja 2 wycieczek do Krakowa i Zatora). Koszt: 3.666,00 zł. 
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Łączny koszt poniesiony z GPPiRPA wyniósł 19.666,00 zł. 
 

4  
Organizacja czasu wolnego 
skierowanego do dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

ZSM Nr 1  
– 95 uczniów objęto opieką podczas zorganizowanych ferii zimowych w szkole 
– 186 uczniów objętych było pozalekcyjnymi zajęciami w formie kół zainteresowań 
– 300 uczniów było uczestnikami dyskotek organizowanych przez szkołę. 
 
MOK  
Prowadzone były następujące działania ukierunkowane na wszystkie grupy osób: 
1) 160 osób - Kurs Tańca Towarzyskiego - koszty w 100% pokrywają uczestnicy. 
2) 57 osób - Kurs Tańca Nowoczesnego – koszty w 100% pokrywają uczestnicy (28.000,00 zł). 
3) 16 osób - Sekcja Biegów Górskich i Długodystansowych – koszt ok. 6.000,00 zł, w tym sponsorzy. 
4) 6 osób – Grupa śpiewacza „Mszanicanki” – koszt 600,00 zł. 
5) 6 osób  - Grupa śpiewacza „Słomcanki” – koszt 600,00 zł. 
6) 66 osób - Warsztaty muzyczne – koszty w 100% pokrywają uczestnicy (ok. 18.000,00 zł). 
7) 32 osób - Chór Dziecięcy MOK – koszt ok. 7.000,00 zł. 
8) 47 osób - Klub Tańca Towarzyskiego „PRESTIGE” MOK – koszty w 100% pokrywają uczestnicy (ok. 
45.000,00 zł). 
9) 20 osób – Ceramika – koszt ok. 3.600,00 zł. 
10) 20 osób - Bieg po zdrowie (WOŚP) – 09.01.2011 r. – koszty pokrywają sponsorzy. 
11) 270 osób - XVII Finał WOŚP – 09.01.2011 r. – koszty pokrywają sponsorzy. 
13) 1.300 osób - Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka – 29.05.2011 r. – koszt 4.000,00 zł. 
14) 6.000 osób -  Dni Mszany Dolnej – 23-24.07.2011 r. – koszty ponoszone przez Urząd Miasta, Starostwo 
Powiatowe oraz sponsorów. 
15) 50 osób - Cała Polska Biega – 15.05.2011 r. – koszty pokrywają sponsorzy. 
16) 400 par + 500 widzów - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Burmistrza Miasta Mszana 
Dolna" – 19-20.11.2011 r. – koszt 38.000,00 zł w tym dotacja z Urzędu Miasta oraz środki od sponsorów. 
 
Całościowy koszt w/w działań wyniósł ok. 150.800,00 zł, w tym wkład rodziców ok. 91.000,00 zł. 
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Cel szczegółowy 2. Profilaktyka i rozwi ązywanie problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie. 
 
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 

MKRPA 
Terapeuta Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w zakresie uzależnień i przemocy podejmował dyżury 1 
raz w tygodniu przez 4 godziny (czwartek). Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 9.742,50 zł. 
Obszary pracy terapeuty uzależnień: 
– stawianie diagnozy uzależnienia 
– motywowanie do podjęcia terapii 
– podtrzymywanie w podjętej decyzji o nie piciu alkoholu, 
– praca z osobami prowadzącymi pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwym, 
– motywacja do pracy nad współuzależnieniem. 
 
Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu: liczba osób – 21, ilość porad – 91. 
Praca z osobami współuzależnionymi: liczba osób – 13, ilość porad – 22. 
Łącznie odbyło się 113 porad z 34 osobami. 
 

2  
Rozszerzenie działalności PK-I o 
ofertę terapeutyczną dla osób 
współuzależnionych: 
- grupa wsparcia (AL-ANON) 
- grupa edukacyjno - rozwojowa dla 
dorosłych. 

MKRPA 
W strukturze PK-I nie było realizowane to zadanie.  
 
Grupa wsparcia Al-Anon 
Zrzeszająca osoby współuzależnione (mające w swoim otoczeniu osoby zależne od środka zmieniającego 
świadomość np. alkohol, narkotyki), działa przy Parafii Św. Michała Archanioła. Spotkania odbywały się w Domu 
Parafialnym w każdy wtorek od godziny 17.00. 
 
Grupa Anonimowych Alkoholików „Lubogoszcz”  
Spotkania odbywały się w każdy czwartek od godz. 18.00 w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Michała 
Archanioła. W każdy 1-szy czwartek miesiąca odbywają się mitingi otwarte - tzn. że mogą w nich uczestniczyć 
osoby nie mające problemu. 
 

3 Rozszerzenie działalności PK-I o 
ofertę terapeutyczną dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych: 
− grupa wsparcia (AL-ATEEN) 
− grupa edukacyjno – rozwo. dla dz.   

MKRPA 
W 2011 r. w strukturze PK-I nie było realizowane to zadanie.  
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4  
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży. 

MKRPA 
Profilaktykę i edukację w zakresie uzależnień w  ramach prowadzonej przez siebie działalności promowały poniżej  
wymienione instytucje, które wydatkowały środki finansowe w łącznej wysokości 247.089,97 zł. Działaniami zostały 
objęte osoby – mieszkańcy miasta w liczbach przedstawionych poniżej: 
1) KS TURBACZ – sekcja   piłkarska  - 120 osób i sekcja Tae Kwon Do – 60 osób (59.000,00 zł) 
2) TKKF –  187 osób (1.590,00 zł) 
3) PTTK – średnio na wycieczce 50 - 70 osób (2.700,00 zł) 
4) Koło Wędkarskie Mszanka – 80 osób (3.000,00 zł) 
5) Biblioteka - 260 osób (5.000,00 zł)  
6) Parafia Miłosierdzia Bożego 60 osób, zbiórka krwi 130 osób (10.000,00 zł) 
7) ZSM nr 1 (26.000,00 zł) 
8) ZSM nr 2 (26.000,00 zł) 
9) LAMA – ok. 130 osób (5.271,00 zł) 
10) OSP –  ok. 100 osób (6.300,00 zł) 
11) ZHP -  20 osób (8.000,00 zł) 
12) 2 turnieje szachowe - ok. 80 osób (3.500,00 zł) 
13) MOK – ok. 300 osób w imprezach masowych: dni Mszany Dolnej – ok. 4 tys., Piknik Rodzinny – ok. 1.3 tys.  
(80.728,97 zł)  
14) MGKS „Mszanka”- 30 osób (10.000,00 zł) 
 
ZSM Nr 1  
W ciągu całego roku wszyscy uczniowie brali udział w: 
- lekcjach tematycznych, w szczególności podczas godzin wychowawczych 
- spotkaniach z pracownikami policji i straży granicznej (pogadanki nt.  zagrożeń  i odpowiedzialności 
karnej nieletnich, cyberprzemocy, zagrożeń wolności osobistej, bezpieczeństwa na drodze). 
Ponadto 60 uczniów brało udział w: 
- zajęciach warsztatowych w programie  „Spójrz inaczej na agresję” 
Wobec uczniów podejmowana była współpraca pedagogów szkolnych z: 
- MOPS (w zw. z 15 uczniami), Policją (15), Kuratorami (14), Sądem rodzinnym (5), Zespołem ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (14) oraz MKRPA. 
50-krotnie podejmowane było wspieranie  uczniów i  rodziców w rozwiązywaniu problemów w formie 
możliwości uzyskania fachowej pomocy,  wsparcia i porady oraz konkretnych działań szkoły  
  
ZSM Nr 2  
W ciągu całego roku uczniowie byli objęci następującymi działaniami: 
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– prelekcja dla uczennic klas VI pn. “Między nami kobietkami” 
– uczniowie klas I i VI SP  oraz II i III Gimnazjum  brali udział w spotkaniach z pracownikami policji 
(pogadanki na temat zagrożeń i odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberprzemocy, zagrożeń wolności 
osobistej, bezpieczeństwa na drodze) 
– 79 uczniów uczestniczyło w Programie pn. “Przyjaciel” 
– wszyscy uczniowie objęci byli lekcjami tematycznymi, w szczególności na godzinach wychowawczych 
– 60 uczniów objęto zajęciami warsztatowymi pn. „Spójrz inaczej na agresję” 
– 48 uczniów objęto uwagą poprzez podjęcie współpracy Pedagogów szkolnych z MOPS, GOPS, Policją, 
Kuratorami, Sądem rodzinnym, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
– 50-krotnie podejmowane było wspieranie uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów w formie 
możliwości uzyskania fachowej pomocy  wsparcia i porady oraz konkretnych działań. 
 

5  
Udzielanie rodzinom pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 

MKRPA 
Pedagog rodzinny PK–I podejmował pracę 1 raz w tygodni przez 4 godziny (wtorek) w obszarze  
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, w tym odbywała się: 
– pomoc pedagogiczna dziecku z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi, 
– pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
– pomoc dziecku z nadpobudliwością psychoruchowa i dysleksją, 
– pomoc pedagogiczna rodzicom – w obszarze trudności wychowawczych z dziećmi,  
– pomoc w ramach usprawnienia komunikacji rodzinnej i kreatywnego rozwiązania konfliktów, 
– pomoc w zakresie przemocy w rodzinie oraz współuzależnienia, 
– pomoc w adaptacji po powrocie z emigracji. 
 
 Odbyło się łącznie 79 spotkań, podczas których17 osobom udzielono pomocy. Odbyło się:  
– 48 spotkań z osobami doznającymi przemocy 
– 31 spotkań z osobami będącymi sprawcami przemocy. 
 
MOPS 
55 osób skorzystało z pomocy Pracowników socjalnych obejmujących dyżury w  Punkcie Informacji, 
Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą. 

6  
Powołanie Zespołu d.s. 
przeciwdziałania przemocy w 

MOPS 
W 2011 r. Zespół odbył 4 spotkania robocze, podczas których jego członkowie dokonali oceny sytuacji 
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rodzinie, w którego składzie mogą 
być przedstawiciele: MOPS, Policji, 
MKRPA, PK-I, SPZOZ, MOW, 
Pedagodzy szkół podstawowych, 
gimnazjów, ponadgimnazjalnych. 
Skład osobowy oraz regulamin 
zespołu określi Burmistrz Miasta w 
drodze zarządzenia. 

problemowej w 35 rodzinach znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Podjęto działania w kierunku 
wypracowania sposobu postępowania mającego na celu przywrócenie integralności rodziny.  
Ponad to podejmowane były działania informacyjno – edukacyjne w środowisku dot. przeciwdziałania 
przemocy (tablice ogłoszeń, stroma internetowa: www.mops.mszana-dolna.pl).  
2 pracowników MOPS brało udział w szkoleniach dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy 
organizowanych przez GOPS w Wielkiej Wsi.  
Na realizację zadania nie zostały zabezpieczone żadne dodatkowe środki finansowe. 
 

 
 
Cel szczegółowy 3. Poprawa standardów usług socjalnych oferowanych osobom w podeszłym wieku poprzez aktywizację środowiska. 
 
Nr Zadanie Realizacja 
1  

Praca socjalna wobec osób 
starszych. 

MOPS 
Wobec 39 osób w podeszłym wieku Pracownicy socjalni podjęli oddziaływania ukierunkowane na organizowanie 
wsparcia ze strony środowiska lokalnego m.in. poprzez uruchomienie pomocy sąsiedzkiej. Nieustannie 
motywowali osoby starsze do uregulowania kwestii zdrowotnych, w tym do złożenia wniosku o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności i udzielali pomocy w dopełnieniu procedur.  
 

2 Wspieranie idei wolontariatu 
młodzieżowego i działań na rzecz 
pomocy ludziom samotnym, chorym, 
niepełnosprawnym, w podeszłym 
wieku. 

MOPS 
8 wolontariuszy zrzeszonych w Klubach Wolontariatu Młodzie żowego działających na terenie miasta i 2 
osoby starsze stanowiące pomoc sąsiedzką objęło pomocą 3 środowiska osób starszych, chorych, samotnych. 
 

3 Aktywizowanie społeczności lokalnej 
do działań na rzecz osób  
w podeszłym wieku. 

j.w. 

4  
Podejmowanie działań zmierzających 
do aktywizacji osób w podeszłym 
wieku w środowisku lokalnym. 
 

MOPS 
47 osób w podeszłym wieku objętych było działaniami aktywizującymi inicjowanymi przez Pracowników 
socjalnych poprzez prowadzoną w tych środowiskach pracę socjalną. Ponadto działalność wolontariatu  
młodzieżowego oraz pomoc sąsiadów stanowiła element działań aktywizacyjnych. 
 
MOK 
Aktywizacji środowiska lokalnego łączyła się z organizacją następujących imprez, na które zostały wydatkowane 
środki w łącznej wysokości 1.340,00 zł: 
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1) Koncert Kolęd i Pastorałek – 31.01.2011 r. - 92 osoby (240,00 zł) 
2) Konkurs Palm Wielkanocnych – 17.04.2011 r. – 150 osoby (ok. 800,00 zł) 
3) Przedstawienie Grupy Teatralnej „Bez nazwy” – 22.05.2011 r. – 9 osoby  
4) Koncert na Finał – 12.06.2011 r. – 97 osoby (300,00 zł) 
5) Przedstawienie Grupy Teatralnej „Wizja” + Koło Regionalne – 26.06.2011 r. – 41 osoby  
6) V Zagórzańskie Spotkania Chórów „LAUDATE DOMINUM” -  23.11.2011. r. – 400 osoby (finansowane z 
budżetu Urzędu Miasta) 
8) Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości – 11.11.2011 r. – 53 osoby. 
  

5 Zabezpieczenie środków 
finansowych umożliwiających 
umieszczanie osób w domach 
pomocy społecznej. 

MOPS 
6 osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku przebywa w domach pomocy 
społecznej. W 2011 r. na opłacenie pobytu osób wydatkowano środki w wysokości 152.544,00 zł. 
 

 
 
Cel operacyjny III – Promocja miasta poprzez rewitalizację 
 
Cel szczegółowy 1. Wzbogacenie oferty alternatywnych form aktywnego spędzania wolnego czasu. 
 

Nr Zadanie Realizacja 
1 Zagospodarowanie terenu na 

lewym brzegu rzeki  Mszanki 
(okolice PKS) na deptak 
turystyczny: alejki spacerowe, 
rampa dla rolkarzy, mur dla 
graficiarzy. 

Urząd Miasta 
Od czerwca 2011 r. podjęto działania związane z rewitalizacją miasta. 

2 Zagospodarowanie Parku 
Miejskiego i odnowa placu 
targowego na parking, budowa 
amfiteatru, ogródka 
jordanowskiego (plac zabaw), 
oświetlenia, monitoringu, 
ogrodzenia. 

j.w. 

 


