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Ostrowiec Świętokrzyski 2020 rok 



WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 17 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina ma obowiązek 

opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

W związku z tym opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2021 zwana dalej Strategią, przyjęta do 

realizacji Uchwałą Nr LVI/71/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 

2014 r. 

Misją Strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

socjalnego, dążenie do integracji społecznej osób ubogich i bezrobotnych, dzieci i młodzieży, 

osób starszych, chorujących, niepełnosprawnych oraz innych grup społecznych, a także tworzenie 

równych szans rozwoju społecznego wszystkim mieszkańcom. Rozwiązania wdrażane przy 

współpracy z lokalnymi partnerami służyć mają eliminacji negatywnych zjawisk społecznych 

oraz zrównoważonemu rozwojowi miasta. 

 

Strategia realizowana jest przy pomocy następujących programów: 

1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 

2019-2021 (Uchwała XXI/112/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 

października 2019 r.), którego podstawowym założeniem jest utworzenie spójnego 

systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, 

poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności  

opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

 W ramach programu prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, świetlice 

środowiskowe, monitoring funkcjonowania rodzin zagrożonych kryzysem  

i przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, zapewnione są usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne, udzielane jest wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin 

potrzebujących. 

2. Gminny Program Wspierania Osób Starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2016-2020 (Zarządzenie Nr 57/2016 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. z dnia 12 sierpnia 

2016 r.). Program jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzgledniającym obszary  

i kierunki wsparcia dążące do poprawy jakości i poziomu życia osób w wieku 

poprodukcyjnym, do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa i utrzymanie jak najdłużej seniora w społeczności lokalnej. 

Realizacja programu możliwa jest poprzez pomoc materialną, usługi, wsparcie pracy 

środowiskowej, pomoc członkom rodziny opiekującym się osobami starszymi, 

prowadzenie monitoringu sytuacji osób starszych oraz opracowywanie standardów 

pomocy osobom starszym.  

 



3. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 

2017-2020 (Uchwała Nr XLIX/92/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 

11 października 2017 r.). Program stanowi kompleksowy plan działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, osłonowych, aktywizujących i wspierających osoby doświadczające 

bezdomności w procesie usamodzielniania się i pełnego powrotu do społeczeństwa.  

Jego celem jest podniesienie jakości  życia  osób  zagrożonych  bezdomnością  

i bezdomnych poprzez stworzenie infrastruktury pomocy społecznej odpowiadającej na 

zdiagnozowane potrzeby tych grup. Adresatami programu są osoby zagrożone 

bezdomnością i bezdomne, które wykazują motywację do działania na rzecz poprawy 

swojej sytuacji, w tym szczególnie rodziny z dziećmi, dla których szybkie i kompleksowe 

wsparcie jest szansą na złagodzenie negatywnych konsekwencji pozostawania w sytuacji 

zagrożenia utratą dachu nad głową lub bezdomności. Ścieżka wsparcia jest projektowana 

indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i zasobów osoby, której ma służyć. 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021 (Uchwała XXII/137/2015 Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r.). Celem ogólnym programu jest 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz  ochrona osób doznających 

przemocy w rodzinie, co będzie osiągane przez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

✓ rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

✓ rozwój działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, 

✓ podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy 

w rodzinie, 

✓ rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

5. Program "Ostrowiecka Rodzina +" (Uchwała Nr LXIII/147/2014 Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014 r. z późniejszymi zmianami) ma 

na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie tych 

rodzin, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży pochodzących  

z rodzin wielodzietnych, poprawę warunków życia rodziny poprzez ułatwienie tym 

rodzinom, na preferencyjnych zasadach, dostępu do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz 

innych dóbr i usług świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne. 

6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok (Uchwała Nr V/13/201 Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.). Celem programu jest zapobieganie 

powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów już istniejących 

problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, wspomaganie rozwoju jednostki, 

promocję zdrowia, edukację, propagowanie postaw wolnych od uzależnień, poprawę 

jakości życia rodzin. 



7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 (Uchwała 

Nr LII/113/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r.). 

Podstawowym celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych  

i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, podejmowanie 

działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukcję dostępności do 

substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym, 

wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, 

wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji 

psychoaktywnych,  współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii, organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z grup podwyższonego ryzyka. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizuje się w szczególności przez 

działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, leczenie, 

rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych oraz ograniczanie szkód zdrowotnych  

i społecznych. 

8. Program współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w latach 2018–2019  (Uchwała Nr L/101/2017 Rady Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.). Prezydent Miasta, mając na uwadze 

działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego, która jest istotnym elementem spajającym i aktywizującym 

społeczność lokalną, co roku zabezpiecza w budżecie gminy kwotę na realizację zadań 

zleconych w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym. Podmioty 

realizujące zadania kształtują liderów podejmujących aktywność na rzecz małych 

społeczności, przyczyniają się do rozwijania więzi mieszkańców naszej gminy oraz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

Niektóre z organizacji deklarowały wkład własny finansowy lub osobowy w postaci 

wolontariatu lub pracy społecznej członków stowarzyszenia, co obniżało koszty realizacji 

poszczególnych zadań oraz przyczyniło się do aktywizacji mieszkańców naszego miasta. 

Realizacja zadań w 2019 roku wynikała z uchwały Nr L/101/2017 Rady Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019. Program 

skierowany jest do tych organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski i na rzecz jej mieszkańców. Mieszkańcy korzystają bezpłatnie z 

różnych form pomocy w zakresie poszczególnych zadań. 

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przygotowano 7 zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie 

otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie 

przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji 

zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej. 

W sumie w 2019 roku ogłoszono 7 konkursów i zawarto 59 umów z organizacjami 

pozarządowymi oraz klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Ostrowiec 



Świętokrzyski na łączną kwotę 2 520 847,41 zł a wysokość kwot dotacji  udzielonych z 

budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wyniosła 2 520 847,41 zł (59 umów), w tym 43 

umowy z zakresu pożytku publicznego oraz 16 umów z zakresu rozwoju sportu na kwotę 

900 000,00 zł. 

9. Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

na lata 2015–2021 (Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  

z dnia 2 kwietnia 2015 r.). Celem programu jest rozwój sektora ekonomii społecznej  

w Ostrowcu Św., jako czynnika wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej i rozwoju 

kapitału społecznego oraz stworzenie warunków do funkcjonowania ekonomii społecznej. 

10. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

na lata 2019–2023 (Uchwała Nr XIV/55/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 

dnia 30 maja 2019 r.) Celem głównym jest coroczna poprawa sytuacji mieszkaniowej 

mieszkańców, polepszenie jakości życia mieszkańców, poprawa warunków 

mieszkaniowych, stworzenie warunków uzyskiwania przez rodziny  

o zróżnicowanym poziomie dochodów dostępu do samodzielnego mieszkania, pomoc 

osobom o niskich dochodach w uzyskaniu samodzielnego mieszkania. 

 

Wnioski 

Z informacji przekazanych przez realizatorów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim wynika, iż Gmina posiada duży potencjał 

podmiotów życia społecznego. Działania ich ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów 

mieszkańców miasta w zakresie: bezrobocia, migracji zarobkowych, starzenia się 

społeczeństwa, pomocy osobom niepełnosprawnym, schorowanym i niezaradnym życiowo. 

Ciekawym pomysłem na przyszłość, godnym zaangażowania instytucji jest rozwój ekonomii 

społecznej a także większe wykorzystanie możliwości jakie daje wolontariat. Ważne jest także 

zaangażowanie instytucji we wsparcie młodzieży, ukierunkowane na wzmocnienie psychiczne. 

Większe zaangażowanie instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną  

w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski umożliwiłoby realizację celów zawartych w Strategii na 

wyższym poziomie. We wnioskach z 2019 roku należy również wspomnieć,  

iż sytuacja w kolejnych latach diametralnie się zmieni. Zetknęliśmy się z sytuacją 

epidemiologicznego zagrożenia i wszelkie działania będą musiały tą sytuację uwzględniać. 

Ważne jest wypracowanie procedur, nowych rozwiązań i efektywna praca z wirusem w tle. 

 

Realizację celów Strategii w 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 



 

Cel strategiczny 1.  

Zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej 

 

Lp. Cele operacyjne Proponowane kierunki działań 
Wskaźniki realizacji celu 

operacyjnego 

Wartość 

wskaźnika 
Realizatorzy strategii Uwagi 

1.1 

Wspieranie osób i 

rodzin żyjących w 

ubóstwie  

z ograniczaniem jego 

następstw 

- monitoring problemu ubóstwa 

i identyfikowanie jego przyczyn,  

 

- podnoszenie wrażliwości 

społecznej wobec zjawiska 

ubóstwa, 

 

- rozwój i wdrażanie działań 

poprawiających funkcjonowanie 

rodzin, 

 

- wspieranie inicjatyw i programów 

na rzecz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z 

powodu ubóstwa,  

 

- wspieranie osób poprzez ich 

aktywizację zawodową, społeczną, 

pomoc w ekonomicznym 

usamodzielnieniu, wyjściu z 

pomocy społecznej, 

 

liczba przeprowadzonych 

badań identyfikacyjnych 

przyczyny ubóstwa, 

11 

MOPS, PCPR, CIS, KIS, 

WEiSS, PCK, PUP, PKPS, 

organizacje pozarządowe, 

Kościoły, ARL, media 

Uniwersytet III Wieku- 11 

 

liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy 

społecznej, 

1.901 
MOPS-1.901 

 

liczba instytucji świadczących 

pomoc rodzinie, 
9 

ARL, UTW,MOPS, PCPR, Poradnia-

Pedagogiczno-Psychologiczna, CIS, 

PCK, PKPS, PUP 

liczba programów 

opracowanych na rzecz 

rodziny, 

1 
Gminny Program Wspierania 

Rodziny 

liczba osób objętych 

zatrudnieniem socjalnym, 

wspieranym, pracami 

społecznie-użytecznymi, 

pracami interwencyjnymi, 

stażami, praktykami, 

956 

775- PUP 

147-CIS 

34-ARL 

liczba osób skierowanych do 

Centrum Integracji 

Społecznej, 

241 

153- MOPS 

88- CIS 

 

liczba osób skierowanych do 

Klubu Integracji Społecznej. 
0 0 



1.2 

Zwiększenie 

efektywności wsparcia 

dzieci i rodzin 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

- wspieranie rodzin w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych i materialno-

ekonomicznych,  

 

- wczesne oddziaływania 

profilaktyczne dla rodzin 

wieloproblemowych,  

 

- integracja społeczna osób i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez uczestnictwo  

w wydarzeniach kulturalnych, 

rekreacyjnych, sportowych,  

 

- współpraca z instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi  

i wolontariatem, zlecanie zdań na 

rzecz udzielania pomocy dziecku 

i rodzinie,  

 

- promowanie wartości rodzinnych, 

 

- poprawa funkcjonowania 

istniejących świetlic 

środowiskowych na terenie miasta. 

liczba zawartych kontraktów 

socjalnych z rodzinami 

mającymi problemy  

z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego i 

wypełniania funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych, 

6 

MOPS, PCPR, ARL, 

WEiSS, PCK, organizacje 

pozarządowe, Kościoły, 

media 

 

6- MOPS 

liczba zleconych zadań na 

rzecz udzielania pomocy 

rodzinie 

i dziecku organizacjom 

pozarządowym, 

8 

8- UM (prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich członów 

rodziny, „Wakacje z futbolem 

2019”, „Wakacje z szachami 

2019”, „Bezpieczne wakacje nad 

wodą”, 

      „Siatkarska jesień z akademia 

Volley Stars w Ostrowcu Św.”, 

„Upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród mieszkańców 

Ostrowca Św.”, prowadzenie 

świetlicy środowiskowej z 

elementami socjoterapii na 

Koszarach, prowadzenie  świetlic 

środowiskowych z elementami 

socjoterapii na terenie miasta w 

placówkach oświatowych - PCK 

liczba podjętych działań 

wspierających rodzinę, 
2006 

23- UTW 

1.873- MOPS 

66- poradnictwo terapeutyczne ARL 

18- poradnictwo psychologiczne 

ARL 

25- poradnictwo prawne ARL 

PCPR – udział w kampanii 

Międzynarodowy Dzień Rodzin 

 



liczba realizowanych 

programów profilaktycznych. 
7 

4- UTW 

2-ARL 

1- UM 

 

1.3 

Upowszechnianie 

gminnego systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- podnoszenie wiedzy społecznej  

nt. zjawiska przemocy w rodzinie 

i kreowanie postaw wolnych od 

przemocy, 

 

- zmniejszanie negatywnych 

następstw zjawiska przemocy  

w rodzinie dla ofiar 

i świadków, 

 

- zmniejszenie ilości zachowań 

agresywnych w rodzinie,  

 

- poprawa skuteczności działań 

osób 

i instytucji zobowiązanych  

do przeciwdziałania przemocy,  

 

- diagnoza i monitoring zjawiska 

przemocy w rodzinie, 

 

- wdrażanie dobrych praktyk 

 i skutecznych działań w obszarze 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie,  

liczba przeprowadzonych 

kampanii społecznych, 
4 

Zespół, WEiSS, 

MOPS,PCPR, Policja, 

GKRPA, Prokuratura, Sąd, 

OIK, podmioty lecznicze, 

organizacje pozarządowe, 

media „Kuźnia” 

2-UTW 

2- ZI 

 

liczba dzieci i młodzieży 

objętych edukacją , 
470 

 

220- Poradnia-Pedagogiczno-

Psychologiczna 

250- ZI 

 

liczba osób dorosłych 

objętych poradnictwem 

(liczba porad), 

444 

(589) 

45- Poradnia-Pedagogiczno-

Psychologiczna (45 porad) 

399- MOPS (544 porady) 

 

liczba sprawców przemocy 

objętych działaniami 

korekcyjno – edukacyjnymi, 

0 0 

liczba badań i analiz 

przeprowadzonych w 

obszarze przemocy, 

0 0 

liczba świetlic 

środowiskowych i 

socjoterapeutycznych dla 

dzieci uwikłanych w zjawisko 

przemocy, 

0 0 

liczba dzieci korzystających 

ze świetlic środowiskowych 

 i socjoterapeutycznych. 

473 
473-UM 

 



1.4 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu osób 

bezdomnych 

- promowanie programu 

wychodzenia z bezdomności,  

 

- zapobieganie powstawaniu, 

poszerzaniu 

i utrwalaniu się zjawiska 

bezdomności, 

 

- diagnozowanie i monitorowanie 

zjawiska bezdomności,  

 

- zapobieganie degradacji 

biologicznej 

i społecznej osób bezdomnych w 

tym zabezpieczenie schronienia 

potrzebującym, 

 

-  stworzenie możliwości 

aktywnego udziału osób 

bezdomnych w życiu społecznym,  

 

- reintegracja osób bezdomnych 

w środowisku zamieszkania lub 

w wybranym przez nich miejscu 

pobytu, 

  
 

liczba osób bezdomnych 

uczestniczących w programie 

wychodzenia z bezdomności. 

5 

MOPS, Policja, Straż 

Miejska, PKPS, ZUM, WIK 

UM, PUP, ARL, CIS, KIS, 

„ESKULAP”, ŚOT, 

GKRPA, „KUŹNIA”, 

media, organizacje 

pozarządowe, 

5- MOPS 

 

liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu bezdomności, 

100 
100- MOPS 

 

liczba placówek oferujących 

schronienie 

i pomoc w reintegracji 

społecznej osób bezdomnych, 

3 

 

 

Schronisko w Komornikach, 

Noclegownia, Ogrzewalnia 

liczba szkoleń skierowanych 

do kadr zajmujących się 

problematyką bezdomności, 

13 
13-MOPS 

 



1.5 

Stworzenie systemu 

pomocy i wsparcia  

w zaspakajaniu potrzeb 

mieszkaniowych dla 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stworzenie systemu 

monitorowania bezdomności i 

wykluczenia mieszkaniowego, 

 

- aktualizacja kryteriów udzielania 

wsparcia w zaspakajaniu potrzeb 

mieszkaniowych dla pozostałych 

grup mieszkańców,  

 

- poszukiwanie modeli 

wzmacniania budownictwa 

mieszkaniowego oraz podaży 

lokali mieszkalnych w całej 

aglomeracji,  

 

- zwiększanie zasięgu 

wykorzystania istniejących 

zasobów lokalowych do osiągania 

celów pomocy społecznej, 

 

- utworzenie podstaw dla 

współpracy samorządu i 

sąsiedzkich społeczności lokalnych 

w zakresie podnoszenia jakości 

zagospodarowania terenów 

mieszkalnych, zgodnego  

z potrzebami mieszkańców, w tym 

wykorzystaniu potencjału i 

dorobku wspólnot 

mieszkaniowych, 

liczba mieszkań pozyskanych  

w danym roku dla zasiedlenia 

osób najuboższych, 

53 

ZUM, WIKUM, zarządcy 

lokali mieszkalnych, MOPS, 

media 

53-ZUM 

liczba mieszkań 

przekwalifikowanych na 

socjalne ze względu na niski 

dochód najemcy oraz zły stan 

techniczny, 

2 2-ZUM 

złożone wnioski o przydział 

mieszkania osób bezdomnych, 
36 36-ZUM 

złożone wnioski dla osób 

zamieszkujących w lokalach 

o nadmiernym zagęszczeniu, 

43 

 

43-ZUM 

ilość mieszkań zapewnionych 

celem wykonania eksmisji. 
8 8- ZUM 



 

 

Cel strategiczny 2.  

Integracja społeczna i aktywizacja osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych 
 

Lp. Cele operacyjne Proponowane kierunki działań 
Wskaźniki realizacji celu 

operacyjnego 

Wartość 

wskaźnika 
Realizatorzy strategii Uwagi 

2.1 

Kształtowanie 

wizerunku osób 

niepełnosprawnych  

na rynku pracy 

- opracowanie i wdrażanie 

lokalnych programów, 

prowadzenie szkoleń 

i warsztatów na rzecz integracji 

i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, 

 

- rozszerzanie współpracy między 

stowarzyszeniami, warsztatami 

terapii zajęciowej, a instytucjami 

zatrudniającymi osoby 

niepełnosprawne, 

 

- współpraca z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

liczba wdrożonych 

programów, 
3 

MOPS, PCPR,CIS, KIS, 

PUP, ARL, WEiSS, 

organizacje pozarządowe, 

media, podmioty lecznicze 

2- PCPR (Program współpracy 

Powiatu Ostrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 

2018-2020; Powiatowy Program 

Działania na Rzecz Osób 

Niepełnoprawnych na lata 2014-

2020) 

1- MOPS ( w projekcie „Akcja 

Aktywizacja” wdrożono 

Program Aktywności Lokalnej 

dla Osób Niepełnosprawnych) 

liczba przeszkolonych osób 

niepełnosprawnych, 
37 

 

10-ARL 

1-PUP 

26- MOPS (w Projekcie „Akcja 

Aktywizacja”) 

liczba zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych, 
447 

3-ARL 

433-PUP 

11- MOPS (w Projekcie „Akcja 

Aktywizacja” 

liczba zawartych umów 

partnerskich pomiędzy 

różnymi podmiotami, 

11 

1-ARL-PCK 

10- MOPS (w Projekcie „Akcja 

Aktywizacja” zawarto 9 umów 

partnerskich oraz 1 umowa w 

Projekcie „Razem Raźniej” 



liczba spotkań kształtujących 

pozytywne postawy na rzecz 

osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy. 

241 

241- MOPS (spotkania w  

ramach Projektu „Akcja 

Aktywizacja”) 

2.2 

Usługi socjalne dla 

osób 

niepełnosprawnych 

- rozwój usług opiekuńczo -

pielęgnacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych,  

 

- współpraca władz publicznych  

z organizacjami pozarządowymi na 

rzecz tworzenia przyjaznych 

środowisk dla osób 

niepełnosprawnych,  

 

- rozwój wolontariatu na rzecz 

wsparcia osób niepełnosprawnych. 

liczba osób 

niepełnosprawnych objętych 

usługami opiekuńczymi, 

154 

MOPS, PCPR, PCK, 

ŚDS „Przystań”, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze 
 

154-MOPS 

liczba wolontariuszy 

działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

4 

1 - ŚDS ul. Pułanki 

1- ŚDS „Przystań” 

2 - MOPS  

liczba podjętych inicjatyw  

w partnerstwie między 

instytucjami na rzecz rozwoju 

usług socjalnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

10 

1-ARL-PCK 

1-UTW 

4-UM  ( realizacja zadań w zakresie 

pomocy osobom niepełnosprawnym: 

SARON, Amazonki, diabetycy, 

Polski Związek Niewidomych 

4-MOPS (inicjatywy na rzecz 

rozwoju osób niepełnosprawnych –

Akcja Aktywizacja) 

liczba osób uczestniczących  

w turnusach rehabilitacyjnych 
386 

 

20- UTW 

366- PCPR 

2.3 

Tworzenie warunków 

sprzyjających 

zaradności 

 i samodzielności osób 

niepełnosprawnych 

- wspieranie rozbudowy i 

modernizacji placówek służących 

osobom niepełnosprawnym, 

 

- działania na rzecz eliminowania 

barier architektonicznych, 

transportowych, dostosowanie 

środków komunikacji miejskiej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych,  

 

liczba rozbudowanych 

i zmodernizowanych 

placówek służących osobom 

niepełnosprawnym w gminie, 

Brak danych 
PCPR, MOPS, WEiSS, 

WIK UM, ZUM, PUP, 

ARL, ŚDS „Przystań”, 

zarządcy lokali 

mieszkalnych, organizacje 

pozarządowe, media, rady 

osiedlowe 

------------ 

liczba budynków użyteczności 

publicznej i przystanków 

komunikacji miejskiej 

przystosowanych 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

3 

1-UTW 

2 -MOPS - miejsca aktywności 

lokalnej:  ul. Furmańska 5, ul. Górna 

3 Częstocice 



- podnoszenie świadomości osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

przysługujących im praw oraz 

informowanie o możliwościach 

uzyskania pomocy,  

 

- promowanie i wspieranie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego 

Gminy, 

 

- wspieranie osób 

niepełnosprawnych poprzez ich 

aktywizację zawodową, społeczną 

pomoc w ekonomicznym 

usamodzielnieniu, wyjściu  

z pomocy społecznej. 

liczba osób 

niepełnosprawnych objętych 

zatrudnieniem socjalnym, 

wspieranym, pracami 

społecznie-użytecznymi, 

pracami interwencyjnymi, 

stażami, praktykami. 

86 

16-ZUM 

11-PUP 

10-ARL 

38-CIS 

11- MOPS (OSL) 

liczba przeprowadzonych 

kampanii dotyczących osób 

niepełnosprawnych  

3  

3-UM (Profilaktyka chorób 

nowotworowych –Ostrowiecki Klub 

Amazonka, Profilaktyka schorzeń 

narządu ruchu-Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo SARON, obchody Dnia 

Cukrzycy-Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków 

2.4 

Zwiększanie systemu 

wsparcia społecznego 

dla osób po kryzysie 

zdrowia psychicznego  

- monitorowanie i diagnozowanie 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi, chorych 

psychicznie,  

 

- motywowanie osób  

z zaburzeniami psychicznymi  

i chorych psychicznie 

liczba osób zarejestrowanych 

w ośrodkach leczenia zburzeń 

psychicznych, 

3.306 

„Eskulap”, ŚOT, MOPS, 

PCPR, ŚDS, ŚDS 

„Przystań”, organizacje 

pozarządowe, media, 

podmioty lecznicze 

3.129-Eskulap 

177-ŚOT 

liczba osób korzystających ze 

wsparcia psychoedukacyjnego 

i poradnictwa 

specjalistycznego, 

1.194 
 

115- Poradnia-Pedagogiczno-

Psychologiczna 

109-ARL 

386- Eskulap 

20-PCPR 



do leczenia specjalistycznego,  

 

- świadczenie specjalistycznych 

usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

i chorych psychicznie w miejscu 

zamieszkania i w ośrodku 

wsparcia, 

 

-  poprawa współpracy instytucji, 

organizacji i placówek ochrony 

zdrowia powołanych do pomocy 

osobom zaburzonym psychicznie,  

 

- wpływanie na poprawę 

funkcjonowania rodzin osób 

chorych psychicznie poprzez 

prowadzenie grupy wsparcia dla 

członków rodzin. 

23- ŚDS „Przystań” 

60- ŚDS ul. Pułanki 

10- MOPS-OSL 

389- MOPS psycholog dla dorosłych 

82- MOPS psycholog dla dzieci 

 

liczba osób korzystająca ze 

specjalistycznego wsparcia 

dla członków rodzin osób 

chorujących psychicznie, 

70 

31- Poradnia-Pedagogiczno-

Psychologiczna 

9-- ŚDS „Przystań” 

30- ŚDS ul. Pułanki 

32- MOPS psycholog dla dorosłych 

liczba osób korzystająca ze 

specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi i chorych 

psychicznie w miejscu 

zamieszkania. 

206 
137-Eskulap 

69- MOPS 

       



 

Cel strategiczny 3. 

Efektywny system polityki społecznej 
 

Lp. Cele operacyjne Proponowane kierunki działań 
Wskaźniki realizacji celu 

operacyjnego 

Wartość 

wskaźnika 
Realizatorzy strategii Uwagi 

3.1 

Systematyczne 

diagnozowanie 

problemów 

społecznych i 

planowanie ich 

rozwiązywania 

- identyfikacja i badanie natężenia 

problemów społecznych w Gminie, 

 

-  aktualizacja i opracowywanie 

programów w obszarze 

najważniejszych problemów 

społecznych,  

 

- monitoring zmian społeczno-

demograficznych zachodzących 

w Gminie i opracowywanie oceny 

zasobów pomocy społecznej. 

liczba przeprowadzonych 

badań, 
0 

 

MOPS, WEiSS, WSBiP, 

PCPR, WSO UM, media 

0 

 

liczba opracowanych  

i realizowanych programów  

w obszarze polityki 

społecznej, 

11 

1-PCPR (Powiatowa Strategia 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu 

Ostrowieckiego na lata 2018-2019) 

10- MOPS - UM  

• Program Aktywności 

Obywatelskiej na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w 

Projekcie „ Akcja 

Aktywizacja” 

• OSL, 

• Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w 

Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2014-

2021,  

• Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2015-2021, 

• Gminny Program 

Wspierający Rozwiązywanie 

Problemu Bezdomności w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

na lata 2017-2020,  



• Program Wspierania Osób 

Starszych przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

na lata 2016-2020 

• Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomani 

w Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2018-

2020, 

• Gminny Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski na 

rok 2019, 

• Program współpracy Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski z 

organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego w latach 2018-

2019, 

• Program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2019-

2023 

liczba analiz społeczno-

demograficznych, 
0 0 

coroczny raport oceny 

zasobów pomocy społecznej. 
2 

1-MOPS 

1-PCPR 



3.2 

Promowanie 

innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie 

pomocy społecznej 

- inicjowanie i promowanie 

nowatorskich rozwiązań w 

obszarze pomocy i społecznej,  

 

- rozwijanie współpracy 

międzyregionalnej w celu 

promowania dobrych praktyk  

w obszarze pomocy społecznej,  

 

- współpraca samorządu  

z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami,  

w propagowaniu i wspieraniu 

realizacji innowacyjnych działań 

z zakresu polityki i pomocy 

społecznej. 
 

liczba zorganizowanych 

szkoleń, warsztatów, 

seminariów i wyjazdów 

studyjnych promujących 

innowacyjność w obszarze 

polityki społecznej, 

23 

 

5-UTW 

18-MOPS 

liczba podjętych inicjatyw 

międzysektorowych celem 

promowania dobrych praktyk  

w obszarze pomocy 

społecznej, 

23 

5-UTW 

18-MOPS (Akcja Aktywizacja, 

Szkoła Rodziny, OSL, Pomoc 

Sąsiedzka, Specjalistyczne Usługi 

Opiekuńcze) 

 

liczba wdrożonych 

nowatorskich oraz 

innowacyjnych rozwiązań  

w obszarze pomocy i 

integracji społecznej 

3 
3 MOPS (OSL, Szkoła Rodziny, 

Usługi Asystenta Rodziny) 

3.3 

Zmniejszanie 

negatywnych zjawisk  

w sferze rodzinnej 

- poprawa dostępności do 

infrastruktury wspierającej 

rodziców  

w wychowywaniu dzieci celem 

godzenia pracy zawodowej  

i macierzyństwa, 

 

- wspieranie warunków do 

harmonijnego rozwoju dzieci  

i rodzin poprzez opiekę 

środowiskową,  

 

-wspieranie rodzin wielodzietnych  

liczba dzieci objętych opieką 

pozaszkolną, 
25 

MOPS, PCPR, WEiSS, 

PUP, organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze 

25-MOPS (Szkoła rodziny) 

liczba dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach 

kół zainteresowań, 

 ilość świetlic z programem 

opiekuńczo-wychowawczym, 

3.037 

9 świetlic 

3037- UM/PCK 

9-UM 

liczba rodzin wielodzietnych 

i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

otrzymujących wsparcie 

z pomocy społecznej, 

210 

MOPS:  

51-rodziny wielodzietne 

137-rodziny niepełne 

22- rodziny wielodzietne niepełne 



w oparciu o zorganizowane 

działania. 

liczba utworzonych kół 

zainteresowań i zajęć 

pozaszkolnych, świetlic 

socjoterapeutycznych, 

środowiskowych, 

9 9-PCK 

liczba opracowanych 

programów 

socjoterapeutycznych. 

1 1- MOPS (Szkoła rodziny) 

 

3.4 

Dostosowanie 

infrastruktury i bazy 

społecznej do 

długookresowych 

trendów 

demograficznych 

i aktywizowanie osób 

starszych 

- wspieranie działań zmierzających 

do rozwoju zróżnicowanych form 

opieki i usług opiekuńczo - 

pielęgnacyjnych dla osób 

starszych,  

 

- wspieranie programów 

edukacyjno-warsztatowych 

służących aktywizacji osób 

starszych,  

 

- inicjowanie, promowanie, 

wspieranie przedsięwzięć 

umożliwiających funkcjonowanie 

osób starszych w roli doradców  

z różnych dziedzin,  

 

- przeciwdziałanie izolacji 

i wykluczeniu społecznemu ludzi 

starszych,  

 

- współpraca w zakresie budowy 

programów promujących zdrowie 

liczba podjętych działań  

w zakresie rozwoju 

zróżnicowanych form opieki 

nad osobami starszymi, 

13 
UTW, MOPS, WSBiP, 

organizacje pozarządowe, 

podmioty lecznicze 

2- UTW 

7- CIS (wsparcie psychologiczne, 

zajęcia komputerowe, imprezy 

integracyjne, zajęcia kulturalne, 

usługi opiekuńcze, zajęcia 

rękodzielne) 

1-UM (prowadzenie Domu Senior 

Wigor 

3-MOPS (usługi asystenta, Pomoc 

sąsiedzka, opieka 

wytchnieniowa) 

liczba osób starszych objętych 

usługami opiekuńczymi 

różnego typu, 

189 

2-UTW 

33-CIS 

154-MOPS 

liczba słuchaczy Uniwersytetu 

III wieku, 
250 

 

250-UTW 

liczba klubów seniora na 

terenie miasta, 
4 

1.Klub Seniora przy ODK Malwa  

Os. Stawki 45 

Ostrowiec Św. 

- 70 seniorów 

 

2.Klub Seniora przy ARL 

Ul Sandomierska 26 a  

Ostrowiec Św. 

-58 seniorów 



wśród osób starszych.  

3.Klub Seniora przy ODK  

ul. Wspólna 5 

Ostrowiec Św. 

-40 seniorów 

 

4. Klub Seniora przy WSBiP- 

Uniwersytet III Wieku 

ul. Akademicka 12 

Ostrowiec Św. 

- 250 seniorów 

liczba osób korzystających  

z klubów seniora, 
418 j.w. 

liczba osób korzystających  

z usług dziennego wsparcia 

dla osób starszych. 

34  34-MOPS (Senior Wigor) 

 

3.5 

Kształtowanie szkoleń 

zawodowych kadr 

pomocy społecznej 

- badanie potrzeb szkoleniowych 

kadr jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej,  

 

- organizowanie szkoleń, 

warsztatów, konferencji 

i seminariów profesjonalizację 

kadr służb społecznych i integracji 

społecznej, 

 

-  wsparcie kształcenia kadr 

pomocy. 

liczba przeprowadzonych 

szkoleń, warsztatów, 

konferencji i seminariów 

zorganizowanych przez 

MOPS   

17 

 

17-MOPS 

liczba osób biorących udział 

w różnych formach 

edukacyjnych 

121 

53 osoby - szkolenia wewnętrzne 

MOPS, 

68 osób - szkolenia zewnętrzne 

MOPS, 



 

3.6 

Aktywizacja lokalnego 

rynku pracy i 

reorientacji społeczno -

zawodowej 

- promowanie pracy socjalnej  

z osobami bezrobotnymi, 

długotrwale korzystającymi  

ze świadczeń pomocy społecznej  

z wykorzystaniem kontraktu 

socjalnego,  

 

- kreowanie aktywnych postaw 

wśród osób z grup szczególnego 

ryzyka na rynku pracy (np. po 45 

roku życia, i osób do 34 roku 

życia) na otwartym rynku pracy, 

 

-  inicjowanie współpracy 

pracowników MOPS z 

pracownikami innych instytucji 

rynku pracy (np. Powiatowego 

Urzędu Pracy, organizacji 

pozarządowych, społecznych, 

podmiotów ekonomii społecznej - 

Centrum Integracji Społecznej),  

 

- kreowanie aktywnej postawy 

wśród osób korzystających z 

pomocy społecznej, 

ukierunkowanej na 

usamodzielnienie ekonomiczne, 

poszanowanie pracy,  

 

- kultywowanie wartości 

związanych z pracą. 

liczba wspólnie podjętych 

inicjatyw służących 

przeszkoleniu bezrobotnych 

klientów pomocy społecznej, 

2 

MOPS, PCPR, PUP, ARL, 

KIS, CIS, organizacje 

pozarządowe, media 

1-ARL- Projekt,, Nowe perspektywy 

dla mieszkańców Ostrowca Św.” 

1-MOPS Projekt „Akcja 

Aktywizacja” 

liczba zawartych kontraktów 

socjalnych 

z osobami bezrobotnymi 

18 

 

18-MOPS 

liczba wspólnych szkoleń 

pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy  

i pracowników socjalnych 

MOPS, 

0 
 

liczba klientów pomocy 

społecznej podejmujących 

zatrudnienie w wyniku 

odbytych szkoleń, 

22 
2-ARL 

20-MOPS (OSL) 



liczba osób objętych różnymi 

formami wsparcia, 

prowadzącymi do 

ekonomicznego 

usamodzielnienia i powrotu 

na rynek pracy, 

837 

775-PUP 

62-MOPS (OSL) 

 

 

  

 

 

liczba osób objętych 

zatrudnieniem socjalnym 

w CIS, 

147 
147-CIS 

 

liczba osób objętych 

zatrudnieniem wspieranym, 

pracami społecznie 

użytecznymi, 

interwencyjnymi, stażami, 

praktykami. 

829 

34-ARL 

775- PUP 

20-MOPS (OSL) 



 

Cel strategiczny 4.  

Profilaktyka i zmniejszenie problemów wynikających z uzależnień i nadużywania środków psychoaktywnych 
 

Lp. Cele operacyjne Proponowane kierunki działań 
Wskaźniki realizacji celu 

operacyjnego 

Wartość 

wskaźnika 
Realizatorzy strategii Uwagi 

 

4.1 

Profilaktyka i 

ograniczanie skutków 

uzależnień 

- realizacja programów 

profilaktycznych w zakresie 

zapobiegania problemom 

wynikających z uzależnień,  

 

- kampanie społeczne w zakresie 

profilaktyki i leczenia 

odwykowego,  

 

- propagowanie metod wczesnej 

diagnozy i krótkiej interwencji 

wobec osób ze skłonnościami  

do nadużywania alkoholu,  

 

- rozwój programów 

profilaktycznych w środowisku 

szkolnym, rodzinnym 

i grupach podwyższonego ryzyka,  

a w tym socjoterapia. 

liczba zorganizowanych 

kampanii dotyczących 

profilaktyki uzależnień, 

13 

„ESKULAP”, „ŚOT”, OIK, 

MOPS, WEiSS, organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze, media, WSBiP, 

Koscioły, „Kuźnia” 

2-UM (ARL) 

5-UTW 

6-Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna ( Zagrożenia i 

niebezpieczeństwa wynikające z 

używania telefonów komórkowych 

przez uczniów w szkole, Dziecko w 

sieci, Stop dopalaczom, Jak 

podejmować świadome decyzje w 

sprawie używek i prowadzić zdrowy 

tryb życia, Zachowania agresywne 

wśród młodzieży, Wpływ mediów 

elektronicznych na zdrowie i 

zachowanie dzieci i młodzieży 

 

   

liczba programów 

profilaktycznych 

zrealizowanych, 

adresowanych do młodzieży 

szkolnej oraz osób z grupy 

2 

2-ARL- punkt konsultacyjny, 

profilaktyczne ABC z elementami 

przedsiębiorczości i doradztwa 

kariery 



podwyższonego ryzyka, 

   

liczba realizowanych 

programów profilaktycznych 

w zakresie wychowania  

w trzeźwości i 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

5 5-UWT 

4.2 

Zwiększenie 

dostępności  

do leczenia 

odwykowego  

i wspieranie osób 

wychodzących z 

uzależnień 

- zwiększenie dostępności do 

pomocy terapeutycznej poprzez 

wspieranie grup samopomocowych 

dla osób wychodzących z 

uzależnień i dla członków ich 

rodzin,  

 

- podnoszenie świadomości wśród 

osób uzależnionych i ich rodzin o 

istniejących formach pomocy,  

 

- organizowanie pomocy 

terapeutycznej dla młodzieży  

z problemem uzależnień 

 i z rodzin z problemem 

alkoholowym,  

 

- współpraca  

liczba grup samopomocowych  

i osób uczestniczących  

w terapii, 

3 grupy 

50-osób 

„ESKULAP”, „ŚOT”, OIK, 

MOPS, WEiSS, organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze, media, WSBiP, 

Kościoły, „Kuźnia” 

3- grupy w tym 50 osób Eskulap 

 

liczba materiałów 

informacyjnych o dostępnych 

formach pomocy, 

1002 

2- ARL- spot profilaktyczny, punkt 

konsultacyjny 

1000szt. UM 

liczba udzielonych porad  

z zakresu uzależnień, 
3863 

93- CIS 

240 ARL 

32-poradia pedagogiczna- 

psychologiczna 

3498-ESKULAP 

 

liczba osób skierowanych  

na przymusowe, zamknięte 

leczenie odwykowe, 

172 

92-ESKULAP 

70-ŚOT 

10-PCPR 



i wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń 

i osób fizycznych, służącej 

profilaktyce i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych,  

 
 

liczba osób uczestniczących  

w leczeniu odwykowym  

w Dziennym Ośrodku Terapii 

Uzależnień od Alkoholu, 

116 
59-ESKULAP 

57- ŚOT 

liczba punktów 

konsultacyjnych dla osób 

uzależnionych 

i współuzależnionych. 

2 
1-ARL 

1-PCPR 



 

Cel strategiczny 5.  

Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

 

Lp. Cele operacyjne Proponowane kierunki działań 
Wskaźniki realizacji celu 

operacyjnego 

Wartość 

wskaźnika 
Realizatorzy strategii Uwagi 

5.1 

Promowanie udziału 

organizacji 

pozarządowych, 

społecznych oraz 

innych podmiotów w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych w Gminie 

- wspieranie i wzmacnianie 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

partnerami społecznymi  

w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych,  

 

- wzmocnienie i rozwój dialogu 

i komunikacji społecznej  

z partnerami sektora 

niepublicznego, mieszkańcami 

Gminy,  

 

wspieranie rozwoju organizacji 

pozarządowych, społecznych,  

 

- działalność Centrum Wspierania 

Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych,  

 

- budowa platformy współpracy 

organizacji pozarządowych, 

społecznych oraz innych 

liczba zawiązanych partnerstw 

na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, 

23 

WEiSS, MOPS, PCPR, 

ARL, WSBiP, organizacje 

pozarządowe 

1-ARL-PCK,  

2- CIS wspólpraca z UM- -

realizowanie zadań- prowadzenie 

CIS dla mieszkańców Ostrowca 

Św oraz z PUP –promowanie 

realizacja projektu ,,Pokonaj 

Bierność”. 

10-UTW 

10-MOPS (OSL, Szkoła Rodziny) 

 

liczba podjętych wspólnie 

inicjatyw na rzecz 

rozwiązywania problemów 

społecznych, 

28 

1-ARL-PCK 

9- UTW 

18-MOPS (OSL, Szkoła Rodziny) 

 

liczba wolontariuszy 

zaangażowanych w prace 

organizacji pozarządowych, 

104 

100-UTW 

1 MOPS (OSL) 

 

liczba organizacji 

korzystających  

z CWISE, 

31 
30-ARL 

1-UTW 

liczba przeprowadzonych 

konsultacji z partnerami 

sektora niepublicznego i 

mieszkańcami gminy, 

0 
 



podmiotów  

na rzecz osób starszych. 

liczba organizacji należących 

do skoordynowanej platformy 

współpracy na rzecz osób 

starszych. 

0 
 

5.2  

Angażowanie sektora 

niepublicznego w 

proces niwelowania 

problemów 

społecznych 

- ułatwienie dostępu do środków 

publicznych organizacjom 

pozarządowym poprzez udział  

w konkursach, grantach,  

 

- włączenie organizacji 

pozarządowych w realizację 

gminnych zadań z zakresu 

zróżnicowanych problemów 

społecznych,  

 

- zawieranie partnerstw pomiędzy 

sektorem niepublicznym  

i publicznym na rzecz 

rozwiązywania problemów 

społecznych. 

liczba organizacji 

pozarządowych, którym 

przyznano pomoc finansową, 

6 
 

6-PCPR (Stowarzyszenie Szansa – 

dwa razy, Stowarzyszenie Opiekunek, 

Saron, Amazonka, Stowarzyszenie na 

Rzecz Wychowanków z Zespołu 

Szkół Specjalnych”Żródło”, 

59-UM  

 

liczba organizacji 

pozarządowych, którym 

zlecono zadania, 

65 

WEiSS, MOPS, PCPR, 

ARL, WSBiP, organizacje 

pozarządowe, media 

 

6-PCPR 

59-UM  

 

liczba zawiązanych 

partnerstw. 
16 

1-ARL-PCK 

10-UWT0 

5-MOPS (OSL) 

5.3 
Rozwój sektora 

ekonomii społecznej 

- wsparcie organizacji 

pozarządowych 

 i samorządów w procesie 

tworzenia 

 i utrzymania już istniejących 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 

- promowanie dobrych praktyk 

 i modelowych działań 

liczba nowopowstałych 

podmiotów ekonomii 

społecznej, 

1 

ARL, PUP, WEiSS, 

organizacje pozarządowe, 

media, CWISE 

1-ARL 

liczba kampanii społecznych 

promujących podmioty 

ekonomii społecznej, 

0  

liczba zadań zlecanych 

podmiotom ekonomii 

społecznej, 

1 1-ARL-CWISE 



podejmowanych w zakresie 

ekonomii społecznej,  

 

- promocja przedsiębiorczości 

społecznej wśród osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  

 

- działania na rzecz podnoszenia 

jakości produktów i usług 

podmiotów ekonomii społecznej,  

 

- tworzenie pozytywnego klimatu 

w obszarze ekonomii społecznej, 

 

-  realizacja Programu Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Ostrowcu 

Św. 

liczba instytucji 

wspierających ekonomię 

społeczną. 

0 
 

 

 


