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Wprowadzenie 

 

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2014 - 2021 oparty jest na corocznym sprawozdaniu syntetycznym. 

Strategia jest dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki 

społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań ukierunkowanych na poprawę 

życia mieszkańców. Strategia stanowi dokument bazowy w odniesieniu do którego 

konstruowane były lokalne programy oraz projekty z zakresu polityki społecznej /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/. Założenie 

stworzenia w miarę spójnego  i skutecznego systemu pomocy i wsparcia uruchamianego  

w wypadku pojawienia się konkretnych problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka 

lub grupa znajduje się w trudnej sytuacji życiowej służy eliminacji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz zrównoważonemu rozwojowi miasta. 

Warunkiem skuteczności polityki społecznej jest wykorzystanie w maksymalny 

sposób zasobów lokalnych, w szczególności instytucji i organizacji pozarządowych. Strategia 

posiada atut społecznego wysiłku wszystkich zainteresowanych niesieniem pomocy dla osób  

i rodzin, które takiego wsparcia potrzebują. 

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, z niepełnosprawnościami oraz innych grup 

społecznych, a także tworzenie równych szans rozwoju społecznego wszystkim 

mieszkańcom.  

Strategia jest funkcjonalnie powiązana z innymi dokumentami zawierającymi 

koncepcje rozwoju i kierunki działań Ostrowca Świętokrzyskiego.  

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 nadrzędnym celem  jest zbudowanie spójnego 

systemu  wsparcia na rzecz dzieci i rodzin z problemami 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 roku 2020 

wprowadzenie pandemii koronawirusa COVID – 19 zaburzyło dotychczasowe 

funkcjonowanie rodzin. Edukacja dzieci i młodzieży została przeniesiona ze szkół do 

mieszkań i domów rodzinnych. Działania wspierające rodziny nakierowane zostały na 

sytuacje generujące problemy rodzinne i kryzysy. W ramach programu prowadzone 

było poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, świetlice środowiskowe, monitoring 

funkcjonowania rodzin zagrożonych kryzysem i przeżywających trudności opiekuńczo 

– wychowawcze. Zapewnione były usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Udzielane na 

bieżąco było wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin potrzebujących. 
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Systematycznie realizowane były wszystkie należne świadczenia pieniężne/ wypłaty 

dokonywane były bez opóźnień/. 

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.). Celem Programu jest poprawa jakości życia osób w wieku 60+  

na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez wspieranie w zaspakajaniu 

potrzeb, zwiększaniu aktywności, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz 

kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie. Kompleksowe 

ujęcie działań w Programie uwzględnia obszary i kierunki wsparcia dążące do poprawy 

jakości oraz 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. W 2020 roku priorytetem 

było zapewnienie usług opiekuńczych i zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych niezaradnym, izolowanym seniorom. Problemem w pandemii dla 

zamkniętych w czterech ścianach seniorów stał się dostęp do lekarzy i usług 

medycznych. Teleporady nie zastąpiły tradycyjnej wizyty u lekarza. Liczne 

ograniczenia w kontaktach społecznych z bliskimi, najbliższą rodziną i przyjaciółmi 

spowodowały całkowite odizolowanie od realnego świata społecznego. Seniorzy 

bardzo dotkliwie odczuwali samotność . 

3. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na 

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

z dnia 11października 2017r.). Program wprowadza 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 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. Okres pandemii to szczególnie trudny czas 

dla osób dotkniętych bezdomnością. Obostrzenia spowodowane koronawirusem 

utrudniły pomoc osobom bezdomnym. Ograniczony został dostęp do jadłodajni, 

ogrzewalni i instytucji pomocowych. Przebywający w schroniskach mogli je opuszczać 

jedynie, gdy udawali się do pracy. W nowej rzeczywistości ludzie zniknęli z ulic, a 

galerie handlowe w których można było się ogrzać, zostały zamknięte. W „nowym 

świecie” trudniej stało się o pracę dorywczą, ciężko było dostać się do schroniska, 
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gdyż obowiązywała kwarantanna, a aby zostać skierowanym na test Covid trzeba 

posiadać ubezpieczenie. Obostrzenia wpłynęły na pracę noclegowni. 

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 2015r.). Celem ogólnym programu jest 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz  ochrona osób doznających 

przemocy w rodzinie, co jest osiągane przez realizację następujących celów 

szczegółowych:  

 rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

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

 rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Epidemia i wynikający z niej okres kwarantanny dla wszystkich był niekomfortowy i 

męczący. Brak poczucia stabilizacji, niepewność przyszłości, samotność, tęsknota to 

dominujące emocje, które zmieniły funkcjonowanie polskich rodzin. Izolacja od 

społeczeństwa stała się prawdziwym problemem wynikającym z utrudnionej 

możliwości uzyskania realnego wsparcia, gdy jest ono potrzebne w rodzinach, w 

których wcześniej dochodziło do sytuacji przemocowych. Stan epidemii nie 

spowodował pozostawienia bez  wsparcia osób doświadczających przemocy. 

5. Program "Ostrowiecka Rodzina 3+" (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 oraz 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 2020 rok (Uchwała Nr XXV/157/2019 Rady 

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2019r. zmienionej Uchwałą Nr 

XXXIII/52/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.). Celem programu jest zapobieganie 

powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczenie rozmiarów już istniejących 

problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, wspomaganie rozwoju jednostki, 

promocja zdrowia, edukacji, propagowanie postaw wolnych od uzależnień, poprawa 

jakości życia rodzin. Mimo trwającej sytuacji epidemicznej prowadzone były 

zaplanowane działania. W drodze otwartych konkursów ofert wyłoniono podmioty, 

którym zlecono realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom 

społecznym oraz udzielono dotacji organizacjom pozarządowym w trybie 

pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) przyznane Fundacji „Pomocna Dłoń”, 

„Szkoła bez Barier” i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. 
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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 realizowane 

były w szczególności przez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i zapobiegawczą, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych oraz 

ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. W 2020 r. zlecono Agencji Rozwoju 

Lokalnego Sp. o. o. realizację w okresie luty – grudzień zadania pn. „ Prowadzenie 

punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”. Punkt 

oferował bezpłatne wsparcie informacyjne i edukacyjne dla osób zagrożonych 

uzależnieniem i uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, a także ich rodzin oraz osób, 

które zetknęły się tymi problemami. W kontekście obostrzeń związanych z pandemią 

COVID 19 zaprzestano świadczenia poradnictwa ze względu na zagrożenie i zasady 

bezpieczeństwa. W kwietniu przywrócono konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne  

w formie on-line. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

zlecono opracowanie diagnozy w zakresie uzależnień (narkotyki, nikotyna) na terenie 

Miasta. 

8. Program współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w latach 2020 – 2021 (Uchwała Nr XXII/135/2019 Rady Miasta  

Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r., zmienionej Uchwałą  

Nr XXV/159/2019 r. z dnia 9 grudnia 2019r.). 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. Podmioty 

realizujące zadania kształtują liderów podejmujących aktywność na rzecz małych 

społeczności, przyczyniają się do rozwijania więzi mieszkańców naszej gminy oraz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Program skierowany jest do tych organizacji, 

które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 

Mieszkańcy korzystają bezpłatnie z różnych form pomocy w zakresie poszczególnych 

zadań.   

W 2020 roku  ogłoszono 7 konkursów i zawarto 15 umów z organizacjami 

pozarządowymi na łączną kwotę 1 440 664,26 zł, w tym na: 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym – 290 225,77, 
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 pomoc społeczną – umowy na realizacje zadań:  

„Prowadzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR” na kwotę 221 621,34 zł, 

„Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski” na kwotę 643 351,54 zł, 

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych na kwotę  

150 000,00 zł. 

 ochronę i promocję zdrowia -  62 390,61 zł, 

 kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 16 075,00 zł, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 57 000,00 zł. 

Ogłoszono 10 otwartych konkursów i zawarto 40 umów z organizacjami 

pozarządowymi i klubami sportowymi działającymi na terenie Ostrowca 

Świętokrzyskiego na łączną kwotę 2 433500,91 zł. Pomimo trudnej sytuacji 

wywołanej pandemią organizacje pozarządowe przy wsparciu Gminy zrealizowały 

zadania zlecone. 

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 2015r.). Celem programu jest rozwój sektora 

ekonomii społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 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. 

Programy mają charakter fundamentalny i stanowią całość działań zaplanowanych 

do osiągnięcia celu strategicznego. 

Podsumowanie 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2014 – 2021 i wynikających z niej poszczególnych programów jest 

systematycznie monitorowana. Sprawozdanie z realizacji Strategii zostało sporządzone na 

podstawie informacji przekazanych z instytucji i organizacji pozarządowych  

współrealizujących cele i działania strategiczne. Z informacji przekazanych przez 

realizatorów Strategii wynika, iż Gmina posiada potencjał podmiotów życia społecznego. 

Analiza materiałów wskazuje na  podejmowanie działań w ramach poszczególnych celów 

operacyjnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez różne instytucje i organizacje 

pozarządowe. W/w przyczyniają się do zmniejszenia wykluczenia społecznego  

i wzmocnienia rodzin, co sprzyja ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównywaniu 

szans osób z niepełnosprawnościami, przekładając się na realizację misji Strategii.  
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Rok 2020 zaskoczył cały świat wprowadzeniem pandemii i nowych procedur izolacji, 

kwarantanny oraz wielu obostrzeń. Przestały działać koleje, lotniska, transport publiczny, 

ograniczono działalność restauracji, barów. Rozpoczęto powszechne zamykanie 

działalności przedsiębiorstw, sklepów, szkół, uczelni, instytucji kultury i sportu.  

W relacjach społecznych rządy wprowadziły zachowanie tzw. dystansu społecznego, 

rekomendowano noszenie jednorazowych rękawic ochronnych i maseczek. Poluzowanie 

wprowadzonych restrykcji, otwieranie poszczególnych sektorów gospodarki, powrót  

do pracy pracowników był konieczny z uwagi na ogromne ryzyko globalnego kryzysu 

gospodarczego na świecie, ujawnienia się wysokiego bezrobocia oraz rosnącego ubożenia 

wielu grup społecznych w wyniku upadku małych firm i braku dochodu.  

W sytuacji kryzysu pandemicznego zmieniły się  funkcje pomocy społecznej. Poszerzenie 

zadań pomocy społecznej ze względu na specyfikę uwarunkowań pandemicznych znalazło 

odzwierciedlenie w wielowymiarowości działań. Zagrożenie ludności stanowi konieczność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych osobom, które straciły źródło utrzymania. 

Pomoc społeczna zaczęła pełnić szerszą funkcję społeczną związaną z koordynacją działań 

ogólnopomocowych na rzecz zagrożonej ludności. 

Realizację celów Strategii w 2020 roku prezentuje tabela. 
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2020 ROK 

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, 

15 

MOPS, PCPR, CIS, KIS, 

WEiSS, PCK, PUP, PKPS, 

organizacje pozarządowe, 

Kościoły, ARL, media 

        UTW - 15 

liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy 

społecznej, 

1.787 
      MOPS – 1.787 

 

liczba instytucji świadczących 

pomoc rodzinie, 
9 

    MOPS, PCPR, PUP,ARL, UTW,      

Poradnia-Pedagogiczno-

Psychologiczna, CIS, PCK, PKPS. 

liczba programów 

opracowanych na rzecz 

rodziny, 

2 

    MOPS -  Gminny Program      

Wspierania Rodziny w Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski na lata 

2019 – 2021;  

     PCPR – Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w 

powiecie ostrowieckim na lata 

2018 – 2020/ kontynuacja/ 

liczba osób objętych 

zatrudnieniem socjalnym, 

wspieranym, pracami 

społecznie-użytecznymi, 

pracami interwencyjnymi, 

stażami, praktykami, 

967 

       PUP - 584 

       CIS- Fundacja Pomocna Dłoń – 

111 

       ZUM – 20 os. w ramach prac 

społeczno użytecznych, 

                 - 252 os. w ramach prac 

interwencyjnych.    
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liczba osób skierowanych do 

Centrum Integracji 

Społecznej, 

        111 

        MOPS – Ocena Zasobów 

Pomocy Społecznej 2020 r./ liczba 

osób skutecznie skierowanych do 

odbycia zatrudnienia/. 

liczba osób skierowanych do 

Klubu Integracji Społecznej. 
0 

    KIS nie funkcjonuje/ likwidacja 30 

kwietnia 2019 r. 

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 

liczba zawartych kontraktów 

socjalnych z rodzinami 

mającymi problemy  

z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego i 

wypełniania funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych, 

0 

MOPS, PCPR, ARL, 

WEiSS, PCK, organizacje 

pozarządowe, Kościoły, 

media 

 

        MOPS- 0 / wykorzystano inne 

narzędzie – programy aktywności 

lokalnej/. 

   35 KS zawartych zostało w 2020 r. 

z innych przyczyn. 

liczba zleconych zadań na 

rzecz udzielania pomocy 

rodzinie 

i dziecku organizacjom 

pozarządowym, 

7 

     UM  – 2 liczba zadań zleconych 

organizacjom pozarządowym na 

prowadzenie świetlic 

środowiskowych z elementami 

socjoterapii. 

     PCPR – 5 prowadzenie placówek 

opiekuńczo - wychowawczych. 

liczba podjętych działań 

wspierających rodzinę, 
1796 

 

    MOPS - 1.787 

    ARL – 2 punkt konsultacyjny d.s.             

uzależnień.  

     PCPR – 7 wyjazdy warsztatowe 

Rodzin zastępczych w ramach 

projektu „Razem Raźniej”, grupy 

wsparcia 3 spotkania, realizacja 

projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID – 19”. 
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istniejących świetlic 

środowiskowych na terenie miasta. 
liczba realizowanych 

programów profilaktycznych. 
10 

      UTW – 1 projekt ASOS 

       ARL -  1 program realizowany w        

Punkcie konsultacyjnym d.s. 

uzależnień. 

        PCK – 8 programy realizowane 

w świetlicach środowiskowych. 

 

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, 
8 

      Zespół, WEiSS,     

MOPS,PCPR, Policja, 

GKRPA, Prokuratura, Sąd, 

OIK, podmioty lecznicze, 

organizacje pozarządowe, 

media,”Kużnia”. 

      UTW - 2 

     PCPR – 2/ 1 informator dot. 

Rodzicielstwa zastępczego,1 spot 

reklamowy. 

      MOPS /Zespół 

Interdyscyplinarny- 4: -

„Międzynarodowy Dzień bez 

przemocy”,  

       -”Międzynarodowy Dzień 

eliminacji przemocy wobec 

kobiet”, 

       - 2 spoty radiowe. 

 

liczba dzieci i młodzieży 

objętych edukacją , 
5392 

 

 

    

        5292- uczestnicy 

przeprowadzonych zajęć 

informacyjno – edukacyjnych 

oraz  wychowawczych /dane 

przekazane przez szkoły do 

sprawozdania z realizacji  w 

2020r. „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2015-2021” str.3 

      Policja   - 100 

 

liczba osób dorosłych 

objętych poradnictwem 

(liczba porad), 

       1096 

         

    

    MOPS – 778 dane ze sprawozdania 

z realizacji w 2020r. „Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 
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2015-2021”str.3 

      Policja -  318 

 

liczba sprawców przemocy 

objętych działaniami 

korekcyjno – edukacyjnymi, 

0 

       Z informacji uzyskanych z 

Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim wynika, iż wobec 

żadnego domniemanego sprawcy 

przemocy nie został wydany nakaz 

zobowiązujący do udziału w 

Programie korekcyjno-edukacyjnym. 

liczba badań i analiz 

przeprowadzonych w 

obszarze przemocy, 

2 

              PCPR – 1/diagnoza z 2020 r.             

przeprowadzona w zakresie 

przemocy. 

              MOPS – 1 analiza 

przeprowadzona do sprawozdania z 

realizacji Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2015-2021 

liczba świetlic 

środowiskowych i 

socjoterapeutycznych dla 

dzieci uwikłanych w zjawisko 

przemocy, 

9 

               UM – 9/ świetlice     

środowiskowe z programem 

opiekuńczo-wychowawczym i 

socjoterapeutycznym. 

liczba dzieci korzystających 

ze świetlic środowiskowych 

 i socjoterapeutycznych. 

313 

         

               UM - 313 
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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, 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MOPS, Policja, Straż 

Miejska, PKPS, ZUM, WIK 

UM, PUP, ARL, CIS, KIS, 

„ESKULAP”,ŚOT,GKRPA, 

„KUŹNIA”, media, 

organizacje pozarządowe. 

                  MOPS – 10* 

                     ŚOT – 1 

* Indywidualny Program 

Wychodzenia z Bezdomności jest 

formą dobrowolnej umowy i 

niezbędne jest zaangażowanie ze 

strony beneficjenta. Niestety osoby 

bezdomne wykazują najczęściej 

bardzo bierną postawę, co skutkuje 

znacznymi trudnościami w 

zmotywowaniu ich do podpisania i 

realizowania indywidualnych 

programów. Z osobami kierowanymi 

do mieszkań chronionych zawierane 

są UZGODNIENIA/ na podstawie 

art.53 ustawy o pomocy społecznej/ 

ze szczególnym rozwinięciem 

Indywidualnego programu 

usamodzielnienia. W 2020 r. 

zawartych zostało 7 Uzgodnień i 3 

Indywidualne Programy 

Wychodzenia z Bezdomności.  

 Stan epidemiczny przyniósł 

niepewność jutra i 

nieprzewidywalność, potęgując tym 

samym sytuacje kryzysowe. 

Działania służb społecznych 

zogniskowały się na udzielaniu 

wsparcia i pomocy w celu ochrony 

przed zakażeniem chorobą zakaźną. 

liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej  

z powodu bezdomności, 

108 
                   MOPS - 108 

 

liczba placówek oferujących 

schronienie 

i pomoc w reintegracji 

społecznej osób bezdomnych, 

4 
 

                   MOPS : 

     - 1 Mieszkanie chronione 

     - 1 Noclegownia 

     - 2 Schroniska/ w ramach    

zawartych przez MOPS umów/ 
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liczba szkoleń skierowanych 

do kadr zajmujących się 

problematyką bezdomności, 

12 

          MOPS – 10 /udział w  

szkoleniach zewnętrznych, 

          WTZ „Razem” - 2 

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  

liczba mieszkań pozyskanych  

w danym roku dla zasiedlenia 

osób najuboższych, 

46 

ZUM, WIKUM, zarządcy 

lokali mieszkalnych, MOPS, 

media 

        ZUM - 46 

liczba mieszkań 

przekwalifikowanych na 

socjalne ze względu na niski 

dochód najemcy oraz zły stan 

techniczny, 

0 
         ZUM – w 2020 r. nie dokonano 

przekwalifikowania lokali. 

złożone wnioski o przydział 

mieszkania osób bezdomnych, 
32 

           ZUM- 32 / 17 wniosków 

rozpatrzono pozytywnie, 7 wniosków 

bez rozpatrzenia ze względu na brak 

kompletu dokumentów, 8 wniosków 

rozpatrzono odmownie. 

złożone wnioski dla osób 

zamieszkujących w lokalach 

o nadmiernym zagęszczeniu, 

         24 

 

             ZUM – 24 / 12 wniosków 

rozpatrzono pozytywnie, 

                   12 wniosków rozpatrzono 

negatywnie. 

ilość mieszkań zapewnionych 

celem wykonania eksmisji. 
8               ZUM – 8 lokali socjalnych     
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z potrzebami mieszkańców, w tym 

wykorzystaniu potencjału i 

dorobku wspólnot 

mieszkaniowych, 

 

 

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 

liczba wdrożonych 

programów, 
2 

  

 

  MOPS, PCPR,CIS, KIS,      

PUP, ARL, WEiSS, 

organizacje pozarządowe, 

media, podmioty lecznicze 

 PCPR - 1 Powiatowy Program 

Działań na Rzecz Osób 

Niepełnoprawnych na lata 2014-

2020. 

   MOPS -1 

liczba przeszkolonych osób 

niepełnosprawnych, 
67 

 

     MOPS – 27 os. 

        ARL – 25 os. 

   WTZ „Szansa”- 12 os. 

         PUP -3 os.  /spr. PUP/ 

 

liczba zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych, 
       549 

       PUP –  342 os. 

  MOPS  –    47  os. 

     ZOZ   -   154 os. 

  WTZ „Szansa” - 6 os. 

liczba zawartych umów 

partnerskich pomiędzy 

różnymi podmiotami, 

6 
       ARL -  1 

    MOPS – 5  
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niepełnosprawnych. liczba spotkań kształtujących 

pozytywne postawy na rzecz 

osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy. 

       416 
       MOPS – 414 /spr. Projekt/ 

    WTZ „Szansa” - 2 

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, 

        412 

MOPS, PCPR, PCK, 

ŚDS „Przystań”, 

organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze 
 

   MOPS – 262 

   ŚDS „Przystań” – 82 /spr./ 

   PCK - 68 

liczba wolontariuszy 

działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

23 

     MOPS - 3  

      PCK  – 1 

      WTZ „Razem” - 19 

liczba podjętych inicjatyw  

w partnerstwie między 

instytucjami na rzecz rozwoju 

usług socjalnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

13 

 

    MOPS – 5  

     ZOZ   – 5 

     PCK – 1/AOON – usługi 

asystenckie 

     UTW – 2  projekty 

liczba osób uczestniczących  

w turnusach rehabilitacyjnych 
310 

     PCPR –  

 239 os. Niepełnosprawnych i  

                                   71 opiekunów. 

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,  

 

- podnoszenie świadomości osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

liczba rozbudowanych 

i zmodernizowanych 

placówek służących osobom 

niepełnosprawnym w gminie, 

          2 

PCPR, MOPS, WEiSS, 

WIK UM, ZUM, PUP, 

ARL, ŚDS „Przystań”, 

zarządcy lokali 

mieszkalnych, organizacje 

pozarządowe, media, rady 

osiedlowe 

     ŚDŚ „Przystań” 

     WTZ „Razem” 

liczba budynków użyteczności 

publicznej i przystanków 

komunikacji miejskiej 

przystosowanych 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

40 

    W „Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

2020”  dokonano szczegółowej 

analizy dostępu do usług publicznych 

dla osób z niepełnosprawnościami: na 

56 obiektów w 16 brak udogodnień 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

     W 3 obiektach prowadzone były  

prace dostosowawcze. W 

wymienionych 40 budynkach 
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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. 

użyteczności publicznej zawarta 

została liczba wskazana przez MOPS 

– 3 i ARL – 1. 

       Brak danych nt. liczby 

przystanków komunikacji miejskiej. 

 

liczba osób 

niepełnosprawnych objętych 

zatrudnieniem socjalnym, 

wspieranym, pracami 

społecznie-użytecznymi, 

pracami interwencyjnymi, 

stażami, praktykami. 

88 

     MOPS – 33 /spr./ 

         PUP -   7 

     Fundacja  Pomocna Dłoń /CIS -37 

     ZUM -11 osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych. 

liczba przeprowadzonych 

kampanii dotyczących osób 

niepełnosprawnych  

          1  

 1 -  ŚDS ”Przystań” informacje o 

wolnych miejscach w ŚDS Typ B i C 

przekazane do specjalistycznych 

podmiotów leczniczych i poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

MOPS w ramach OSL/ projekt 

”Akcja Aktywizacja” / nie 

prowadzono kampanii społecznych w 

dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Wydarzenia i inicjatywy społeczne 

miały charakter promujący 
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poszczególne społeczności objęte 

OSL.  Łącznie wydarzeń i inicjatyw 

odbyło się 25; w tym 6 

zorganizowały osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. 

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 

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 

liczba osób zarejestrowanych 

w ośrodkach leczenia zburzeń 

psychicznych, 

       3032 

   

 

 

 

 „Eskulap”, ŚOT, MOPS,     

PCPR, ŚDS, ŚDS 

„Przystań”, organizacje 

pozarządowe, media, 

podmioty lecznicze 

     „ Eskulap” – 2810 

             ŚOT –     195 

          w tym skierowanych z 

            WTZ  -      27  

liczba osób korzystających ze 

wsparcia psycho - 

edukacyjnego 

i poradnictwa 

specjalistycznego, 

          254  

 

                         ŚOT – 112 

        ŚDS „Przystań” -  82 

         WTZ „Razem” –  27 

                        PCPR  - 20 

       MOPS – w ramach projektu 

”Akcja Aktywizacja” wsparciem 

psychologa objętych zostało 13 osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

ZOZ- konsultacje lekarza psychiatry i 

psychologa- opis w dokumentacji 

medycznej pacjentów- brak wartości 

wskaźnika. 

 

liczba osób korzystająca ze 

specjalistycznego wsparcia 

dla członków rodzin osób 

chorujących psychicznie, 

52           ŚDS „Przystań” - 52 
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funkcjonowania rodzin osób 

chorych psychicznie poprzez 

prowadzenie grupy wsparcia dla 

członków rodzin. 

liczba osób korzystająca ze 

specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi i chorych 

psychicznie w miejscu 

zamieszkania. 

       217 

           „Eskulap”  -  115 

                MOPS  –    75 

      WTZ ”Razem”  - 27 

       

 

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, 
1 

 

MOPS, WEiSS, WSBiP, 

PCPR, WSO UM, media 

 UM -  Badania społeczne 

zrealizowane w procesie diagnozy do 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski 2020.      

 

liczba opracowanych  

i realizowanych programów  

w obszarze polityki 

społecznej, 

12 

       PCPR – 1 Powiatowa Strategia 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu 

Ostrowieckiego na lata 2021-2025, 

 MOPS - 7 : 

• Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w 

Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2014-

2021,  

• Gminny Program 

Wspierania Rodziny w 

Gminie Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2019 – 

2021, 

• Gminny Program 
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Wspierający Rozwiązywanie 

Problemu Bezdomności w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

na lata 2017-2020,  

• Program Wspierania Osób 

Starszych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

na lata 2016-2020, 

• Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2015 – 2021, 

• Program Aktywności 

Lokalnej na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w 

projekcie „Akcja 

Aktywizacja”. 

UM - 3 : 

• Gminny Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski na 

lata 2018-2020, 

• Gminny Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski na 

rok 2020, 

• Program współpracy Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski z 

organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego w latach 2020-
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2021, 

• Program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski na lata 2019-

2023. 

liczba analiz społeczno-

demograficznych, 
1 

       UM – 1-  Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski 2020 

coroczny raport oceny 

zasobów pomocy społecznej. 
2 

    MOPS  - 1 

     PCPR  - 1 

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, 

0 

 

 Pandemia przyczyniła się do 

destabilizacji i znacząco wpłynęła na 

funkcjonowanie instytucji pomocy 

społecznej. Wprowadzone procedury 

bezpośrednio wpłynęły na realizację 

działań. Ze względu na wprowadzone 

obostrzenia nie prowadzono 

warsztatów i wyjazdów we wcześniej 

stosowanej formie. 

liczba podjętych inicjatyw 

międzysektorowych celem 

promowania dobrych praktyk  

w obszarze pomocy 

społecznej, 

18 

 

           MOPS – 18  

 

liczba wdrożonych 

nowatorskich oraz 

innowacyjnych rozwiązań  

w obszarze pomocy i 

integracji społecznej 

5            MOPS  - 5 
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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  

w oparciu o zorganizowane 

działania. 

liczba dzieci objętych opieką 

pozaszkolną, 
        408 

MOPS, PCPR, WEiSS, 

PUP, organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze 

   MOPS – 20 dzieci  

    PCPR  - 50 dzieci  

      UM – 338 dzieci 

 

liczba dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach 

kół zainteresowań, 

 ilość świetlic z programem 

opiekuńczo-wychowawczym, 

      1586 

 

 

  9 świetlic 

     

        UM– 1586 

        UM – 9 świetlic z programem 

opiekuńczo- wychowawczym 

 

liczba rodzin wielodzietnych 

i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

otrzymujących wsparcie 

z pomocy społecznej, 

265 

      MOPS:  

   - rodziny wielodzietne - 54 

   - rodziny niepełne -122 

   - rodziny wielodzietne niepełne - 28 

      PCPR – 61 rodziny wielodzietne i 

osoby samotnie wychowujące dzieci. 

liczba utworzonych kół 

zainteresowań i zajęć 

pozaszkolnych, świetlic 

socjoterapeutycznych, 

środowiskowych,                         

131 

           9    

          UM – 131 

          UM– 9 świetlic        

środowiskowych. 

liczba opracowanych 

programów 

socjoterapeutycznych. 

8 
         

            PCK - 8 

 

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 

liczba podjętych działań  

w zakresie rozwoju 

zróżnicowanych form opieki 

nad osobami starszymi, 

19 

UTW, MOPS, WSBiP, 

organizacje pozarządowe, 

podmioty lecznicze 

   PCPR – 1/ realizacja projektu 

„Bezpieczna Przyszłość”. 

   Fundacja Pomocna Dłoń -7 

 / w ramach dziennego domu 

realizowanych jest 7 typów 

działań: wsparcie 

psychologiczne, zajęcia 

komputerowe, imprezy 

integracyjne, zajęcia fizyczne, 

kulturalne, usługi opiekuńcze, 

zajęcia rękodzielnicze. 
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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 

wśród osób starszych. 

      MOPS - 7 / Program „Wspieraj 

Seniora”, pomoc sąsiedzka, 

wolontariat, AOON, opieka 

wytchnieniowa, usługi 

opiekuńcze psychiatryczne, 

usługi opiekuńcze podstawowe, 

specjalistyczne, Szlachetna 

paczka, OSL- MAL Częstocice 

„Klubik Seniora”, bezpłatna 

wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego/. 

liczba osób starszych objętych 

usługami opiekuńczymi 

różnego typu, 

376 

        ZOZ – 92 

       Fundacja Pomocna Dłoń – 41os., 

        MOPS - 243 

liczba słuchaczy Uniwersytetu 

III wieku, 
270 

 

       UTW - 270 

liczba klubów seniora na 

terenie miasta, 
4 

1. Klub Seniora przy ODK „Malwa” 

Os. Stawki 45, 

2. Osiedlowy Klub Aktywnych 

Seniorów ul. Sandomierska 26 a, 

3. Klub Seniora przy Osiedlowym 

Domu Kultury ul. Wspólna 5, 

4.  Klub Seniora przy Dziennym 

Domu Senior „Wigor” 

ul.Sienkiewicza 70 

liczba osób korzystających  

z klubów seniora, 
132 

W 2020 r. ze względu na pandemię 

Kluby Seniora zawiesiły swą 

działalność. 

 - UM -130 osób, 

 - Fundacja Pomocna Dłoń -2 osoby. 

liczba osób korzystających  

z usług dziennego wsparcia 

dla osób starszych. 

41 

Liczba wykazana przez: 

➢ Dzienny Dom „Senior 

Wigor” 

➢ UM, 

➢ MOPS, 
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➢ Fundację Pomocna Dłoń     

 

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   

         21 

 

       MOPS – 15  

         UTW  – 3 

          WTZ  - 3   

       

liczba osób biorących udział 

w różnych formach 

edukacyjnych 

138 

          MOPS – 131 

            UTW –     5 

            WTZ  -     2 
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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, 

3 

MOPS, PCPR, PUP, ARL, 

KIS, CIS, organizacje 

pozarządowe, media 

 

            MOPS – 3 

liczba zawartych kontraktów 

socjalnych 

z osobami bezrobotnymi 

6 

 

              MOPS - 6 

liczba wspólnych szkoleń 

pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy  

i pracowników socjalnych 

MOPS, 

0                   PUP - 0 

liczba klientów pomocy 

społecznej podejmujących 

zatrudnienie w wyniku 

odbytych szkoleń, 

14 
 

               MOPS – 14 
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liczba osób objętych różnymi 

formami wsparcia, 

prowadzącymi do 

ekonomicznego 

usamodzielnienia i powrotu 

na rynek pracy, 

646 

          

 

        PUP  - 584 

      MOPS  – 62 

 

 

  

 

 

liczba osób objętych 

zatrudnieniem socjalnym 

w CIS, 

111 

         CIS -111 /Fundacja Pomocna    

Dłoń  

         

 

liczba osób objętych 

zatrudnieniem wspieranym, 

pracami społecznie 

użytecznymi, 

interwencyjnymi, stażami, 

praktykami. 

617 
           PUP - 584 

         MOPS  - 33 /w pkt 2.3  
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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,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eskulap”, „ŚOT”, OIK, 

MOPS, WEiSS, organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze, media, WSBiP, 

Kościoły, „Kuźnia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              UTW – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Liczba programów 

profilaktycznych 

zrealizowanych, 

adresowanych do młodzieży 

szkolnej oraz osób z grupy 

podwyższonego ryzyka, 

2               UTW – 2                      
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liczba realizowanych 

programów profilaktycznych 

w zakresie wychowania  

w trzeźwości i 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

3               UWT - 3 

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  

i wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń 

i osób fizycznych, służącej 

profilaktyce i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych,  

 

liczba grup samopomocowych  

i osób uczestniczących  

w terapii, 

5 grup 

 

„Eskulap”, „ŚOT”, OIK, 

MOPS, WEiSS, organizacje 

pozarządowe, podmioty 

lecznicze, media, WSBiP, 

Kościoły, „Kuźnia” 

       „ Eskulap”  –     4 grupy 

    WTZ „ Razem” – 1 grupa 

 

liczba materiałów 

informacyjnych o dostępnych 

formach pomocy, 

1002 

 

                    UM - 1000  

                 UTW -       2 

liczba udzielonych porad  

z zakresu uzależnień, 
6056 

 

     „Eskulap” –  3850  

             ŚOT -    1891 

             ARL -     222 

                UM -      83 

              PCPR -     10 

 

 

liczba osób skierowanych  

na przymusowe, zamknięte 

leczenie odwykowe, 

        248 
    „Eskulap” –  148 

             UM   -  100 

liczba osób uczestniczących  

w leczeniu odwykowym  

w Dziennym Ośrodku Terapii 

Uzależnień od Alkoholu, 

44          „Eskulap” - 44 
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 liczba punktów 

konsultacyjnych dla osób 

uzależnionych 

i współuzależnionych. 

3 

                 UM  –  1 

               PCPR -  1 / PIK 

                 ARL -  1 

 

 

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-

liczba zawiązanych partnerstw 

na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, 

5 

WEiSS, MOPS, PCPR, 

ARL, WSBiP, organizacje 

pozarządowe 

 

          MOPS - 5           

 

liczba podjętych wspólnie 

inicjatyw na rzecz 

rozwiązywania problemów 

społecznych, 

25 

         MOPS – 17/w tym : OSL   

            ARL -   5 

    WTZ ”Razem” -  1 

             UTW - 2 

 

liczba wolontariuszy 

zaangażowanych w prace 

organizacji pozarządowych, 

60 

          MOPS –   11 

           UTW  –   30 

   WTZ ”Razem” - 19 

liczba organizacji 

korzystających  

z CWISE, 

         22 
              ARL - 22 

 

liczba przeprowadzonych 

konsultacji z partnerami 

sektora niepublicznego i 

mieszkańcami gminy, 

335 

       MOPS – w ramach projektu 

„Akcja Aktywizacja” z partnerami 

sektora niepublicznego – 5/ 4 online+ 

1 stacjonarnie/ 

         ARL – 329 , UTW – 1 
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Ekonomicznych,  

 

- budowa platformy współpracy 

organizacji pozarządowych, 

społecznych oraz innych 

podmiotów  

na rzecz osób starszych. 

liczba organizacji należących 

do skoordynowanej platformy 

współpracy na rzecz osób 

starszych. 

8 
                ARL –  4 

               UTW  -  4 

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, 

14 
 

    PCPR - 4 : 

Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub 

Amazonki”, Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo „Saron”, Polski Związek 

Niewidomych - „Koło Terenowe 

Polskiego Związku Niewidomych 

w Ostrowcu Świętokrzyskim”, 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Umysłowo 

„Razem”, 

     UM– 10 

 

liczba organizacji 

pozarządowych, którym 

zlecono zadania, 

14 

WEiSS, MOPS, PCPR, 

ARL, WSBiP, organizacje 

pozarządowe, media 

 

        PCPR  -  4 

            UM - 10 

 

liczba zawiązanych 

partnerstw. 
3 

     MOPS – 1 Centrum Wolontariatu 

+ 1w ramach projektu”Akcja 

Aktywizacja”- partnerstwo 

międzysektorowe, 

         ARL - 1 

5.3 
Rozwój sektora 

ekonomii społecznej 

- wsparcie organizacji 

pozarządowych 

 i samorządów w procesie 

liczba nowopowstałych 

podmiotów ekonomii 

społecznej, 

Brak danych 

ARL, PUP, WEiSS, 

organizacje pozarządowe, 

media, CWISE 

        



30 
 

tworzenia 

 i utrzymania już istniejących 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 

- promowanie dobrych praktyk 

 i modelowych działań 

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 kampanii społecznych 

promujących podmioty 

ekonomii społecznej, 

3          ARL - 3 

liczba zadań zlecanych 

podmiotom ekonomii 

społecznej, 
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     W 2020 r. w Ostrowieckim Banku 

Informacji o Organizacjach 

Pozarządowych zarejestrowanych 

było 92 organizacje pozarządowe. 

Łącznie ogłoszono 10 konkursów i 

zawarto 40 umów m.in. : 3 z zakresu 

pomocy społecznej/ zlecono 

realizację zadań: „Prowadzenie CIS 

dla mieszkańców Gminy Ostrowiec 

Świętokrzyski”, „Prowadzenie 

Dziennego Domu Senior WIGOR”, 

„Programu Wsparcia Ekonomii 

Społecznej na lata 2015-2021”/, 

 4 z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym / zlecono realizację 

zadania publicznego „Prowadzenie 

świetlic środowiskowych z 

elementami socjoterapii…”. 

 8 umów zawarto z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia, 17 z zakresu 

rozwoju sportu, 1 z zakresu 

wspierania i upowszechniania 

kultury. W trybie pozakonkursowym 

zawarto 7 umów.* 

liczba instytucji 

wspierających ekonomię 

społeczną. 

3 

          ARL – 2 

         UTW -  1 

    

*Dane pochodzą ze Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 

 


