Załącznik Nr 1
do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2016 r.

I.

INFORMACJE OGÓLNE.
Zgodnie z art. 16 b ust. 1 i 2 oraz art. ust. 1 pkt 17, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163
ze zmianami) w Gminie Miejskiej Kościan opracowano i realizowano następujące dokumenty strategiczne, dotyczące rozwiązywania
problemów społecznych:
1. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kościan na lata 2007 - 2015”, przyjęta uchwałą nr XLVI / 542 /
06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 października 2006 r.
2. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025”, przyjęta uchwałą nr XII/135/16 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 21 stycznia 2016 r.

II.

REALIZACJA CELÓW „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
W GŁÓWNYCH OBSZARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

Obszar działania

Nazwa

SPOŁECZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2007 - 2015”,

Opis działania

Termin
realizacji
Styczeń 2007 r.

I.

EDUKACJA.

1. Projekt; „Animator w
ośrodku pomocy
społecznej”
2. Projekt: „Lepsze
kwalifikacje kluczem
do przedsiębiorczej
przyszłości”
3. Podnoszenie
kwalifikacji kadry.
4. Program “Między
Nami”
5. Program „ Przyjaciele
Zippiego”

Szkolenie w zakresie tworzenia i prowadzenia klubu integracji społecznej i
centrum wolontariatu.
Podniesienie poziomu wiedzy i rozwój kompetencji osób bezrobotnych o
niskich kwalifikacjach

Grudzień 2008 r.

Udział w specjalistycznych szkoleniach, poszerzających wiedzę i
umiejętności pracowników.
W szkoleniach uczestniczyło corocznie średnio 32 pracowników

Od 1.01. 2007 r.
do 31.12.2015 r.
Od 2008 nadal

Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii i innych uzależnień.
Promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci,
poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych,

Od 2008 nadal

II.

PROBLEMY
SPOŁECZNE
(bezrobocie,
wykluczenie
seniorów itp.)

1. Projekt: „Pracująca
mama”
2. Projekt : „Aktywność,
Integracja, Praca,
Niezależność”

3. Pomoc w utworzeniu
spółdzielni socjalnej.

ułatwiających ich funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z
problemami i trudnościami.
Zaktywizowanie i przywrócenie do pracy bezrobotnych kobiet
posiadających dzieci do 6 roku życia (partnerstwo PUP)
Cel projektu to reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,
długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy, wpływająca na
zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania
pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poprawa funkcjonowania
uczestników w środowisku rodzinnym i zawodowym.
Wsparcie społeczno -zawodowe osób bezrobotnych, nabycie kompetencji
w zakresie samodzielnego tworzenia miejsc pracy.

4. Projekt: „Senior pod
opieką”
Opieka dzienna nad osobami starszymi w czasie nieobecności członków
rodzin.
III.

IV.

INFRASTRUKTURA

SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA

1. Przejęcie placówki
opiekuńczowychowawczej pn.
„Świetlica
Socjoterapeutyczna”.
2. Utworzenie Klubu
Integracji Społecznej.

Świadczenie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym.
Udzielanie pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu określonych ról
społecznych, podnoszenie kwalifikacji, integracja osób o podobnych
problemach i trudnościach.
3. Utworzenie Centrum Pobudzanie aktywności lokalnej, angażowanie społeczności do
Wolontariatu .
współuczestniczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych.
4. Utworzenie Klubu
Prowadzenie bazy danych wolontariuszy i dokumentacji; organizowanie
Wolontariusza i Biura pomocy dla partnerów itp. Stworzenie miejsca dla alternatywnego
Pośrednictwa Pracy.
spędzania czasu i budowy więzi pomiędzy wolontariuszami i podopiecznymi.
1. Program Aktywizacji Pomoc w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w
Lokalnej.
życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych,
podnoszenia kwalifikacji oraz integrowanie osób o podobnych trudnościach
i problemach życiowych. W konsekwencji przewidziane jest podejmowanie
wspólnych inicjatyw i aktywizacja zawodowa, nakierowana także na
elementy ekonomii społecznej, w tym : reintegracja zawodowa,

Od 1.12.2008. do
31.12.2009.

Od stycznia
2008
do 31 grudnia
2013 r.
Październik
2011
Od 1 stycznia
do 31 grudnia
2013 r.
1 lipca 2007 r.
- nadal

Od 1 marca
2008 r.- nadal
Od 1 września
2008 r. - nadal
Od kwietnia
2009 r. - nadal
Rok 2008

2. Projekt:
„Razem
możemy więcej”

3. Projekt „Modelowy
system na rzecz
integracji społecznej”

V.

FINANSE

podniesienie kwalifikacji zawodowych; ograniczenia zjawiska wykluczenia
społecznego osób korzystających z pomocy Ośrodka.
Umożliwienie realizacji inicjatyw lokalnych mieszkańców miasta Kościana,
zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup
zagrożonych i pomoc w rozwiązywaniu niektórych problemów społecznych,
przy wykorzystaniu formy wolontariatu, w tym : zwiększenie liczby
wolontariuszy; zwiększenie usług świadczonych przez wolontariuszy;
wspieranie osób potrzebujących poprzez pracę wolontariuszy.
Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez budowę
systemu na rzecz integracji społecznej wspieranego przez organizacje
pozarządowe; wypracowanie standardów i modelu współpracy ops, pup,
organizacje pozarządowe w obszarze przeciwdziałania bezrobociu,
Propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu
potrzeb społeczności lokalnej i propozycja alternatywnych form spędzania
czasu wolnego.
Integracja lokalnej społeczności przeciwko zagrożeniom i marginalizacji,
pobudzanie aktywnych postaw, włączanie się do życia lokalnej społeczności
i wspólne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Od 1.12.2008 r.
do 31.12.2009 r.

Od 1.01. do
30.06.2013 r.

4. Projekt: „Wolontariat
Od 15.03.2010 r.
– szansą dla
do 14.09.2010 r.
aktywnych”
5. Projekt: „Tworzenie i
Od stycznia
rozwijanie
2011 r. do
standardów
usług
listopada 2012 r.
pomocy i integracji
społecznej” (OSL)
6. Projekt: „Młodzież w Kreatywne organizowanie czasu wolnego dla młodzieży zagrożonej Od 2.01. 2013 r.
działaniu”
wykluczeniem społecznym oraz rozwinięcie twórczości artystycznej do 1.07.2014 r.
młodzieży.
NAZWA PROGRAMU,
REALIZACJA ZADANIA
Źródło
PROJEKTU, ZADANIA
finansowania
Kwota ogółem w zł
Opis działania
1. Program pn. „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”
2. Projekt pn.
„Aktywność, Integracja,
Praca, Niezależność”
3. Projekt „Razem
możemy więcej”
4. Zadanie:

3.494.553

1. Pozyskanie pozabudżetowych środków
finansowych na pomoc społeczną.
2. Wykorzystanie środków Unii
1.097.689
Europejskiej na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej.
3. Rozwijanie różnych form wolontariatu
49.000
dla obniżenia kosztów realizowania
zadań pomocy społecznej.
147.000

WUW

EFS
Unii Europejskiej
EFS
Unii Europejskiej
WUW

„Hydroizolacja budynku
OPS”
5. Projekt pn.
„Wolontariat – szansą
dla aktywnych”
6. . Projekt pn. „Starszy
brat, starsza siostra”
7. Program „Asystent
rodziny”
8. Projekt pn. „Młodzież
w działaniu”
9. Powierzenie zadań z
zakresu świadczenia
usług opiekuńczych
organizacjom
pozarządowym
(racjonalizacja
wydatków)
Razem

III.

4. Przekazywanie zadań własnych gminy
organizacjom pozarządowym.
44.653

EFS
Unii Europejskiej

10.087

Fund. SBSS

141.327

MPIPS

15.490

EFS
Dotacje z budżetu
miasta Kościana

x

4.999.799

PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI,

REALIZOWANE W RAMACH „STRATEGII

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2007 - 2015”
L.P.
1.

NAZWA PROGRAMU
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OKRES OBOWIĄZYWANIA
Lata 2007-2015

2.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Lata 2007-2015

3.

„Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2013 – 2015”

Lata 2013 - 2015

4.

Program wychodzenia z bezdomności

Od 2015 - nadal

UWAGI
Uchwalany
corocznie
Uchwalany
corocznie

IV.

REALIZACJA CELÓW „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
W GŁÓWNYCH OBSZARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

Lp.
I.

II.
III.

V.

SPOŁECZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2016 - 2025”,

Cele
Opis działania
Okres
Wspieranie, wzmacnianie rodzin
1. Rozszerzenie wsparcia terapeutycznego w Zespole Doradztwa Od lutego 2016 r.
oraz pomoc w rozwiązywaniu
Rodzinnego (wprowadzenie mediatora)
problemów w rodzinie:
2. Kampania społeczna „Otwórz oczy, stop przemocy”
Od maja 2016 r. do –
września 2017 r.
3. Program edukacyjny dla rodziców
„Akademia świadomego Od maja 2016 r.
rodzica”
4. Pomoc w zapewnieniu opieki nad dzieci do 3 lat; Opiekun dzienny
Od 1 czerwca 2016 r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób
1. Działania aktywizujące i integrujące w Klubie Integracji Społecznej
Od stycznia 2016 r.
starszych.
2. Organizowanie bezpłatnych szkoleń obsługi komputera.
Od stycznia 2016 r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób
1. Kreowanie postaw tolerancyjnych wobec osób niepełnosprawnych. Maj 2016 r.
niepełnosprawnych.
„Dzień godności osoby niepełnosprawnej”
2. Organizowanie spotkań integrujących; piknik „Powitanie lata”
Czerwiec 2016 r.

PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI,

REALIZOWANE W RAMACH „STRATEGII

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2016 - 2025”
L.P.
1.
2.
3.

NAZWA PROGRAMU
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.
„Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016 – 2025”

OKRES OBOWIĄZYWANIA
Rok 2016
Rok 2016
Lata 2016 – 2025”

4.
5.

„Program wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018”

Lata 2016-2018”

Program wychodzenia z bezdomności

Od 2015 - nadal

Kościan – 2016 – 06 – 28
Opracował;
M. Lubińska

UWAGI

