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I.  WSTĘP 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021 

została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 

grudnia 2013 roku. Strategia zawiera sześć celów strategicznych: 

C.1 - Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

C.2 -Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

C.3 - Rozwój zintegrowanego wsparcia osób starszych 

C.4 - Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i młodzieży 

C.5 - Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych  

C.6 -Aktywizacja podmiotów lokalnych działających w obszarze pomocy społecznej i 

budowa kapitału społecznego. 

 

Raport zawiera informację na temat postępu, jaki osiągnięto w 2016 roku w zakresie realizacji 

priorytetów Strategii. Jest dokumentem, który stanowi, w razie konieczności, podstawę do jej 

zmiany, tak by stała się bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw potrzebom mieszkańców 

gminy. 

 

II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU STRATEGII 

 

Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Więcbork na 

lata 2014 – 2021 został opracowany w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Więcborku. Realizacja poszczególnych celów Strategii została określona w oparciu o przyjęte 

wskaźniki monitorowania. 

MGOPS w Więcborku niezbędne informacje do napisania raportu uzyskał z danych własnych 

oraz innych instytucji zaangażowanych w działania mające na celu poprawę warunków 

jakości życia mieszkańców. 

 

III. OCENA STOPNIA WDRAŻANIA ZAPISÓW STRATEGICZNYCH 

 

Ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w Gminie Więcbork w 2016 roku 

prezentują zamieszczone poniżej zestawienia tabelaryczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CEL STRATEGICZNY 1 

Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

CEL OPERACYJNY 1.1 

Aktywizacja osób bezrobotnych 

 

WSKAZANE DANE Z PUP W SĘPÓLNIE KR. DOTYCZĄ POWIATU 

SĘPOLEŃSKIEGO- BRAK DANYCH TYLKO DLA GMINY WIĘCBORK 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

1.1.1 Wsparcie osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w 

uzyskaniu zatrudnienia poprzez 

świadczenie  usług i organizację 

instrumentów rynku pracy 

Formy aktywizacji: 

1. szkolenia 

 

 

 

 

2. prace interwencyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. roboty publiczne 

 

 

 

 

 

 

 

4. staże 

 

 

 

 

 

 

5. stypendia dla kontynuujących 

naukę 

 

6. prace społecznie użyteczne 

 

 

 

7. zwrot kosztów dojazdu i 

zakwaterowania 

 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Sępólnie Kr. 

 

 

 

 

 

 

1. liczba osób, które 

ukończyły szkolenie 

liczba osób, które uzyskały 

zatrudnienie w okresie do 3 

m-cy od jego ukończenia 

 

2. liczba osób, które 

ukończyły prace 

interwencyjne 

liczba osób, które uzyskały 

zatrudnienie w okresie do 3 

m-cy od zakończenia udziału 

w pracach interwencyjnych 

 

3. liczba osób, które 

ukończyły roboty publiczne 

liczba osób, które uzyskały 

zatrudnienie w okresie do 3 

m-cy od zakończenia udziału 

w robotach publicznych 

 

4. liczba osób, które 

ukończyły staż 

liczba osób, które uzyskały 

zatrudnienie w okresie do 3 

m-cy od zakończenia udziału 

w stażu 

 

5. liczba osób, które 

skorzystały ze stypendiów  

 

6. liczba osób, które podjęły 

prace społecznie użyteczne 

 

7. liczba osób, które 

skorzystały ze zwrotu 

kosztów dojazdu i 

zakwaterowania 

 

8.liczba osób, które 

ukończyły przygotowanie 

 

 

 

 

 

 

43 

 

26 

 

 

 

205 

 

 

199 

 

 

 

 

430 

 

340 

 

 

 

 

498 

 

412 

 

 

 

 

X 

 

 

143 

 

 

 

365 

 

 

 

0 
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8. przygotowanie zawodowe 

dorosłych 

 

 

 

 

 

 

 

9. studia podyplomowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. refundacja opieki nad 

dzieckiem 

zawodowe dorosłych 

liczba osób, które uzyskały 

zatrudnienie w okresie do 3 

m-cy od zakończenia udziału 

w przygotowaniu 

zawodowym dorosłych 

 

9. liczba osób, które 

skorzystały z dof. studiów 

podyplomowych 

liczba osób, które uzyskały 

zatrudnienie w okresie do 3 

m-cy od zakończenia udziału 

w studiach podyplomowych 

 

10. liczba osób, które 

skorzystały z refundacji 

kosztów opieki nad 

dzieckiem 

 

0 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

x 

 

 

 

4 

1.1.2 Zwiększenie zdolności i 

motywacji osób bezrobotnych 

oraz poszukujących pracy do 

podjęcia zatrudnienia 

(poradnictwo zawodowe, Kluby 

Pracy) 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Sępólnie Kr. 

liczba osób uczestniczących 

w Klubach Pracy 

 

liczba osób, które 

skorzystały z poradnictwa 

zawodowego 

x 

 

 

440 

1.1.3 Wsparcie przedsiębiorczości Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Sępólnie Kr. 

liczba osób, które otrzymały 

jednorazowe środki na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

 

liczba miejsc pracy, które 

utworzone zostały w ramach 

wyposażenia/ doposażenia 

miejsc pracy 

52 

 

 

 

 

20 

1.1.4 Ograniczenie skutków 

bezrobocia 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Sępólnie Kr. 

liczba osób uprawnionych do 

zasiłku według stanu na 

koniec roku 

145* 

1.1.5 Opracowanie i realizowanie 

projektów służących aktywizacji 

osób bezrobotnych, w tym 

współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Sępólnie Kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko- 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

pozyskane środki finansowe 

 

liczba realizowanych 

projektów 

 

liczba osób uczestniczących 

w działaniach projektowych 

 

efektywność zatrudnienia- 

podstawowe formy 

aktywizujące 

 

 

pozyskane środki finansowe 

 

liczba realizowanych 

projektów 

 

 

liczba osób uczestniczących 

w działaniach projektowych 

 

5 964 718,39 

 

10 

 

 

2.433 

 

 

67,99% 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 
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odsetek osób, które uzyskały 

zatrudnienie 

0 

  

1.1.6 Prowadzenie pracy socjalnej z 

osobami bezrobotnymi, w tym 

w oparciu o kontrakt socjalny 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób bezrobotnych 

objętych pracą socjalną 

 

liczba osób objętych 

kontraktami socjalnymi 

 

odsetek osób, którym udało 

się zdobyć zatrudnienie  

259 

 

 

42 

 

 

22,01% 

(57 osób) 

1.1.7 Zmniejszenie skutków 

bezrobocia poprzez pomoc 

udzieloną przez MGOPS w 

Więcborku 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba beneficjentów 

systemu pomocy społecznej 

objętych wsparciem z 

powodu bezrobocia 

231 

* dane dot. miasta i gminy Więcbork 

 

 

CEL OPREACYJNY 1.2 

Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania bezdomności 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

1.2.1 Utworzenie na terenie gminy 

Więcbork Noclegowni dla 

bezdomnych – okres realizacji do 

końca 2019 roku 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko - 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba miejsc 

 

liczba osób bezdomnych 

korzystających ze wsparcia 

brak 

 

0 

 

 

 

1.2.2 Zapewnienie osobom bezdomnym 

miejsca w noclegowniach i 

schroniskach 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób bezdomnych 

korzystających z pomocy 

placówek 

2 

1.2.3 Prowadzenie pracy socjalnej z 

osobami zagrożonymi i 

dotkniętymi bezdomnością, w tym 

indywidualny program z 

wychodzenia bezdomności 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób, którym 

udzielono wsparcia 

 

odsetek osób, które wyszły z 

bezdomności 

 

liczba osób zagrożonych 

bezdomnością, które nie 

doświadczyły tego problemu 

na skutek udzielonego 

wsparcia 

5 

 

 

3 

 

 

0 

1.2.4 Zwiększenie liczby mieszkań 

socjalnych 

Gmina 

Więcbork 

 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Więcborku 

liczba nowych mieszkań 

socjalnych 

 

liczba rodzin, które 

otrzymały mieszkanie 

socjalne 

0 

 

 

0 
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CEL STRATEGICZNY 2 

Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

 

CEL OPERACYJNY 2.1 

Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie i minimalizowanie skutków jej 

występowania 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

2.1.1  Zapewnienie rodzinom 

dotkniętym problemem 

przemocy dostępu do 

wsparcia 

psychologicznego, 

pedagogicznego, 

terapeutycznego 

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku –  

- Punkt 

Interwencji 

Kryzysowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówki 

oświatowe 

 

 

 

 

liczba specjalistów 

 

liczba osób 

korzystających ze 

wsparcia 

 

odsetek osób, które 

uznały uzyskane 

wsparcie za pomocne 

odsetek osób, które na 

skutek uzyskanego 

wsparcia lepiej 

funkcjonują w 

środowisku 

 

 

 

liczba specjalistów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba osób 

korzystających ze 

wsparcia 

 

odsetek osób, które 

uznały uzyskane 

wsparcie za pomocne 

 

odsetek osób, które na 

skutek uzyskanego 

 

 

 

 

3 

 

101 

 

 

 

z uwagi na specyfikę 

wsparcia 

(anonimowość) 

nie można uzyskać 

danych 

 

 

 

 

 

 

18 

pedagodzy szkół, 

dyrektorzy 

uczestniczą w 

spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

współpracują z 

pracownikami 

socjalnymi, 

asystentami rodzin, 

kuratorami, Świetlicą 

Środowiskową, 

Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną, 

Posterunkiem Policji 

w Więcborku,   

psycholog 

 

29 

 

 

 

brak danych 

 

 

 

41,38% 

(12 osób) 
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wsparcia lepiej 

funkcjonują w 

środowisku 

dostrzegane lepsze 

funkcjonowanie na 

płaszczyźnie szkoły, 

wzrost samooceny 

 

2.1.2 Kierowanie sprawców 

przemocy do programów 

korekcyjno – 

edukacyjnych 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Sępólnie Kr. z 

siedzibą w 

Więcborku 

liczba programów 

 

liczba uczestników 

 

liczba uczestników, 

którzy ukończyli 

program 

 

odsetek osób, u których 

można zaobserwować 

ustanie lub znaczne 

ograniczenie stosowania 

przemocy 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

2.1.3 Utworzenie i prowadzenie 

grup wsparcia dla osób 

doświadczających 

przemocy 

Miejsko – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba utworzonych 

grup 

 

liczba uczestników 

 

odsetek osób, które 

uznały uzyskane 

wsparcie za pomocne 

0 

 

 

0 

 

0 

2.1.4 Realizacja procedury 

,,Niebieskie Karty” 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

w Więcborku 

liczba Niebieskich Kart 

 

liczba zakończonych 

procedur na skutek 

ustania przemocy 

64 

 

16 

2.1.5 Opracowanie i realizacja 

gminnego programu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie 

Miejsko – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

działania oraz efekty 

wynikające z programu 

opisane pod tabelą* 

2.1.6 Wdrażanie szkolnych 

programów 

profilaktycznych w celu 

ograniczenia zjawiska 

przemocy 

Placówki 

oświatowe 

liczba programów 

 

liczba uczestników 

programów 

 

12** 

 

uczniowie szkół + 

rodzice + nauczyciele 

2.1.7 Skierowanie osób 

doświadczających 

przemocy do ośrodka 

zapewniającego pobyt 

Miejsko – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób 

skierowanych 

 

odsetek osób, które 

podjęły skuteczne 

działania i przerwały 

krąg przemocy 

2 (matka + syn) 

 

 

osoba zdecydowała 

się na powrót do 

miejsca zamieszkania 

(pomimo, że 

znaleziono jej 

mieszkanie), nadal 

trwa w związku 

przemocowym 

2.1.8 Utworzenie i prowadzenie 

grupy terapeutycznej dla 

sprawców przemocy 

Poradnia Leczenia 

Uzależnień w 

Więcborku 

liczba grup 

 

 

 

liczba uczestników 

 

 

nie utworzono grup- 

udział w terapii 

indywidualnej 

 

41 
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liczba osób, które 

ukończyły terapię 

 

odsetek osób, u których 

można zaobserwować 

ustanie lub znaczne 

ograniczenie stosowania 

przemocy 

12 

 

 

29,27% 

2.1.9 Opracowanie informatora 

na temat dostępności i 

form pomocy dla osób 

stosujących przemoc jak i 

jej doświadczających – 

okres realizacji do końca 

2014 roku 

Miejsko – 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

ilość wydanych 

informatorów i miejsc 

do których trafiły 

 

 

250  

 informator ,, Stop 

przemocy domowej” 

wydany w 2014r. 

miejsca do których 

trafił; siedziba 

MGOPS, Poradnia 

Leczenia Uzależnień, 

Punkt Interwencji 

Kryzysowej 

 

* Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Więcbork  na lata 2012 – 2016 został przyjęty uchwałą nr XX/176/2012 

Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012 roku. Głównym jego celem jest 

ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Więcbork oraz zwiększenie 

skuteczności pomocy dla rodzin u których problem ten występuje.  Jako cele szczegółowe 

określono: 

1. Podniesienie wiedzy i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie 

2. Zwiększenie dostępności i efektywności działań dotyczących przeciwdziałania 

przemocy 

3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

4. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc oraz dla 

sprawców przemocy. 

Realizatorami Programu jak i partnerami Programu są: 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, 

2. Zespół Interdyscyplinarny w Więcborku, 

3. Punkt Interwencji Kryzysowej w Więcborku, 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku, 

5. Posterunek  Policji w Więcborku, 

6. „Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie” w Więcborku, 

7. NZOZ PROVITA Sp. z o. o. w Więcborku, Poradnia Leczenia Uzależnień, 

8. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, 

9. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne działające na terenie gminy 

Więcbork, 

10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tucholi, 

11. Prokuratura oraz przedstawiciele inni niż w/w podmioty działające na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zjawisko przemocy w rodzinie dotyka praktycznie wszystkie warstwy społeczeństwa 

niezależnie od wykształcenia, statusu ekonomicznego czy też wykonywanego zawodu. 
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Dlatego tak trudne jest podejmowanie działań mających na celu zdiagnozowanie problemu, 

jak również tych, które mają na celu zatrzymanie przemocy. Dodatkowym utrudnieniem w 

realizacji zadań jest brak współpracy rodzin w zakresie przezwyciężenia kryzysu, a także 

problem uzależnienia od alkoholu, który dotyka aż 76,74% ogółu rodzin , w których w 2016 

roku została wszczęta procedura Niebieskiej Karty. Z uwagi na powyższe nie wszystkie 

spodziewane efekty zostały zrealizowane. 

1. Zakładano, że 40% z ogólnej liczy osób dotkniętych przemocą podejmie uczestnictwo w 

grupach wsparcia. 

Powyższy cel nie został zrealizowany.   

 

2. Przewidywano, że u 70% osób dotkniętych przemocą zauważy się zmniejszenie poczucia 

bezradności. 

Cel ten został zrealizowany dzięki interdyscyplinarnej pracy członków grup roboczych. 

Dużym wsparciem i pomocą w działaniach grupy roboczej okazali się specjaliści 

świadczący wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej, a także terapeuci i lekarz 

psychiatra zatrudnieni w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku. Dzięki szerokiemu 

oddziaływaniu osoby doświadczające przemocy zauważały, że nie muszą same borykać 

się z problemem, że nie są winne zaistniałej sytuacji, uzyskały informację co mogą 

zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i pozostałym członkom rodziny. Dało to im 

siłę i motywację do podjęcia konkretnych działań mających na celu zatrzymanie 

przemocy domowej. 

 

3. Oczekiwano, że 20% sprawców przemocy weźmie udział w programach edukacyjno – 

korekcyjnych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w 2016 

roku podjęło działania mające na celu realizację programu korekcyjno – edukacyjnego na 

terenie powiatu sępoleńskiego. Z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników nie udało się 

zrealizować działania. 

 

4. Zakładano, że o 10% w stosunku do lat poprzednich zmniejszy się liczba przypadków 

przemocy w rodzinie. 

W roku 2013 założono 71 Niebieskie Karty A, w 2014 r. ich liczba wyniosła 57 

natomiast w 2015 r. założono ich 64. Rok 2016 wykazał, że na terenie gminy Więcbork 

założono 64 NK A. Porównując dane z rokiem ubiegłym widać, że liczba założonych NK 

A, pozostała na tym samym poziomie. 

 

5. Założono, że w przypadku 10% z ogólnej liczby rodzin dotkniętych przemocą 

zaobserwuje się zatrzymanie przemocy. W roku 2016 wsparciem i pomocą grup 

roboczych było objętych 70 rodzin. W 39 rodzinach podjęto decyzję o zakończeniu 

procedury. Zakończenie to było spowodowane dwiema przesłankami. Pierwsza z nich to 

ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – 

16 rodzin. Druga przesłanka to  rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania 
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działań – 23 rodziny.  Tak więc w 22,85% przypadków z ogólnej liczby rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie nastąpiło zatrzymanie przemocy. 

 

6. Przewidywano, że nastąpi rozwinięcie oferty pomocowej dla ofiar przemocy i jej 

sprawców – zwiększy się dostęp do pomocy w postaci interwencji jak i długofalowego 

wsparcia. Zamierzenia te udało się zrealizować poprzez działania Grup Roboczych -  

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

** Szkoły Podstawowe i Gimnazja na terenie naszej gminy mają opracowane Szkolne 

Programy Profilaktyki, które w swoich działaniach obejmują następujące obszary: 

1. kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, 

2. profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia, 

3. zapobieganie przemocy i agresji, 

4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

5. plan pracy wychowawczej. 

Placówki oświatowe dodatkowo realizują różnorodne przedsięwzięcia. 

Zespół Szkół w Pęperzynie –  Szkoła propaguje działania zapobiegające agresji, 

dyskryminacji przemocy przy okazji imprez szkolnych (wykonywanie plakatów, konkursy 

plastyczne, gazetki ścienne), obchodów świąt nietypowych np. Europejskiego Dnia Walki z 

Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Na terenie 

szkoły realizowano projekt pod nazwą ,,Dobry start”. 

Gimnazjum Więcbork – Szkoła organizowała Rowerowy Rajd Radości w ramach kampanii 

,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach profilaktyki zdrowia psychicznego młodzież 

uczestniczyła w spektaklach teatralnych Teatru Maska - ,,Kolekcjonerzy wrażeń” i Teatru 

Kurtyna Kraków - ,,Bilet do raju”. Młodzież przygotowała apel o tolerancji z uwzględnieniem 

szeroko pojętej przemocy i agresji. Szkoła dodatkowo realizuje programy profilaktyczne 

wspierające: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Znajdź właściwe rozwiązanie, wybrane zagadnienia 

programu Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń. Zorganizowano debatę pod hasłem ,,Stop 

przemocy i agresji” z udziałem przedstawicieli instytucji, uczniów, rodziców. Ogłoszono 

konkurs na plakat ,,Lepsza przyszłość bez przemocy”, odbyły się spotkania z kuratorami 

sądowymi, ze specjalistą ds. nieletnich. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat: respektowania 

norm społecznych, środków naprawczych i wychowawczych stosowanych przez Sąd 

Rodzinny, praw dziecka. Na terenie szkoły realizowany jest Program ABC pedagogiki dla 

rodziców. Na podsumowanie Projektu ,,Lepsza przyszłość bez przemocy” realizowanego na 

terenie gimnazjum przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku młodzież 

przedstawiła montaż słowno – muzyczny pt. , Tęczowy motyl”. Powyższy projekt skierowany 

był do uczniów, nauczycieli i rodziców. Zajęcia prowadzili psycholodzy, terapeuci. 

Zorganizowano debatę pod hasłem ,,Wolni od nałogów”, wśród uczniów klas drugich 

przeprowadzono ankietę (na temat dopalaczy). Podczas wyjazdu na zieloną szkołę młodzież 

uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień i przemocy (jak rozpoznać 

ofiarę przemocy, jak pomóc). Zwieńczeniem działań profilaktycznych w szkole było 

zorganizowanie happeningu pod hasłem ,,Wesoło, zdrowo – beznałogowo” 
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CEL OPERACYJNY 2.2 

Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie skutków ich występowania 
 

Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

2.2.1 Wdrażanie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku – 

GKRPA 

działania i efekty 

wynikające z programu 

*opisane pod 

tabelą 

2.2.2 Dofinansowanie i wsparcie 

Świetlicy Środowiskowej 

,,Uśmiech” w Więcborku 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko  - 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

kwota dofinansowania 

 

liczba pracowników 

 

liczba uczestników 

przypadająca na jednego 

pracownika 

 

odsetek  uczestników u 

których nastąpiła znaczna 

poprawa funkcjonowania 

315.273,18 

 

5 

 

40 

 

 

 

10% 

2.2.3 Prowadzenie grup wsparcia dla 

osób współuzależnionych 

Poradnia 

Leczenia 

Uzależnień w 

Więcborku 

liczba grup 

 

liczba uczestników grup 

 

odsetek uczestników, którzy 

uznali uczestnictwo w 

grupie za użyteczne 

1 

 

21 

 

75% 

2.2.4 Prowadzenie terapii osób 

uzależnionych 

Poradnia 

Leczenia 

Uzależnień w 

Więcborku 

liczba osób uczestniczących 

w terapii 

 

liczba osób, które 

ukończyły terapię 

109 

 

 

 

20 

2.2.5 Praca socjalna na rzecz osób 

dotkniętych  problemem 

alkoholowym w tym w oparciu o 

kontrakt socjalny 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób objętych pracą 

socjalną 

 

liczba zawartych 

kontraktów socjalnych 

 

odsetek osób, u których 

obserwuje się znacznie 

lepsze funkcjonowanie 

95 

 

 

24 

 

 

1,08% 

2.2.6 Tworzenie i prowadzenie grup 

samopomocowych 

Stowarzyszenia  

Kluby 

abstynenta** 

liczba grup 

 

liczba uczestników grup 

 

odsetek osób, które uznały 

udział w grupie za pomocny 

 

1 

 

9 

 

100% 

2.2.7 Udostępnienie lokalu do spotkań 

członków Klubu abstynenta- 

czas realizacji  do 31 marca 

2014 roku 

Gmina 

Więcbork 

udostępnienie lokalu oddano do 

dyspozycji 

pomieszczenie 

. 

  

* Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 został przyjęty Uchwałą NR XIV/101/2015 Rady 

Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 roku. 
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Ustalono następujące cele Programu: 

zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie tych, które 

aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już 

istniejącymi problemami jak również ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z 

tym problemów. Założone cele w głównej mierze miały zostać osiągnięte poprzez szeroko 

rozumianą profilaktykę.  

W ramach Programu zostały dofinansowane działania Poradni Leczenia Uzależnień w 

Więcborku związane z realizacją ponadpodstawowych programów. Pozwoliło to na 

zwiększenie ilości godzin pracy poradni do 150 godzin miesięcznie. W ramach 

dofinansowania prowadzona była także terapia indywidualna, którą zostały objęte osoby 

uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osoby stosujące przemoc oraz 

osoby współuzależnione i doznające przemocy. Celem terapii indywidualnej było między 

innymi poszukiwanie przyczyn zaistniałego stanu rzeczy, zmiana sposobu myślenia, 

interpretacji rzeczywistości, postaw, nawyków i sztywnych przekonań co miało wpływ na 

odzyskanie przez pacjenta poczucia sprawowania kontroli nad swoim życiem. W ciągu całego 

2016 roku 15 rodzin zostało objętych wsparciem terapeutycznym i konsultacjami. Celem 

pracy z rodzinami było porządkowanie i nazywanie problemów, wywołanie bodźca do pracy 

nad pożądaną zmianą lub nakierowanie na lepszą, bardziej konstruktywną komunikację. 11 

osób uczestniczyło w treningu pracy nad złością, którego celem było zwiększenie u 

uczestników zdolności do rozwiązywania problemów osobistych związanych z uczuciem 

złości oraz zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu 

życia. 8 osób uczestniczyło w treningu pracy nad poczuciem wstydu. Celem treningu było 

rozpoznanie własnego wstydu oraz ukierunkowanie działań na zwiększenie swoich zasobów, 

które wzmacniają odporność na stres. Dało to szansę na zwiększenie poczucia kompetencji i 

zaufania do siebie i zmniejszyło jednocześnie możliwość reagowania lękiem na życiowe 

wyzwania. Stałym, co miesięcznym ( w wymiarze 1,5 godz.) elementem pracy lekarza 

psychiatry w 2016 roku stały się jego spotkania z pracownikami socjalnymi na rzecz rodzin 

wymagających interwencji lekarskiej w zakresie różnych dysfunkcji związanych z 

używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocy. Realizowana była 

także praca w środowisku na rzecz rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocą w 

rodzinie- współpraca z asystentami  rodziny, która obejmowała wyjazd w środowisko jak i 

również konsultacje wspierające pracę asystentów w rodzinach z problemem alkoholowym 

lub przemocą. W roku 2016 w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku zatrudnieni byli: 

psycholog kliniczny, psychoterapeuta, lekarz psychiatra oraz dwóch certyfikowanych 

specjalistów psychoterapii uzależnień. 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku zarządzeniem nr 

DO.021.5.2016 z dnia 09 lutego 2016 roku powołał zespół opiniujący wnioski podmiotów o 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przemocy i narkomanii. W 2016 roku wpłynęło 29 ofert na realizację zadania z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy, narkomanii. Pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski, 

jeden oferent zrezygnował z realizacji zadania. Powyższe oferty zostały złożone przez 12 

instytucji/ stowarzyszeń. Działania profilaktyczne w znacznym stopniu zwiększyły wiedzę 
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młodzieży na temat niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków. Uczestnicy 

programów zdobyli informacje na temat skutków zachowań ryzykownych jak również nabyli 

umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów czy też rozwijania ważnych umiejętności 

psychologicznych i społecznych. 

W profilaktyce szkód związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków istotne znaczenie 

mają nie tylko zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, ale również kampanie 

społeczne zaadresowane do ściśle określonych grup i środowisk społecznych. Celem 

kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych 

dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W 2016 roku realizowaliśmy kampanie 

społeczne ,,Zachowaj trzeźwy umysł", ,,Przemoc boli”. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi jak i przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z odpowiednimi 

ustawami jest zadaniem własnym gminy. Burmistrz realizuje zadania nałożone na gminę przy 

pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji 

wchodziło 12 osób z różnych środowisk, które działają w dwóch Zespołach: Motywującym i 

Kontrolnym. Komisja działa na podstawie regulaminu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku  w roku 2016 

odbyła 8 posiedzeń ogólnych oraz 2 spotkania związane z realizacją ,,Gminnej Kampanii 

Profilaktyczno – Informacyjnej Przeciw Pijanym Kierowcom”. Odbyło się również 14 

posiedzeń Zespołu Motywującego i 6 posiedzeń Zespołu Kontrolnego. 

Członkowie Zespołu Motywującego podejmowali działania na rzecz osób nadużywających 

alkoholu – prowadzili z nimi rozmowy  na temat ograniczenia nadużywania alkoholu, 

narkotyków, zmiany stylu życia oraz motywowali do podjęcia leczenia odwykowego.   

Członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili 4 kontrole w sklepach prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych. W 24 punktach sprzedaży przeprowadzono wizyty 

informacyjno - nadzorujące. 

W 2016 roku dwóch nowo powołanych członków GKRPA wzięło udział w szkoleniu. Jedna 

osoba wzięła udział w szkoleniu pn. ,,Sytuacje niestandardowe w pracy ZI i grupach 

roboczych”, odbyło się także szkolenie  pn. ,,Wydatkowanie funduszy ze środków 

alkoholowych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z NGO wg wskazań 

RIO i NIK” 

W 2016 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku 

wpłynęło 69 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkohol. Wnioski 

wpływały od Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego i rodzin. W przypadku 9-ciu osób zostały 

skierowane wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego.  W dwóch przypadkach 

odstąpiono od działań skierowania sprawy na drogę sądową z uwagi na podjęcie przez 

zainteresowanych terapii i stosowania się do zaleceń terapeuty. W 2016 roku Sąd wydał sześć 

postanowień wskazując rodzaj lecznictwa: tylko jedno postanowienie dotyczy sprawy 
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wniesionej w 2016 roku, cztery postanowienia dotyczą spraw wniesionych w 2015 roku i 

jedna sprawa dotyczy wniosku złożonego w roku 2014. 

**Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Razem Od Nowa” w Więcborku w okresie od 02.05-

31.12.2016r. odbywał się dyżur terapeuty ( raz w miesiącu), funkcjonował Punkt 

Konsultacyjno – Informacyjny (78 godzin wsparcia) oraz codziennie w godzinach od 17:00 

do 21:00 pełniony był dyżur telefoniczny i mailowy (skorzystało 19 osób).  

Realizowane przedsięwzięcia: 

maj 2016r.  - wyjazd na V Ogólnopolskie Gietrzwałdzkie Dni Trzeźwości, 

maj- lipiec 2016r. – Program profilaktyczny dla dzieci ,,Nasze spotkania” ( 8 osób), 

maj – lipiec 2016r.- warsztaty z terapeutą: trening radzenia sobie ze złością ( 9 osób), 

                                                                   warsztat pracy nad wzmocnieniem poczucia własnej   

                                                                   wartości (9 osób) 

                                                                   praca nad poprawą komunikacji w rodzinie – 42 os. 

maj – wrzesień 2016- organizacja czasu wolnego – rehabilitacja: Nordic Walking, spływ 

kajakowy, rajd rowerowy, organizacja dnia dziecka 

czerwiec 2016r. - wyjazd na XXXVIII Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Anonimowych 

Alkoholików, 

sierpień 2016r. – II Powiatowy Zlot Rodzin Abstynenckich ( 42 uczestników). 

  

  

CEL STRATEGICZNY 3 

Rozwój zintegrowanego wsparcia osób starszych 

 

CEL OPERACYJNY 3.1 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

3.1.1 Minimalizowanie potencjalnych 

przyczyn wykluczenia 

społecznego osób starszych 

poprzez zaspakajanie ich potrzeb 

(udzielanie pomocy finansowej, 

rzeczowej, świadczenie pracy 

socjalnej) 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku   

liczba osób korzystających z 

pomocy finansowej, 

rzeczowej 

 

liczba osób korzystających 

wyłącznie z pracy socjalnej 

 

odsetek osób, u których 

widać znacznie lepsze 

funkcjonowanie 

236 

 

 

 

78 

 

 

5,93% 

(14 osób) 

3.1.2 Funkcjonowanie Klubu Seniora Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób uczestniczących 

w Klubie Seniora 

 

odsetek osób, które uważają, 

że podjęte działania w 

znacznym stopniu poprawiły 

ich sytuację 

42 

 

 

100% 

 

3.1.3 Rozwijanie aktywnych i zdrowych 

form spędzania czasu wolnego 

przez osoby starsze, zaspakajanie 

ich potrzeb kulturalno – 

społecznych 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Więcborku 

 

liczba imprez kulturalnych 

 

liczba przedsięwzięć 

podjętych na rzecz osób 

starszych 

 

nie 

udzielono 

odpowiedzi 

– brak 

danych 
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Miejsko – 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

 

Organizacje 

pozarządowe 

liczba osób starszych 

biorących udział w 

imprezach przedsięwzięciach 

 

 

liczba imprez kulturalnych 

 

liczba przedsięwzięć 

podjętych na rzecz osób 

starszych 

 

liczba osób starszych 

biorących udział w 

imprezach przedsięwzięciach 

 

 

 

liczba imprez kulturalnych 

 

liczba przedsięwzięć 

podjętych na rzecz osób 

starszych 

 

liczba osób starszych 

biorących udział w 

imprezach przedsięwzięciach 

 

 

 

 

 

20 

 

0 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

9* 

 

12* 

 

 

 

941* 

 

 

 

3.1.4 Inicjowanie działań na rzecz osób 

starszych przy Świetlicach 

Wiejskich 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Więcborku 
przy 

współudziale 

sołtysów, kół 

gospodyń 

wiejskich 

 

Miejsko – 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Więcborku 
przy 

współudziale 

sołtysów, kół 

gospodyń 

wiejskich 

liczba spotkań/ imprez 

 

liczba osób starszych 

biorących udział w 

przedsięwzięciach 

 

 

 

 

 

 

liczba spotkań/ imprez 

 

liczba osób starszych 

biorących udział w 

przedsięwzięciach 

nie 

udzielono 

odpowiedzi 

– brak 

danych 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0  

3.1.5 Koordynowanie i promowanie 

działań na rzecz osób starszych 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Urząd Miejski 

– Koordynator 

Uniwersytetu 

Trzeciego 

Wieku 

liczba spotkań 

 

liczba uczestników 

 

odsetek osób zadowolonych 

z uczestnictwa w zajęciach 

10 

 

36 

 

85% 

 

*W 2016 roku Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Więcborku był organizatorem następujących przedsięwzięć na rzecz osób 

starszych: ,,Biesiada w tłusty czwartek”, wycieczka do Bornego Sulimowa, ,,Majówka w 

Chlebnie”, wycieczka do Torunia i Ciechocinka, wyjazd do Sarbinowa i Gąsek, pożegnanie 
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lata w ośrodku wypoczynkowym ,,Tęcza”, XXI Wieczór Seniora związany był z obchodami 

Dnia Inwalidy pod hasłem ,,Wspieramy osoby niepełnosprawne w realizacji ich praw i 

potrzeb”, zabawa Andrzejkowa, spotkanie opłatkowe. Łączna liczba osób starszych biorących 

udział w przedsięwzięciach to 860 osób. 

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w 2015 roku na rzecz osób starszych  

realizowało trzy projekty: ,,Aktywność seniora przez różowe okulary”, ,,Siła wigor w kijkach 

dwóch”, ,,Klub Seniora w gminie Więcbork” Łącznie w przedsięwzięciach wzięło udział 81 

osób starszych. 

 

   

CEL OPERACYJNY 3.2 

Poprawa jakości życia osób starszych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

3.2.1 Promowanie wspieranie i rozwój 

wolonatriatu jako formy integracji 

społecznej osób starszych 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

 

 

 

 

 

 

Organizacje* 

pozarządowe  

liczba wolontariuszy 

 

liczba osób starszych 

wspieranych przez 

wolontariuszy 

 

odsetek osób zadowolonych 

z oferowanej formy wsparcia 

 

liczba seniorów będących 

wolontariuszami  

 

liczba wolontariuszy 

 

liczba osób starszych 

wspieranych przez 

wolontariuszy 

 

odsetek osób zadowolonych 

z oferowanej formy wsparcia 

 

liczba seniorów będących 

wolontariuszami  

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

36 

 

381 

 

 

 

100% 

 

 

15 

 

*  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Więcborku  podając powyższe dane nie ograniczył się tylko do ujęcia ilości swoich 

członków zrzeszonych w związku, ale również wskazał osoby starsze sympatyzujące ze 

stowarzyszeniem i biorące udział w organizowanych przedsięwzięciach. Wspieranie 

wolontariuszy polega nie tylko na pomocy w czynnościach samoobsługowych osobom 

starszym, ale również na organizowaniu sesji zdjęciowych na spotkaniach, zapewnieniu 

oprawy muzycznej na imprezach, przygotowywaniu gier zespołowych. Podczas 

jednodniowych wyjazdów ,,sprawne osoby starsze” zawsze służą pomocą koleżankom i 

kolegom wymagającym większej opieki, a więc są dla siebie wolontariuszami. 
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CEL OPERACYJNY 3.3 

Rozwój opieki nad osobami starszymi w miejscu zamieszkania 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

3.3.1 Rozwój usług społecznych w 

miejscu zamieszkania na rzecz 

osób starszych 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona  

zdrowia 

 

 

 

 

 

 

   

liczba opiekunek 

 

liczba osób objętych 

wsparciem  

 

średnia liczba godzin 

świadczonej pomocy w 

jednym środowisku 

 

odsetek osób, które uznaje 

świadczoną pomoc za 

wystarczającą 

 

 

 

 

 

 

liczba pielęgniarek 

środowiskowo – rodzinnych 

 

liczba osób objętych 

wsparciem 

 

odsetek osób, które uznaje 

świadczoną pomoc za 

wystarczającą 

15 

 

65 

 

 

1,5 godziny 

 

 

nie dokonano 

takiego 

pomiaru na 

etapie 

realizacji 

pomocy 

 

 

 

 

7 

 

 

11.204* 

 

 

trudny do 

określenia, 

jedynie 

Centrum 

Medyczne 

FAMILIA 

wskazało takie 

dane z ich 

usług 

zadowolonych 

jest 100% 

osób 

korzystających 

ze wsparcia 

3.3.3 Funkcjonowanie mieszkań 

chronionych 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba mieszkań 

 

 

 

 

 

liczba osób korzystających 

ze wsparcia 

 

liczba osób, które na skutek 

umieszczenia w mieszkaniu 

chronionym nie zostały 

skierowane do Domu 

Pomocy Społecznej 

2  

do 30.06.2016 

(od lipca 2016 

zasób 

komunalny) 

 

2 

do 30.06.2016 

 

 

0 

 

3.3.3 Rozwój usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko – 

liczba nowo zatrudnionych 

opiekunek 

 

2 

 

 



18 
 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba nowych środowisk 

objętych wsparciem 

7 

3.3.4 Podejmowanie działań na rzecz 

powstania lokalnych form opieki 

całodobowej 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba nowo powstałych 

form 

 

liczba miejsc 

 

liczba osób korzystających 

z pomocy 

brak 

 

x 

 

 

x 

3.3.5 Adaptacja budynku w celu 

utworzenia mieszkań 

chronionych – czas realizacji do 

31.12.2018r. 

Gmina 

Więcbork przy 

współpracy 

Miejsko – 

Gminnego 

Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba nowych mieszkań 

chronionych 

 

liczba osób zamieszkałych 

w mieszkaniach 

chronionych 

brak 

 

 

x 

*  w Niepublicznym Zakładzie Zdrowotnym PROVITA uwzględniono wszystkie osoby zamieszkujące na 

rejonach pracy pielęgniarek środowiskowych 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 4 

Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i młodzieży 

 

CEL OPERACYJNY 4.1 

Wspieranie rodziny i dziecka w prawidłowym funkcjonowaniu 
 

Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

4.1.1 Świadczenie pracy socjalnej na 

rzecz rodzin dotkniętych 

bezradnością opiekuńczo - 

wychowawczą 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

liczba osób objętych 

wsparciem 

 

liczba osób u których 

zaobserwowano lepsze 

funkcjonowanie 

106 

 

 

9 

4.1.2 Zatrudnienie asystentów do 

pracy na rzecz rodzin z 

problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba asystentów 

 

 

 

 

liczba rodzin objętych 

asystenturą 

 

liczba rodzin, u których 

widać znacznie lepsze 

funkcjonowanie 

 

liczba rodzin z którymi 

asystent rodziny zakończył 

pracę na skutek 

zrealizowania planu pracy 

3  

( w tym 1 na 

zastępstwo) 

 

 

35 

 

 

12 

 

 

 

6 
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4.1.3 Udzielanie pomocy finansowej 

z systemu pomocy społecznej 

oraz świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych na rzecz rodzin 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba osób objętych 

wsparciem z systemu: 

pomocy społecznej 

świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odsetek osób, u których 

udzielone wsparcie 

wpłynęło na lepsze 

funkcjonowanie 

1.195 osób w 

rodzinach 

(pomoc 

społeczna)  

 

1.082 

(świadczenia 

rodzinne )  

 

106 

 (fundusz 

alimentacyjny) 

 

961 

(świadczenie 

wychowawcze) 

 

  

na etapie 

realizacji 

pomocy nie 

dokonano 

zaplanowanej 

we 

wskaźnikach 

ewaluacji 

4.1.4 Opracowanie i realizacja 3 – 

letnich gminnych programów 

wspierania rodziny 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

działania i efekty 

wynikające z programu 

*opisane pod 

tabelą 

4.1.5 Zapewnienie rodzinom 

specjalistycznego wsparcia 
Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica 

Środowiskowa 

,,Uśmiech” w 

Więcborku 

liczba  i rodzaj specjalistów 

 

 

 

liczba rodzin objętych 

wsparciem poszczególnych 

specjalistów 

 

 

odsetek osób, które uznały 

uzyskane wsparcie za 

pomocne 

 

 

 

 

 

 

 

liczba  i rodzaj specjalistów 

 

 

liczba rodzin objętych 

wsparciem poszczególnych 

specjalistów 

 

odsetek osób, które uznały 

2 

 (pedagog, 

psycholog) 

 

pedagog – 9 

rodzin 

psycholog – 10 

rodzin 

 

na etapie 

realizacji 

pomocy nie 

dokonano 

zaplanowanej 

we 

wskaźnikach 

ewaluacji 

 

 

1 

(psycholog) 

 

17 

 

 

 

80% 
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uzyskane wsparcie za 

pomocne 

4.1.6 Tworzenie grup wsparcia/ 

samopomocowych 

Świetlica 

Środowiskowa 

,,Uśmiech” w 

Więcborku 

liczba grup wsparcia 

 

liczba osób 

uczestniczących w 

poszczególnych grupach 

 

odsetek osób, które uznały 

udział w grupie za 

pomocny 

0 

 

0 

 

 

 

0  

 

4.1.7 Prowadzenie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży przy 

świetlicach wiejskich 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury przy 

współudziale 

sołtysów, kół 

gospodyń 

wiejskich 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba uczestników 

nie udzielono 

odpowiedzi – 

brak danych 

4.1.8 Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży 

w okresie wolnym od nauki 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje 

pozarządowe 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba działań 

rozwijających 

zainteresowania młodzieży 

(np. zajęcia fotograficzne, 

taneczne, modelarskie itp.) 

 

liczba dzieci biorących 

udział w poszczególnych 

zajęciach 

 

częstotliwość spotkań  

 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba działań 

rozwijających 

zainteresowania młodzieży 

(np. zajęcia fotograficzne, 

taneczne, modelarskie itp.) 

 

liczba dzieci biorących 

udział w poszczególnych 

zajęciach 

 

częstotliwość spotkań  

 

nie udzielono 

odpowiedzi – 

brak danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1** 

 

8 tygodni 

tematycznych 

związanych z 

rękodziełem    

 

 

98 

 

 

 

codziennie 

przez okres 

wakacji – 8 

tygodni/ 5h 

dziennie 

 

*  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2016 roku 

zatrudniał 2 asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu 
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pracy. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić 

pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może 

przekroczyć 15. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub 

w miejscu wskazanym przez rodzinę. Porusza się po terenie gminy własnym środkiem 

transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, 

aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje jednostkom samorządu 

terytorialnego możliwość ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań z niej wynikających. Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji 

,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” i na 

realizację zadania otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 45.600,00zł. 

 Asystenci rodziny zatrudnieni w tut. ośrodku legitymują się wykształceniem wyższym  na 

kierunku pedagogika. Ponadto są oni zobowiązani do systematycznego podnoszenia swoich 

kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w 

szkoleniach oraz samokształcenie. Asystenci rodziny w 2016 roku wzięli udział w  5 

szkoleniach oraz uczestniczyli w V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny w Gdyni.    

W 2016 roku wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 35 rodzin, w których 

wychowywało się 92 dzieci. Osiem rodzin było zobowiązanych do współpracy z asystentem 

na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi. Tym samym Postanowieniem na 

asystentów został nałożony obowiązek składania sprawozdań z podjętych działań. W 2016 

roku  w przypadku 9 rodzin ustała forma wsparcia w postaci asystenta rodziny. W sześciu 

rodzinach nastąpiło to na skutek działań asystenta, które doprowadziły do wypracowania i 

utrwalenia zachowań mających wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny jak również 

wzmocnienia więzi rodzinnych. Wspólnie podjęte działania przyczyniły się do tego, że 

rodzina zdobyła umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo 

– wychowawczych. W tych przypadkach asystent rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej monitorował funkcjonowanie rodziny ( wizyty asystenta 

w rodzinie odbywały się dwa razy w miesiącu). W przypadku dwóch rodzin zakończenie 

współpracy było spowodowane zmianą miejsca zamieszkania, a w przypadku jednej ustało 

sądowe zobowiązanie rodziny do współpracy. 

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich 17 dzieciom zapewniono dowóz na zajęcia do 

Świetlicy Środowiskowej ,,Uśmiech” w Więcborku.  

U 12 rodzin co stanowi 34,28% ogółu rodzin objętych wsparciem asystenta można zauważyć  

poprawę ich funkcjonowania ( lepsze relacje w rodzinie, nabycie umiejętności 

gospodarowania budżetem, utrzymanie czystości w mieszkaniu, zachowanie higieny 

osobistej, większe zainteresowanie ze strony rodziców edukacją dzieci ich stanem zdrowia). 

Na pracę asystenta z rodziną składa się ocena sytuacji rodziny, planowanie i realizacja zadań 

mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, 

opiekuńczo -wychowawczym i społecznym. Asystent rodziny dokonując oceny sytuacji 

rodziny podejmuje współpracę z pedagogami, wychowawcami , kuratorami, pracownikami 
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poradni pedagogicznej jak i również z pracownikami socjalnymi. Zebrane informacje mają 

posłużyć do wnikliwszej oceny sytuacji, uwzględniającej zasoby rodziny, a więc mocne 

strony wszystkich jej członków oraz potrzeby czyli problemy i ewentualne ich przyczyny. 

Zebrane informacje są niezbędne do ustalenia indywidualnego planu pracy z rodziną. Plan 

pracy z rodziną określa problemy rodziny, które mają wpływ na jej dysfunkcje, cel główny 

jaki zamierza osiągnąć asystent w pracy z rodziną, cele szczegółowe, które mają dopomóc w 

osiągnięciu celu głównego  jak i efekty ich realizacji. Asystent rodziny ukierunkowuje pracę z 

rodziną w taki sposób, aby ona sama przy niewielkiej pomocy z jego strony potrafiła określić 

z jakimi dysfunkcjami się boryka. Takie działanie uzmysłowi rodzinie wagę problemu i tym 

samym pobudzi chęci do dalszego działania. Plan pracy z rodziną jest konsultowany także z 

pracownikiem socjalnym, a następnie podpisywany przez asystenta i członków rodziny. Na 

podstawie planu pracy wyodrębnia się główne problemy rodziny, opracowuje się wspólnie z 

członkami rodziny działania, które powinny zostać podjęte, aby je zniwelować. Następnie 

poszczególni członkowie rodziny, których dotyczy ten problem zobowiązują się do podjęcia 

ustalonych działań w określonym terminie poświadczając to własnym podpisem. Należy tutaj 

jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie 

nadzoruje wykonywanie określonych obowiązków, wspiera ją w podjętych działaniach 

pokazując jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki 

sposób , aby przyniosły one zamierzony efekt. Najważniejszą zasadą, na której powinien 

opierać się proces planowania pracy z rodziną jest dobrowolność, co pociąga za sobą 

konieczność wyrażenia przez rodzinę zgody na współpracę w procesie dokonywania zmian, 

jak i czynny udział rodziny w podejmowanych działaniach. 

Rodziny borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi dodatkowo otrzymały 

wsparcie pedagoga i psychologa. Z pomocy pedagoga skorzystało 9 rodzin, natomiast 

psychologa 10 rodzin. 

Efektem realizacji planu powinna być integracja rodziny, wzmocnienie więzi 

uczuciowych między jej członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym, 

odbudowanie jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

W 2016 roku jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w tym 

samym roku Postanowieniem sądowym powróciło do rodziny biologicznej, jedno dziecko 

zostało umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku. 

Gmina Więcbork zobowiązana była do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 

15-ga  dzieci w szeroko rozumianej pieczy zastępczej ( tj.  6 dzieci w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, z dniem 04.10.2016 roku trójka z tych dzieci została umieszczona w rodzinie 

zastępczej niezawodowej, 3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 6 dzieci w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej). 

**Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w ramach zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży w 2016 roku realizowało jeden projekt pn. ,,Twórcy i 

Odkrywcy”. Ofertę przygotowano dla 40 dzieci będących wychowankami Świetlicy 

Środowiskowej ,,Uśmiech” w Więcborku. We wszystkich działaniach projektu brało udział aż 

98 uczestników.    
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CEL OPERACYJNY 4.2 

Tworzenie warunków dla rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży 

pozbawionej opieki rodzicielskiej 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

4.2.1 Intensyfikacja pracy z rodziną 

naturalną w celu powrotu dziecka 

z pieczy zastępczej do środowiska 

rodzinnego 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

liczba rodzin naturalnych z 

którymi podjęto pracę 

 

liczba dzieci, które powróciły 

do środowiska 

3 

 

 

1 

4.2.2 Organizowanie i prowadzenie 

placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 

Starostwo 

Powiatowe w 

Sępólnie Kr.  

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie w 

Sępólnie Kr. z 

siedzibą w 

Więcborku 

liczba placówek 

 

liczba miejsc w placówkach 

 

liczba dzieci w placówkach 

 

 

 

 

liczba dzieci, które powróciły 

do środowiska rodzinnego 

3 

 

67 

 

92  

z tego 14* 

( z gminy 

Więcbork) 

 

0 

4.2.3 Organizowanie opieki w 

rodzinnych formach pieczy 

zastępczej 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie w 

Sępólnie Kr. z 

siedzibą w 

Więcborku 

liczba kampanii społecznych 

promujących rodzicielstwo 

zastępcze 

 

liczba rodzin zastępczych 

 

 

 

 

 

 

 

liczba dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych 

ogółem w tym: 

z terenu gminy Więcbork 

1 

 

 

 

46 

z tego 

21* z 

terenu 

gminy 

Więcbork 

 

 

 

 

67 

37*  

*liczone narastająco 

 

CEL STRATEGICZNY 5 

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 

 

CEL OPERACYJNY 5.1 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

5.1.1 Wspieranie programów/ 

zadań aktywizacji zawodowej 
Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

 

liczba programów/ zadań 

 

liczba uczestników 

programów / zadań 

 

liczba osób, które 

uzyskały zatrudnienie po 

0 

 

0 

 

 

0 
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Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Sępólnie Kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie w 

Sępólnie Kr. z 

siedzibą w 

Więcborku 

 

ukończeniu programu 

 

liczba programów/ zadań 

 

liczba uczestników 

programów / zadań 

 

 

liczba osób, które 

uzyskały zatrudnienie po 

ukończeniu programu 

 

liczba programów/ zadań 

 

liczba uczestników 

programów / zadań 

 

liczba osób, które 

uzyskały zatrudnienie po 

ukończeniu programu 

 

 

brak danych 

 

brak danych 

 

 

 

brak danych  

 

 

 

1 

 

11 

 

 

5 

5.1.2 Wspieranie programów/ 

zadań aktywizacji społecznej 
Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

w Więcborku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub 

Samopomocy 

,,Domek” 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba miejsc 

 

liczba uczestników 

 

 

 

liczba osób oczekujących 

na przyjęcie 

 

odsetek rodzin, które 

uznają pobyt członka w 

ŚDS w Więcborku za 

pomocny 

 

liczba osób 

usamodzielnionych 

 

 

liczba miejsc 

 

liczba uczestników 

 

 

 

liczba osób oczekujących 

na przyjęcie 

 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba uczestników 

przedsięwzięć 

 

uzyskane efekty z 

podjętych przedsięwzięć 

 

 

 

 

 

35 

 

39 

(narastająco) 

 

  

2 

 

 

100% 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

20 

 

23 

(narastająco) 

  

 

2 

 

 

 

2* 

 

480 

  

 

*opisano pod 

tabelą 
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Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba uczestników 

przedsięwzięć 

 

 

uzyskane efekty z 

podjętych przedsięwzięć 

 

9 

 

1.430 

 

   

 

poprawa jakości 

życia, 

funkcjonowania, 

umiejętności 

społecznych, 

sytuacji 

zdrowotnej, 

możliwość 

rozwijania 

własnych 

zainteresowań, 

włączanie osób 

niepełnosprawnych 

do społeczeństwa 

informatycznego    

 

*Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku realizowało 2 projekty na rzecz 

osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej. 

 

Projekt 1 ,,Piknik Przyjaźni 2016” w którym łącznie udział wzięło 450 osób (jest to liczba 

uczestników podana wraz z opiekunami, rodzinami, członkami stowarzyszenia) w tym około 

100 osób niepełnosprawnych. Uzyskanie efekty z podjętego przedsięwzięcia: 

a) nawiązanie dialogu międzypokoleniowego, 

b) integracja społeczności lokalnej, 

c) pokazanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego, 

d) umożliwienie niepełnosprawnym artystom sukcesu, 

e) umożliwienie społeczności lokalnej skorzystania z niecodziennych atrakcji, 

f) aktywizowanie beneficjentów przy okazji proponowanych działań. 

 

Projekt 2 ,,Klub Seniora w gminie Więcbork”, wzięło w nim udział 30 osób, w tym około 

21 osób niepełnosprawnych. Uzyskane efekty przedsięwzięcia: 

a) zwiększenie kompetencji społecznych, 

b) integracja seniorów z lokalnym otoczeniem, 

c) kształtowanie nawyku korzystania z różnych form aktywności kulturalno – 

edukacyjnej, 

d) przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego, 

e) kształtowanie właściwych postaw wobec starszych osób niepełnosprawnych, 

f) propagowanie równouprawnienia starszych osób niepełnosprawnych. 

 

 

CEL OPERACYJNY 5.2 

Tworzenie przyjaznego środowiska dla osób niepełnosprawnych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

5.2.1 Likwidacja barier 

architektonicznych w 

miejscach użyteczności 

Gmina 

Więcbork wraz 

z jednostkami 

liczba zlikwidowanych 

barier 

 

0 
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publicznej organizacyjnymi  liczba utworzonych 

miejsc parkingowych 

dla osób 

niepełnosprawnych 

 

0 

5.2.2 Wspieranie powstania 

klas integracyjnych w 

szkołach gminnych 

Gmina 

Więcbork 

szkoły z terenu 

gminy 

Więcbork 

liczba szkół z 

oddziałami 

integracyjnymi 

 

liczba oddziałów 

 

liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

uczęszczających do 

klas integracyjnych 

 

odsetek rodziców, 

którzy uznają 

powstanie klas 

integracyjnych za 

zasadne 

1 

 

 

1 

 

 

 

nie tworzono oddziałów 

integracyjnych 

 

 

 

 

 

nie wskazano danych 

5.2.3 Podejmowanie działań 

wynikających z 

rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców, w 

tym opracowanie i 

realizacja programów 

zdrowotnych 

Placówki 

ochrony 

zdrowia 

liczba programów 

 

liczba osób 

korzystających z 

programów 

3 

 

404 

5.2.4 Likwidacja barier 

architektonicznych w 

miejscu zamieszkania 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

liczba złożonych 

wniosków 

 

liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

6 

 

 

6 

(5 – dofinansowań 

1- rezygnacja) 

5.2.5 Wspieranie otoczenia 

osób niepełnosprawnych 
Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie w 

Sępólnie Kr. z 

siedzibą w 

Więcborku 

 

 

 

 

Organizacje 

pozarządowe 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba osób biorących 

udział w 

przedsięwzięciach 

 

odsetek osób 

zadowolonych z 

oferowanej formy 

wsparcia 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba osób biorących 

udział w 

przedsięwzięciach 

 

odsetek osób 

zadowolonych z 

oferowanej formy 

wsparcia 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba osób biorących 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

15 

 

1.019 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

1* 

 

130 
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udział w 

przedsięwzięciach 

 

odsetek osób 

zadowolonych z 

oferowanej formy 

wsparcia 

 

 

 

100% 

5.2.6 Tworzenie grup wsparcia/ 

samopomocy dla 

rodziców wychowujących 

dzieci niepełnosprawne 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie  

liczba utworzonych 

grup 

 

liczba uczestników 

grup 

 

odsetek osób 

zadowolonych z 

oferowanej formy 

wsparcia 

 

liczba utworzonych 

grup 

 

liczba uczestników 

grup 

 

odsetek osób 

zadowolonych z 

oferowanej formy 

wsparcia 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

100% 

 

* Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Suchorączku 

zorganizowało ,,Spotkania Rodzinne”, w których wzięło udział 130 osób. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 6 

Aktywizacja podmiotów lokalnych działających w obszarze pomocy społecznej i budowa 

kapitału społecznego 

 

CEL OPERACYJNY 6.1 

Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w 

realizacji zadań społecznych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

6.1.1 Wspieranie inicjatyw 

społecznych podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w 

art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na rzecz rozwiązywania i 

zapobiegania problemom 

społecznym 

Urząd Miejski 

w Więcborku 

 

liczba udzielonych dotacji 

 

kwota udzielonych dotacji 

 

liczba organizacji 

pozarządowych i 

podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie, które 

uzyskały wsparcie 

finansowe lub 

pozafinansowe 

 

25 

 

217.152,68 

 

18 
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6.1.2 Stworzenie mechanizmów 

wzajemnego wspierania się 

samorządu i obywateli w 

podejmowaniu decyzji w 

obrębie polityki społecznej 

Urząd Miejski 

w Więcborku 

Organizacje 

pozarządowe 

liczba przyjętych 

rozwiązań organizacyjnych 

0 

6.1.3 Wzmocnienie oraz rozwój 

dialogu i komunikacji 

społecznej z partnerami 

pozarządowymi, podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

oraz mieszkańcami 

Gmina 

Więcbork wraz 

z jednostkami 

organizacyjnymi 

Liczba dokumentów 

poddanych konsultacjom 

społecznym 

2 

6.1.4 1. Utworzenie Punktu 

Konsultacyjnego dla 

organizacji pozarządowych 

termin realizacji do 31 marca 

2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

2. systematyczne udzielanie 

wsparcia 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba udzielonych 

konsultacji 

 (Filia 

Kujawsko – 

Pomorskiego 

Ośrodka 

Wspierania 

Ekonomii 

Społecznej w 

Więcborku) –

funkcjonowała 

do czerwca 

2015r. 

 

0 

 

 

CEL OPERACYJNY 6.2 

Rozwój współpracy z sektorem obywatelskim 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

6.2.1 Zintensyfikowanie współpracy z 

partnerami pozarządowymi 

wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(powierzanie i wspieranie oraz 

koordynacja wspólnych działań) 

Gmina 

Więcbork, 

Jednostki 

organizacyjne 

 

liczba działających na terenie 

gminy organizacji 

pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w 

art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

odsetek zadań publicznych 

przekazanych do realizacji 

 

liczba wspólnie 

realizowanych działań 

 

liczba podpisanych umów 

partnerskich 

 

liczba zawiązanych koalicji 

na rzecz realizacji wspólnych 

przedsięwzięć  

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 % 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

0 

6.2.2 Wspieranie rozwoju organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3 

Gmina 

Więcbork 

liczba wolontariuszy 

współpracujących z NGO 

(umowy partnerskie) 

97 

 

 



29 
 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

liczba nowo powstałych 

organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w Art. 3 ust.3 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

3 

 

CEL OPERACYJNY 6.3 

Profesjonalizacja działań służb społecznych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2016r. 

6.3.1 Wzmocnienie i rozwijanie 

umiejętności pracowników 

MGOPS w Więcborku 

działających na rzecz pełniejszej 

integracji społecznej klientów 

pomocy społecznej poprzez 

systematyczne ich dokształcanie 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

 

liczba szkoleń 

 

liczba pracowników, którzy 

wzięli udział w szkoleniu 

 

liczba szkoleń ocenionych 

pozytywnie 

 

 

 

 

liczba pracowników, którzy 

podnieśli kwalifikacje 

kierunkowe (np. studia, 

specjalizacje) 

44 

 

34 

 

 

nie dokonano 

zaplanowanej 

we 

wskaźnikach 

ewaluacji 

 

5 

6.3.2 Badanie poziomu satysfakcji 

odbiorcy zadań społecznych 

Gmina 

Więcbork 

Podmioty 

realizujące 

zadania z 

zakresu 

polityki 

społecznej 

liczba przeprowadzonych 

badań 

 

liczba wniosków z badań 

wdrożonych do realizacji 

0 

 

 

0 

6.3.3 Upowszechnianie informacji o 

aktualnej ofercie i formach 

świadczeń pomocowych 

Gmina 

Więcbork 

 

 

 

 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

Jednostki 

realizujące 

zadania z 

zakresu 

polityki 

społecznej 

nakład materiałów 

informacyjnych 

 

liczba informacji na stronie 

www 

 

nakład materiałów 

informacyjnych 

 

liczba informacji na stronie 

www 

 

nakład materiałów 

informacyjnych 

 

liczba informacji na stronie 

www 

27 

 

 

26 

 

 

617 

 

 

18 

 

 

500 

 

 

61 

 

Monitoring strategii jest stałym procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie 

informacji na temat skuteczności podejmowanych działań. Z powyższych analiz wynika, że 
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na terenie gminy Więcbork podjęto szereg inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości 

życia mieszkańców.  

Rezultaty: 

- wzmocnienie więzi w środowisku lokalnym 

- wzrost aktywności środowiska seniorów 

- zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą 

- zapewnienie różnorodności ofert pomocowych dla osób bezrobotnych 

- zwiększenie form wsparcia dla osób uzależnionych ( terapia indywidualna i grupowa) 

- zapewnienie specjalistycznego wsparcia (pedagog, psycholog, lekarz psychiatra) dla rodzin 

dysfunkcyjnych 

- wzrost aktywności społecznej 

- zwiększenie aktywności działań organizacji pozarządowych 

- zapewnienie wsparcia (asystent rodziny)  dla rodzin borykających się z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi. 


