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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 2014 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 2014 roku 

prezentują zamieszczone poniżej zestawienia tabelaryczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CEL STRATEGICZNY 1 

Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

CEL OPERACYJNY 1.1 

Aktywizacja osób bezrobotnych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

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 

 

 

 

8. przygotowanie zawodowe 

dorosłych 

 

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 

zawodowe dorosłych 

 

 

 

 

 

 

26 

 

19 

 

 

 

28 

 

 

24 

 

 

 

 

 

67 

 

37 

 

 

 

 

 

152 

 

115 

 

 

 

 

0 

 

 

48 

 

 

 

52 

 

 

 

 

0 
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9. studia podyplomowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. refundacja opieki nad 

dzieckiem 

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 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

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 

0 

 

 

729 

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 

12 

 

 

 

 

6 

1.1.4 Ograniczenie skutków 

bezrobocia 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Sępólnie Kr. 

liczba osób uprawnionych 

do zasiłku według stanu na 

koniec roku 

152 

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 

 

odsetek osób, które 

uzyskały zatrudnienie 

 

 

pozyskane środki 

finansowe 

 

 

 

 

 

liczba realizowanych 

projektów 

 

9.060.405,17zł* 

 

 

15* 

 

 

2.084* 

 

 

78,10%* 

 

 

 

323.160,32zł 

z tego dotacja 

289.228,49zł 

wkład własny 

33.931,83zł 

 

 

1 

umowa ramowa 

na okres 2008-
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liczba osób uczestniczących 

w działaniach projektowych 

 

odsetek osób, które 

uzyskały zatrudnienie 

2014 

 

64 

 

 

10,94% 

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  

354 

 

 

30 

 

 

23,33% 

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 

354 

* dane dot. całego powiatu sępoleńskiego 

 

 

CEL OPREACYJNY 1.2 

Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania bezdomności 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

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 

3 

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 

6 

 

 

83,33% 

 

 

x 

1.2.4 Zwiększenie liczby mieszkań 

socjalnych 

Gmina 

Więcbork 

 

Zakład 

Gospodarki 

liczba nowych mieszkań 

socjalnych 

 

liczba rodzin, które 

otrzymały mieszkanie 

0 

 

 

0 
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Komunalnej w 

Więcborku 

socjalne 

 

 

 

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  

2014r. 

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 

 

 

 

 

 

4 

 

179 

 

 

 

z uwagi na specyfikę 

wsparcia 

(anonimowość) 

nie można uzyskać 

danych 

 

 

 

 

 

 

pedagodzy szkół 

uczestniczą w 

spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

współpracują z 

pracownikami 

socjalnymi, 

asystentami rodzin, 

kuratorami, Świetlicą 

Środowiskową, 

Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną, 

Posterunkiem Policji 

w Więcborku, Sądem 

Wydziałem 

Rodzinnym i 

Nieletnich 

 

54 

ponadto tematyka 

przeciwdziałania 

przemocy poruszana 
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odsetek osób, które 

uznały uzyskane 

wsparcie za pomocne 

 

odsetek osób, które na 

skutek uzyskanego 

wsparcia lepiej 

funkcjonują w 

środowisku 

była na godzinach 

wychowawczych 

 

 

brak danych 

 

 

 

brak danych 

 

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 

1 

 

 

7 

 

29% 

2.1.4 Realizacja procedury 

,,Niebieskie Karty” 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

w Więcborku 

liczba Niebieskich Kart 

 

liczba zakończonych 

procedur na skutek 

ustania przemocy 

57 

 

35 

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 

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 

 

 

100% 

2.1.8 Utworzenie i prowadzenie 

grupy terapeutycznej dla 

sprawców przemocy 

Poradnia Leczenia 

Uzależnień w 

Więcborku 

liczba grup 

 

 

nie utworzono grup- 

praca 

indywidualna*** 
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liczba uczestników 

 

 

liczba osób, które 

ukończyły terapię 

 

odsetek osób, u których 

można zaobserwować 

ustanie lub znaczne 

ograniczenie stosowania 

przemocy 

 

41 

 

 

22 

 

 

24,39% 

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”, 

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. 
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 Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym, które do niedawna było akceptowane. 

Utrzymuje się ono poprzez przyzwolenie społeczne, osobiste przekonania wyniesione z domu 

rodzinnego jak również przez obyczajowość. Zjawisko to dotyka praktycznie wszystkie 

warstwy społeczeństwa niezależnie od wykształcenia, statusu ekonomicznego czy też 

wykonywanego zawodu. 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 81,63 % 

ogółu rodzin , w których w 2014 roku została założona Niebieska Karta. 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 w pełni zrealizowany. W 2014 roku utworzono grupę wsparcia 

dla osób doznających przemocy i zagrożonych stosowaniem przemocy. Wzięło w niej 

udział 7 osób. Osoby te spotkały się 17 razy ( 15 spotkań z terapeutą leczenia uzależnień i 

2 spotkania z lekarzem psychiatrą). Bardzo trudno zmotywować osoby doświadczające 

przemocy do skorzystania z takiej formy pomocy. Musimy mieć świadomość, że zmiana 

postaw osób doświadczających przemocy jest długotrwałym i złożonym procesem.   

 

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

bezradności. 

Z pewnością należy stwierdzić, że dzięki możliwości skorzystania ze wsparcia w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej, a także działań Zespołu Interdyscyplinarnego ofiary przemocy 

wiedzą, że prawo zabrania stosowania przemocy. Bez współpracy ofiary przemocy 

sprawca będzie czół się bezkarny i prawdopodobnie nie zmieni on swojego zachowania.  

 

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

korekcyjnych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w 2014 

roku zamierzało realizować na terenie powiatu program korekcyjno - edukacyjny Tut. 

ośrodek wytypował 10 osób do udziału w programie. Realizacja programu nie doszła do 

skutku z uwagi na małą ilość uczestników. 

 

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

przemocy w rodzinie. 

W roku 2012 założono 84 Niebieskie Karty, natomiast w 2013 r. ich liczba wyniosła 71. 

Rok 2014 wykazał, że na terenie gminy Więcbork założono 57 NK, jest to znaczny 

spadek w stosunku do roku ubiegłego.  

 

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

zaobserwuje się zatrzymanie przemocy. W roku 2014 liczba rodzin dotkniętych przemocą 

wyniosła 84. Dzięki pracy grup roboczych w 55 rodzinach podjęto decyzję o zakończeniu 

procedury. Zakończenie to było spowodowane dwiema przesłankami. Pierwsza z nich to 
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ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – 

35 rodzin. Druga przesłanka to  rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania 

działań – 20 rodzin.  Tak więc w 41,67% 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. 

 

7. W 2014 roku opracowano broszurę informacyjno – edukacyjną STOP PRZEMOCY 

DOMOWEJ. Zawiera ona informacje: co to jest przemoc i jakie są jej formy, jakie są 

uprawnienia osoby doznającej przemocy w rodzinie jak i również podane są instytucje , 

które udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy. 

 

8. W 2014 roku przeprowadzono diagnozę mającą na celu zobrazowanie zjawiska przemocy 

na terenie gminy Więcbork. Przeprowadzono ankiety w szkołach funkcjonujących na 

terenie gminy , jak i również wśród dorosłych mieszkańców.   

Pomoc ofiarom przemocy wymaga cierpliwości, zrozumienia, jak i konsekwencji w 

działaniach.  Osoby doznające przemocy często nie widzą możliwości zmiany obecnej 

sytuacji, a jeśli takowe się pojawiają, nisko oceniają szanse na ich zrealizowanie. Dzięki 

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ofiary przemocy w rodzinie które zgłaszają się po pomoc 

mogą liczyć na szeroko rozumianą ofertę wsparcia.  Bardzo trudno dokonać oceny efektów 

pomocy udzielanej na rzecz ofiar. Jednym ze sposobów jest wnikliwe obserwowanie 

zachodzących w nich zmian wewnętrznych, które warunkują skuteczne, konstruktywne 

działanie i pożądane zmiany życiowe. 

 

** 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 pozyskują środki na realizację różnorodnych działań profilaktycznych. 

Gimnazjum w Więcborku dodatkowo realizowało programy profilaktyczne wspierające: 

,,Zachowaj trzeźwy umysł”, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, wybrane zagadnienia programu 

,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, przeprowadzono ankietę, która dała obraz zjawiska 

przemocy i agresji na terenie szkoły, zorganizowano debatę pod hasłem ,,Stop przemocy i 

agresji” z udziałem przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy, uczniów i rodziców, odbyły się spotkania z kuratorami sądowymi, ze specjalistą 

ds. nieletnich na temat odpowiedzialności karnej, młodzież pozyskała wiedzę odnośnie 



10 
 

respektowania norm społecznych, dowiedziała się jakie środki naprawcze i wychowawcze 

stosuje Sąd oraz jakie są prawa dziecka. 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku dodatkowo zrealizowała program związany z 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przemocy - ,,Razem – łatwiej, prościej,  ciekawiej” oraz 

program ,,Uwierz w siebie”. 

Zespół Szkół w Sypniewie w roku szkolnym 2014/2015 realizował dodatkowo program 

profilaktyki wielopłaszczyznowej ,,Archipelag skarbów”. 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu od kilku lat obchodzi Dzień 

Dziecka na sportowo i profilaktycznie, realizując w ten sposób działania mające na celu 

przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz alkoholizmu. 

Tradycją już się stało, że uczniowie szkół z terenu naszej gminy  biorą udział w Rowerowym 

Rajdzie Radości organizowanym w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

 

***Zaplanowane 58 godzin terapii grupowej dla osób stosujących przemoc przeznaczono na 

pracę indywidualną, ze względu na brak możliwości utworzenia grupy z uwagi na niechęć 

pacjentów do tej formy pracy. Z myślą o ich uczestniczeniu w terapii, zdecydowano się na 

powyższe rozwiązanie. Źródło trudności pacjentów w uczestniczeniu w terapii grupowej 

zdiagnozowano głównie w intensywnym oraz dysfunkcyjnym przeżywaniu poczucia wstydu 

oraz chęci uniknięcia tzw. naznaczenia społecznego w małomiasteczkowym środowisku. 

 

 

CEL OPERACYJNY 2.2 

Zapobieganie uzależnieniom i minimalizowanie skutków ich występowania 
 

Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

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 

279.100,00zł 

 

5 

 

36 

 

 

 

10% 

2.2.3 Prowadzenie grup wsparcia 

dla osób 

współuzależnionych 

Poradnia 

Leczenia 

Uzależnień w 

Więcborku 

liczba grup 

 

liczba uczestników grup 

 

odsetek uczestników, 

którzy uznali 

3 

 

32 

 

84,38% 
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uczestnictwo w grupie za 

użyteczne 

2.2.4 Prowadzenie terapii osób 

uzależnionych 

Poradnia 

Leczenia 

Uzależnień w 

Więcborku 

liczba osób 

uczestniczących w 

terapii 

 

liczba osób, które 

ukończyły terapię 

113 

 

 

 

41 

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 

111 

 

 

12 

 

 

16,67% 

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 

 

2 

 

26 

 

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,została 

zawarta umowa, która 

obowiązuje do 

31.12.2015r. 

  

* Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/326/2013 

Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 roku. 

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 154 godzin w miesiącu oraz na przeprowadzenie 

dodatkowo poza powyższymi godzinami, 144 godziny pracy indywidualnej w ciągu roku i 72 

godziny pracy grupowej w ciągu roku. Udzielono 378 porad dla grupy 98 pacjentów. Stałym 

co miesięcznym ( w wymiarze 1,5 godziny) elementem pracy lekarza psychiatry w 2014 roku 

stały się jego spotkania z pracownikami socjalnymi oraz ich klientami wymagającymi 

interwencji lekarskiej w zakresie różnych dysfunkcji związanych z używaniem i 

nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym przemocy. Dofinansowanie pozwoliło na 

zatrudnienie specjalisty psychoterapii uzależnień.  
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W 2014 roku wpłynęło 31 ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom. Pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski z tego 1 działanie nie zostało 

zrealizowane, nie było to z winy oferenta, a w jednym przypadku oferent odmówił podpisania 

porozumienia. Powyższe oferty zostały złożone przez 15 instytucji/ stowarzyszeń. Działania 

profilaktyczne w znacznym stopniu zwiększyły wiedzę 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 2014 roku realizowaliśmy kampanie 

społeczne ,,Zachowaj trzeźwy umysł", ,,Postaw na rodzinę”, ,,Przeciw pijanym kierowcom”.   

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 

wchodzi 11 osób z różnych środowisk, które działają w dwóch Zespołach: Motywacyjnym i 

Kontrolnym. Komisja działa na podstawie regulaminu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku  w roku 2014 

odbyła 7 posiedzeń ogólnych. Odbyło się również 12 posiedzeń Zespołu Motywacyjnego i 5 

posiedzeń Zespołu Kontrolnego. 

Członkowie Zespołu Motywacyjnego 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. Na 

posiedzenia Zespołu Motywacyjnego zaproszono łącznie 138 osób. 

Członkowie Zespołu Kontrolnego zajmowali się rozprowadzaniem i podsumowaniem ankiety 

skierowanej do młodzieży na temat jej kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Wyniki 

zostały wykorzystane do diagnozy stanu problemów zamieszczonej w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2015. Została przeprowadzona 1 kontrola w sklepie prowadzącym sprzedaż napojów 

alkoholowych. W dwóch punktach sprzedaży przeprowadzono rozmowy profilaktyczno – 

informacyjne ze sprzedawcami, w związku z informacjami o sprzedaży napojów 

alkoholowych na tzw. ,,zeszyt”. 

**Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Razem Od Nowa” w Więcborku w okresie lipiec –

sierpień 2014 roku realizowało projekt pod nazwą ,,Wsparcie na starcie”, którego celem było 
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propagowanie trzeźwego stylu życia. Stowarzyszenie współpracowało z Placówką 

Opiekuńczo – Wychowawczą w Więcborku. Członkowie stowarzyszenia spotykali się z 

rodzicami wychowanków placówki jak i również wychowawcami, byli inicjatorami trzech 

przedsięwzięć, w których udział wzięło 30 osób.  

  

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  

2014r. 

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 

129 

 

 

 

29 

 

 

0,78% 

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 

 

 

 

 

 

 

Miejsko – 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Więcborku 

 

 

 

 

 

Organizacje 

pozarządowe 

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 

 

liczba imprez kulturalnych 

 

liczba przedsięwzięć 

podjętych na rzecz osób 

starszych 

nie 

udzielono 

odpowiedzi 

– brak 

danych 

 

 

 

 

 

 

49 

 

33 

 

 

 

400 

 

 

 

7* 

 

10* 
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liczba osób starszych 

biorących udział w 

imprezach przedsięwzięciach 

 

667* 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

nie 

realizowano 

działań 

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 

16 

 

32 

 

100% 

*Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Więcborku zgodnie ze swoim Statutem realizuje główne cele stowarzyszenia: ,,uczestniczenie 

w życiu społecznym emerytów, organizowanie życia kulturalnego i artystycznego, 

współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami 

zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi…”.  Organizowane były różne formy 

spędzania czasu przez seniorów, spotkania w plenerze, biesiady, wieczory seniora, wycieczki, 

spotkania edukacyjne (np. z policjantem) oraz udział w kalendarzowych uroczystościach 

państwowych typu 3 – Maja i Odzyskanie Niepodległości. Integracja osób starszych ma nie 

tylko przeciwdziałać degradacji i osamotnieniu tych osób.  Imprezy organizowane przez 

związek emerytów nie są zamykane przed innymi, nie członkami organizacji, zawsze mile 

widziani są sympatycy. Spotkania  i wycieczki dla członków związku są przez nich opłacane, 

poza wieczorami seniora, spotkaniami edukacyjnymi i kolacją wigilijną. Nie są to kwoty 

wysokie, ale zdarza się, że nie stać nawet na to. Związek utrzymuje się tylko ze składek 

członków, dotacji od sponsorów oraz pomocy z PFRON. Wieczory seniora połączone są z 

obchodami Światowego Dnia Inwalidy, w roku 2014 odbył się on pod hasłem ,,Twórzmy 

warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie". Nadmienić trzeba, że do 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku należą także osoby z ościennej 

gminy Sośno.    

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w 2014 roku na rzecz osób starszych  

realizowało trzy projekty: ,, Na nowo odkrywamy co bardzo dobrze znamy”, ,,Podziel się 

pasją z dedykacją”, ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”.  
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CEL OPERACYJNY 3.2 

Poprawa jakości życia osób starszych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

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 

 

 

42 

 

495 

 

 

 

*opisano 

pod tabelą 

 

 

12 

 

*Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów W Więcborku od 20 lat organizuje 

imprezę integracyjną o charakterze artystyczno – kulturalnym przeznaczoną dla około 280 

emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork oraz gminy 

Sośno. Ze względu na dużą ilość uczestników i zapewnienie im bezpieczeństwa czynny jest 

zawsze Punkt Medyczny. Niepełnosprawność uczestników wymaga zaangażowania 

wolontariuszy. Korzystano z pomocy wolontariuszy Międzyszkolnego Klubu Amicus w 

Więcborku, pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. 

280 osób biorących udział w przedsięwzięciu zadowolonych było z oferowanej formy 

wsparcia (100%).  

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w ramach realizowanych trzech 

projektów, w których wzięło udział  215 osób starszych nie dokonało zaplanowanej we 

wskaźnikach strategii ewaluacji. Wolontariusze wspierali zajęcia odbywające się na 

warsztatach kulinarnych, rękodzielniczych oraz podczas zajęć nordic walking. 

 

CEL OPERACYJNY 3.3 

Rozwój opieki nad osobami starszymi w miejscu zamieszkania 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

3.3.1 Rozwój usług społecznych w 

miejscu zamieszkania na rzecz 

osób starszych 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

liczba opiekunek 

 

liczba osób objętych 

wsparciem  

 

średnia liczba godzin 

15 

 

70 

 

 

1,5 
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Służba 

zdrowia 

 

 

 

 

 

 

   

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 

godziny 

 

 

nie 

dokonano 

takiego 

pomiaru 

na etapie 

realizacji 

pomocy 

 

 

5 

 

 

11.490* 

 

 

brak 

danych 

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 

5 

 

2 

 

 

0 

 

3.3.3 Rozwój usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania 

Gmina 

Więcbork 

Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku 

liczba nowo zatrudnionych 

opiekunek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba nowych środowisk 

objętych wsparciem 

1 

(umowa 

na czas 

określony, 

przy 

wsparciu 

PUP w 

Sępólnie 

Kr. 

 

 

14 

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 

liczba nowych mieszkań 

chronionych 

 

liczba osób zamieszkałych w 

mieszkaniach chronionych 

brak 

 

 

x 
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Więcborku 

* 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  

2014r. 

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 

126 

 

 

5 

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 

długotrwała 

choroba) 

 

 

30 

 

 

11 

 

 

 

3 

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 

831 

(pomoc 

społeczna) 

123 

(fundusz 

alimentacyjny) 

1.125 

( świadczenia 

rodzinne) 

 

na etapie 

realizacji 

pomocy nie 

dokonano 

zaplanowanej 

we 

wskaźnikach 

ewaluacji 
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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 

uzyskane wsparcie za 

pomocne 

2 

 

18 

 

 

 

na etapie 

realizacji 

pomocy nie 

dokonano 

zaplanowanej 

we 

wskaźnikach 

ewaluacji 

 

1 

 

13 

 

 

 

100% 

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 

1 

 

14 

 

 

100%  

 

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 

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 
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* Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku aktualnie zatrudnia 3 

asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Jeden z 

asystentów jest zatrudniony na zastępstwo z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie 

jednego z asystentów.  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.   

 W 2014 roku wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 30 rodzin. Pracownicy socjalni 

do pracy z asystentem skierowali te rodziny , w których występuje bardzo duże 

prawdopodobieństwo umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, z uwagi na złożone i 

wielorakie dysfunkcje występujące w rodzinie. W przeciągu roku trzy rodziny 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi zostały zobowiązane do współpracy z 

asystentem rodziny. Tym samym Postanowieniem na asystentów został nałożony obowiązek 

składania sprawozdań z podjętych działań. W 2014 roku  w przypadku 7 rodzin ustała forma 

wsparcia w postaci asystenta rodziny. W trzech 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 raz w 

miesiącu). Dwie rodziny w trakcie pracy z asystentem odmówiły dalszej współpracy, co 

skutkowało odebraniem wsparcia w formie asystenta rodziny. Brak współpracy 

uniemożliwiłby osiągnięcie zamierzonych celów. Rodziny zostały poinformowane o 

konsekwencjach swoich decyzji. Na uwagę zasługuje fakt, że decyzja odebrania wsparcia w 

postaci asystenta nie była powzięta pochopnie. Asystenci kilkakrotnie odwiedzali rodziny i 

próbowali nawiązać współpracę. W przypadku dwóch rodzin zakończenie współpracy było 

spowodowane zmianą miejsca zamieszkania. 

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich 34 dzieciom zapewniono dowóz na zajęcia do 

Świetlicy Środowiskowej ,,Uśmiech” w Więcborku.  

U 11 rodzin co stanowi 36,67% 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). 

Pomimo tego, że asystenci posiadają bardzo dobre wykształcenie , w swojej pracy muszą się 

wesprzeć pomocą specjalistów. W 2014 roku 9 rodzin dodatkowo zostało wspartych pomocą 

pedagoga. Do jednych z zadań pedagoga należało ukierunkowanie asystenta i rodziców na 

działania jakie mają być podejmowane, aby zniwelować zaległości edukacyjne dzieci. W 

2014 roku na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych świadczył wsparcie psycholog. Jego pomocą łącznie objęto 13 rodzin. 
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Efektem realizacji planu powinna być integracja rodziny, wzmocnienie więzi 

uczuciowych między jej członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym, 

odbudowanie jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

W 2014 roku 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej. Na uwagę 

zasługuje fakt, że dziecko jeszcze w tym samym roku Postanowieniem sądu powróciło do 

rodziny biologicznej.  

Gmina Więcbork zobowiązana była do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 

11-ga  dzieci w szeroko rozumianej pieczy zastępczej ( tj.  2 dzieci w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, 5 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej). 

 

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  

2014r. 

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 

2 

 

 

0 

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 

 

17 

( 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 

0 

 

 

 

19 

 

18 

( z gminy 

Więcbork) 

 

 

CEL STRATEGICZNY 5 

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 

 

CEL OPERACYJNY 5.1 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

 
Nr Nazwa działania Jednostka Miernik/wskaźnik Realizacja  
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Działania realizująca 2014r. 

5.1.1 Wspieranie programów/ 

zadań aktywizacji zawodowej 
Miejsko – 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Więcborku  

 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Sępólnie Kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie w 

Sępólnie Kr. z 

siedzibą w 

Więcborku 

 

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 

 

liczba programów/ zadań 

 

liczba uczestników 

programów / zadań 

 

liczba osób, które 

uzyskały zatrudnienie po 

ukończeniu programu 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

5 

 

13 

( z terenu gminy 

Więcbork) 

 

8 

( z terenu gminy 

Więcbork) 

 

0 

 

0 

 

 

0 

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 miejsc 

 

liczba uczestników 

 

 

liczba osób oczekujących 

na przyjęcie 

 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba uczestników 

przedsięwzięć 

 

 

 

 

uzyskane efekty z 

35 

 

44 

(narastająco) 

 

0 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

20 

 

22 

(narastająco) 

 

0 

 

 

 

3* 

 

370 

( w tym 103 osoby 

towarzyszące 

osobom 

niepełnosprawnym) 

 

*opisano pod 
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Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

podjętych przedsięwzięć 

 

 

liczba przedsięwzięć 

 

liczba uczestników 

przedsięwzięć 

 

 

uzyskane efekty z 

podjętych przedsięwzięć 

tabelą 

 

 

12 

 

356 

( z terenu gminy 

Więcbork) 

 

poprawa jakości 

życia, 

funkcjonalności, 

umiejętności 

społecznych, 

sytuacji 

zdrowotnej, 

podwyższenie 

kwalifikacji 

zawodowych i 

wykształcenia, 

poprawa 

sprawności 

psychofizycznej, 

rozwinięcie 

umiejętności 

interpersonalnych 

w życiu osobistym 

oraz zawodowym 

 

*Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku realizowało 2 projekty na rzecz 

osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej. 

Projekt 1 ,,Chodź pomaluj mój świat” w którym łącznie udział wzięły 42 osoby. Uzyskanie 

efekty z podjętego przedsięwzięcia: 

a) podniesienie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach 

terapeutycznych i artystycznych, 

b) zwiększenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji u 20 osób pracujących z dziećmi 

niepełnosprawnymi poprzez udział w III stopniowym kursie – terapia behawioralna, 

c) podniesienie kompetencji i umiejętności współdziałania z dziećmi niepełnosprawnymi 

wśród 15 wolontariuszy poprzez udział w zajęciach grupowych, 

d) wydanie publikacji nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi ( 250 sztuk). 

Projekt 2 ,,V Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób 

Niepełnosprawnych”, wzięło w nim udział 214 osób niepełnosprawnych oraz 94 osoby 

towarzyszące osobom niepełnosprawnym. Uzyskane efekty przedsięwzięcia: 

a) 214 osób niepełnosprawnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego 

zwiększyło aktywność społeczną, 

b) 214 osób niepełnosprawnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego 

zwiększyło aktywność fizyczną, 

c) 30 osób niepełnosprawnych – uczestnicy terapii Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Więcborku pozyskało nowe umiejętności społeczne i zawodowe 

poprzez udział w warsztatach przygotowujących spotkania festiwalowe, 

d) 94 osoby z otoczenia bezpośredniego osób niepełnosprawnych biorących udział w 

festiwalu zwiększyło swoją wiedzę oraz nabyło nowe doświadczenia w pracy z 

osobami niepełnosprawnymi, 

e) zorganizowano 1 wystawę prac osób niepełnosprawnych- wystawa zdjęć – promująca 

twórczość i pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, 
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f) opublikowano sprawozdanie i fotoreportaż na regionalnych stronach internetowych i 

czasopismach z festiwalu- promujących twórczość i pozytywny wizerunek osób 

niepełnosprawnych, 

g) zorganizowanie wydarzenia o zasięgu wojewódzkim o charakterze integracyjno – 

rekreacyjno – kulturalnym, skierowanym ofertą do osób niepełnosprawnych z 

województwa kujawsko – pomorskiego, które wpisuje się na stałe w kalendarz imprez 

gminy Więcbork i województwa kujawsko – pomorskiego. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych Suchorączek na 

rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowało jedno przedsięwzięcie, w ramach którego 

zorganizowano 10 wycieczek rowerowych po terenie Krajeńskiego Parku 

Krajobrazowego. Wzięło w nim udział łącznie 20 osób ( mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej w Suchorączku wraz z opiekunami). Podjęte działanie przyczyniło się do: 

a) wzrostu samodzielności i zaradności mieszkańców, 

b) podniesienia jakości ich życia, 

c) przełamania wewnętrznych barier, 

d) nabrania pewności siebie, 

e) poznania nowych miejsc i ludzi, 

f) nawiązania nowych znajomości, przyjaźni, 

g) wzmocnienia integracji społecznej. 

 

CEL OPERACYJNY 5.2 

Tworzenie przyjaznego środowiska dla osób niepełnosprawnych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

5.2.1 Likwidacja barier 

architektonicznych w 

miejscach użyteczności 

publicznej 

Gmina 

Więcbork wraz 

z jednostkami 

organizacyjnymi  

liczba zlikwidowanych 

barier 

 

liczba utworzonych 

miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych 

 

5* 

 

 

Powstały miejsca 

przy nowo 

wybudowanym 

parkingu 

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 

 

 

2 

 

3 

(10 rodziców 

wykazuje potrzebę 

umieszczenia 

dziecka w klasie 

integracyjnej) 

 

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 służby 

zdrowia 

liczba programów 

 

 

 

 

liczba osób 

korzystających z 

programów 

5 

(w tym jeden 

obejmuje zasięg 

powiatu) 

 

711 
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5.2.4 Likwidacja barier 

architektonicznych w 

miejscu zamieszkania 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

liczba złożonych 

wniosków 

 

liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

0 

 

 

0 

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 

udział w 

przedsięwzięciach 

 

odsetek osób 

zadowolonych z 

oferowanej formy 

wsparcia 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

143 

 

 

 

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 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

*Władze gminy Więcbork mając na względzie ułatwienie funkcjonowania niepełnosprawnym 

mieszkańcom podjęły następujące przedsięwzięcia: 

a) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Wituni, 
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b) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w 

Więcborku, 

c) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w Sypniewie, 

d) budowa dwóch pomostów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Śmiłowie. 

 

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  

2014r. 

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 

 

16 

 

199.000,00zł 

 

12 

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 

4 

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 

1 

(Filia 

Kujawsko – 

Pomorskiego 

Ośrodka 

Wspierania 

Ekonomii 

Społecznej 

w 

Więcborku)  

 

60 
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CEL OPERACYJNY 6.2 

Rozwój współpracy z sektorem obywatelskim 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

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  

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

0,47% 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

0 

6.2.2 Wspieranie rozwoju organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

Gmina 

Więcbork 

liczba wolontariuszy 

współpracujących z NGO 

(umowy partnerskie) 

 

liczba nowo powstałych 

organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w Art. 3 ust.3 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

0 

 

 

 

2 

 

 

CEL OPERACYJNY 6.3 

Profesjonalizacja działań służb społecznych 

 
Nr 

Działania 

Nazwa działania Jednostka 

realizująca 

Miernik/wskaźnik Realizacja  

2014r. 

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, 

47 

 

29 

 

 

nie dokonano 

zaplanowanej 

we 

wskaźnikach 

ewaluacji 

 

3 
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specjalizacje) 

 

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 

0 

 

 

0 

 

 

750 

 

 

76 

 

 

150 
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Monitoring strategii jest stałym procesem obserwacji, która ma na celu zapewnienie 

informacji na temat skuteczności podejmowanych działań. Z powyższych analiz wynika, że 

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
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