Ocena Strategii rozwiązywania problemów społecznych dokonana w
2009/2010r. wraz z propozycją zmian
CEL STRATEGICZNY OBSZARU:
PRZECIWDZIAŁANIE
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA

MARGINALIZACJI

I

*

WYKLUCZENIU

GRUP

SPOŁECZNYCH

POPRZEZ

BUDOWĘ

1.1. DIAGNOZOWANIE I MONITOROWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU
Lp.
CELE OPERACYJNE
Od kiedy Do kiedy
Stan realizacji
Wnioski i uwagi
Źródło
Odpowiezadania
finansowania
dzialny
1.Uruchomienie w strukturach PCPR 2005
2006
Zrealizowano
W strukturach PCPR za pomocą programu
Budżet
PCPR
centrum diagnozowania, monitorowa
„POMOST” powstaje baza danych dot. mo państwa
nia problemów i bilansowania potrzeb
nitorowania umieszczania dzieci w placów Programy
w zakresie pomocy społecznej
kach opiekuńczo wychowawczych i rodzi pilotażowe
nach zastępczych.
2.Opracowanie narzędzia badawczego 2005
2005
Zrealizowano
Zadanie zrealizowano w odniesieniu do osób Programy
PCPR
w formie ankiety dotyczącej ustalenia
niepełnosprawnych, dzięki której powstała pilotażowe
Z natężenia problemów społecznych.
diagnoza społeczno - ekonomiczna osób nie
EFS
pełnosprawnych w powiecie wrzesińskim,
A
sfinansowana
w
ramach
programu
"EQUAL".
D 3.Włączenie samorządów lokalnych 2005
2015
W trakcie realizacji Zmiana treści zadania oraz terminu
Budżet
PCPR
i organizacji pozarządowych w proces
realizacji.
Organizacje
pozarządowe państwa
OPS-y
A identyfikacji oraz analizę potrzeb i za
zgłaszają propozycje, wnioski oraz potrzeby Programy
Organizacje
sobów w zakresie pomocy społecznej.
w zakresie podejmowanych działań
pilotażowe pozarządowe
N ------------------------------------------------Budżety
3.Włączanie
organizacji
samorządów
I
pozarządowych
w
proces
identyfikacji oraz analizę potrzeb i
A zasobów
w
zakresie
pomocy
społecznej.
4.Wypracowanie systemu przetwarzania 2005
2005
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na niereal
Powiat
PCPR
danych statystyczno – analitycznych
ność wykonania.
w ramach
OPS-y
obejmujących problemy społeczne
zadań
własnych
5.Przygotowywanie rocznych raportów 2005
2015
W trakcie realizacji Zmieniono treść ze względu na zbyt szeroki Powiat w
PCPR
i publikacji obrazujących sytuację w
(zmiana treści
zakres zadania oraz nierealność w pozyska ramach
OPS-y
zakresie pomocy społecznej.
zadania)
niu bazy do opracowań.
zadań
*

Uwaga: Cele operacyjne zrealizowane, wykreślone lub ulegające zmianie w swojej treści zapisano zwykłą czcionką,
pozostałe wytłuszczono.
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------------------------------------------------5. Analiza corocznych sprawozdań, ra
portów i publikacji obrazujących sy
tuację w zakresie pomocy społecznej.
6.Systematyczna ocena i analiza procesu
wychodzenia osób i rodzin z kręgu po
mocy społecznej.

2005

2015

Wykreśla się

Wykreśla się ze względu na podobną treść w
pkt.8.

7.Stworzenie płaszczyzny współdziałania 2005
2005
Zrealizowano
Podjęto współpracę z Akademią Ekonomicz
ze środowiskiem naukowym w zakre
ną w Poznaniu, która wykonała Diagnoza
sie identyfikowania problemów spo
społeczno – ekonomiczna osób niepełno
łecznych.
sprawnych w powiecie wrzesińskim.
8.Przeciwdziałanie uzależnianiu świad 2005
2015
W trakcie realizacji Zmiana treści zadania w celu objęcia zada
czeniobiorców od instytucji pomocy
(zmiana treści zadania niem zarówno procesu uzależniania się
społecznej.
świadczeniobiorców od instytucji pomocy
-------------------------------------------------społecznej, jak i procesu wychodzenia osób
8.Monitorowanie procesu oraz prze
i rodzin z kręgu pomocy społecznej.
ciwdziałanie uzależnieniu świadcze
niobiorców od instytucji pomocy
społecznej.
9.Stworzenie mechanizmów prowadzą 2005
2015
W trakcie realizacji Zmieniono treść oraz termin realizacji za
cych do usamodzielniania się osób za
(zmiana treści
dania.
grożonych lub podlegających wyklu
zadania)
czeniu społecznemu.
-------------------------------------------------9.Stwarzanie warunków prowadzą
cych do usamodzielniania się osób
zagrożonych lub dotkniętych wyklu
czeniem społecznemu.
1.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ
1.Realizacja programu naprawczego 2004
2006
Zrealizowano
.Zrealizowano w 2008r. DPS otrzymał zezwo
Domu Pomocy Społecznej w celu osią
lenie na czas nieokreślony. Decyzją Wojewo
gnięcia standardu.
dy Wielkopolskiego DPS osiągnął standard
ze stanem 45 mieszkańców

własnych
Gminy
Programy
pilotażowe
EFS
Powiat
Gminy
w ramach
zadań
własnych
Powiat
w ramach
zadań
własnych
Powiat
Gminy

OPS-y
Organizacje
pozarządowe
PCPR

OPS-y
Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y

Powiat
PFRON

DPS
PCPR
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2.Utworzenie przy PCPR Środowiskowe
go Domu Samopomocy we Wrześni i
Pietrzykowie dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i upośledzonych umysło
wo.

2005

2005

3. Rozwijanie usług środowiskowych

2004

2015

2004

2015

2005

2005

-------------------------------------------------3. Analiza potrzeb usług środowisko
wych i opiekuńczych.
4.Wspieranie działań podejmowanych
przez samorządy gmin w zakresie po
szerzenia zakresu usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania
dla osób potrzebujących.
5.Wyodrębnienie Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
we Wrześni ze struktur Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.

Zrealizowano w
2006r. .

Utworzono przy PCPR Środowiskowy Dom
Budżet
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psy Wojewody
chicznymi i upośledzeniem umysłowym
Powiat
w Pietrzykowie i Wrześni. W 2007r. nastąpiła Programy
zmiana siedziby ŚDS z Wrześni na Gozdo pilotażowe
wo .
EFS
-----------------------------------------------------W 2009r. uzyskano zgodę Wojewody na roz
szerzenie stanu uczestników o 7 (do 37) osób
w ŚDS w Gozdowie i o 5 ( do 35) osób w
ŚDS w Pietrzykowie.
W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania, gdyż jest to kom
Budżet
(zmiana treści
petencja- właściwość samorządów gmin Marszałka
zadania)
nych.
Powiat
Gminy
Programy
pilotażowe
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
Budżet
zapis po zamianach w w zadaniu nr. 3
Marszałka
Gminy
Programy
pilotażowe
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podjętą
Powiat
decyzję Zarządu Powiatu we Wrześni, pozo
stawiającą zespół w strukturze PCPR..

PCPR

OPS-y
PCPR

OPS-y

PCPR
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6.Utworzenie Ośrodka Interwencji Kry
zysowej.

2006

2006

7.Utworzenie placówki wczesnej inter
wencji dla osób niepełnosprawnych.

2008

2008

8.Tworzenie nowych placówek opiekuń
czo-wychowawczych dziennego poby
tu, klubów dla młodzieży, świetlic śro
dowiskowych i socjoterapeutycznych.
-------------------------------------------------8.Wspieranie tworzenia nowych placó
wek opiekuńczo – wychowawczych
dziennego pobytu, klubów dla mło
dzieży, świetlic środowiskowych
i socjoterapeutycznych.

2005

2015

9.Tworzenie mieszkań chronionych dla
osób opuszczających zakłady karne, dla
bezdomnych kobiet z dziećmi oraz wy
chowanków rodzin zastępczych i pla
cówek opiekuńczo – wychowawczych.

2005

2015

Zrealizowano w 2008 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu
Budżet
-powstał w lipcu 2009r., na bazie Ośrodka Wojewody
Pomocy Samotnej Matki i Dziecka
Powiat
prowadzonego
przez
organizację Budżety
pozarządową Centrum Pomocy Bliźniemu GKRPA
Monar-Markot. Podmiotem prowadzącym
jest PCPR we Wrześni. Ośrodek dysponuje
dwoma
mieszkaniami
z
aneksami
2
kuchennymi o łącznej pow. 80m przebywać
tam może 8 osób. Celem działalności
ośrodka jest zapewnienie schronienia
osobom znajdującym się w szeroko pojętej
sytuacji kryzysowej (przemoc w rodzinie,
klęska żywiołowa). Oprócz zapewnienia
mieszkania( na okres od 3-6 m-cy) Ośrodek
dysponuje kadrą specjalistów: pedagog,
psycholog.
Zrealizowano
Placówka funkcjonuje w przedszkolu „Sło
Powiat
neczko” we Wrześni.
PFRON
Programy
pilotażowe
EFS
W trakcie realizacji Zmieniono treść ze względu w celu umożli
Powiat
(zmiana treści
wienia realizacji zadania organizacjom po PFRON
zadania)
zarządowym oraz innym instytucjom pomo Programy
cy społecznej.
pilotażowe
EFS

Do realizacji

Zmieniono treść zadania z uwagi na indywi
Powiat
dualność przypadków w uzyskiwaniu miesz
Gminy
kania
oraz
niepraktyczność Programy
funkcjonowania mieszkań chronionych.
pilotażowe

PCPR

PCPR

OPS-y
PCPR

OPS-y
PCPR
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9.Pomoc w pozyskaniu mieszkania dla
osób opuszczających zakłady karne,
dla bezdomnych kobiet z dziećmi
oraz wychowanków rodzin zastęp
czych i placówek opiekuńczo – wy
chowawczych.
10.Utworzenie Zakładu Aktywności Za
wodowej.
-------------------------------------------------10.Wspieranie powstania Zakładu Ak
tywności Zawodowej
11.Wspieranie tworzenia spółdzielni
socjalnych.

2005

2015

2005

2015

1.Identyfikacja i badanie problemu
występowania dysfunkcji społecz
nych.(corocznie)

2005

2015

2.Opracowywanie i realizacja lokal
nych programów na rzecz walki ze
zjawiskami patologii społecznych.

2005

2015

12.Utworzenie w pałacyku w Zielińcu
Centrum Edukacji Społecznej, realizu
jącego zadania w obszarze interwencji
kryzysowej, wykluczeń społecznych,
uzależnień, bezrobocia, bezradności.
1.3 OGRANICZENIE SKALI ZJAWISKA

Do realizacji
(zmiana treści
zadania)
Przesunięcie terminu
realizacji do 2015
W trakcie realizacji

Zmieniono treść zadania z względu na moż
Powiat
liwość realizacji tego zadania przez organi PFRON
zacje pozarządowe oraz inne instytucje po
Budżet
mocy społecznej.
Marszałka

PCPR

Dzięki realizacji projektu w ramach progra PFRON
PCPR
mu EQUAL w 2007r. powstała spółdzielnia
Budżet
Organizacje
zrzeszająca osoby niepełnosprawne pn." Marszałka pozarządowe
Spółdzielnia socjalna UL". Porady prak
tyczne - analiza doświadczeń. Analizowanie
i ocena rynkowego funkcjonowania spół
dzielni socjalnych.
2005
2008
Zrealizowano
W 2008r. przy Monar - Markot utworzony
Powiat
PCPR
został ośrodek wsparcia dla samotnych ma
Gminy
Organizacje
tek z dziećmi.
Programy
pozarządowe
W 2009r. utworzono w ramach struktury pilotażowe
PCPR Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
EFS
PATOLOGII SPOŁECZNYCH WŚRÓD ŚWIADCZENIOBIORCÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W trakcie realizacji W bilansie potrzeb w zakresie pomocy spo
Powiat
łecznej przekazywanym do Regionalnego
Gminy
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
corocznie podawane są informacje dot.
identyfikacji występujących problemów spo
łecznych i zapotrzebowanie na środki finan
sowe.
W trakcie realizacji Monitorowanie i realizacja lokalnych pro
Powiat
gramów na rzecz walki ze zjawiskami pato
Gminy
logii społecznych tj. "Program Integracji Programy
Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób pilotażowe
Niepełnosprawnych na lata 2006–2008".
EFS
"Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008".
"Program Wspierania Osób Niepełno
sprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata

OPS-y
PCPR

OPS-y
PCPR
Organizacje
pozarządowe
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3.Ustawiczne szkolenie
szkolnych w zakresie
narkotykowych.

pedagogów
problemów

2005

2015

4.Animacja środowiska lokalnego na
rzecz grup społecznych zagrożonych
marginalizacją.

2005

2015

5.Inicjowanie tworzenia alternatyw
nych form spędzania czasu wolnego
dorosłych, dzieci i młodzieży.

2005

2015

6.Wspieranie zapobiegania zjawiska
bezdomności poprzez zwiększenie za
kresu pomocy świadczonej osobom
zagrożonym utratą mieszkania.
7.Tworzenie i wdrażanie programów
specjalnych adresowanych do osób
bezdomnych.

2005

2015

2005

2015

8.Zapewnienie różnorodnych form
wsparcia socjalnego dla osób opusz
czających zakłady karne i ich ro
dzin.

2005

2015

2009 - 2013". Zmiany ustawowe nakładają
na samorząd gminny i powiatowy nowe za
dania. W gminach będą funkcjonowały in
terdyscyplinarne zespoły ds. przeciwdziała
nia przemocy, będą tworzone programy, w
tym profilaktyczne.
W trakcie realizacji Zadanie realizowane przez szkoły na pozio
mie gmin i powiatu.

Powiat
Gminy
Programy
pilotażowe
EFS
W trakcie realizacji Działalność Wrzesińskiego Forum Organi
Powiat
zacji Pozarządowych. Cykliczne spotkania z
Gminy
organizacjami pozarządowymi organizowa
ne przez Wydział Spraw Obywatelskich i
Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego.
Udostępnianie bazy lokalowej, zlecanie za
dań, pomoc w pozyskaniu środków finanso
wych.
Kontynuacja realizacji Prowadzenie różnych programów jako al
Powiat
ternatywnych form spędzania czasu wolne
Gminy
go tj. Powiatowa Akcja Letnia, Kino kone
EFS
sera, Nauka pływania, Młodzi Liderzy, ofer
ty gminnych komisji rozwiązywania proble
mów alkoholowych, świetlice na terenach
wiejskich. Zadanie realizowane jest poprzez
inne instytucje samorządowe i organizacje
pozarządowe.
W trakcie realizacji Zadanie własne realizowane przez samo
Gminy
rząd gminy.
W trakcie realizacji Zadanie własne realizowane przez samo
rząd gminy.

Gminy
EFS
Programy
pilotażowe
W trakcie realizacji Zadanie własne realizowane przez samo
Powiat
rząd gminy oraz powiatu.
Gminy
EFS

OPS-y
PCPR
Organizacje
pozarządowe
OPS-y
PCPR

OPS-y
PCPR

OPS-y

OPS-y

PCPR
OPS-y

6

9.Wspieranie powstawania grup samopo 2005
2015
W trakcie realizacji Zmieniono treść ze względu na zbyt wąski
Gminy
mocowych dotyczących rozwiązywania
(zmiana treści
zakres zadania. Rozwiązywanie problemów
EFS
problemu mieszkaniowego.
zadania)
mieszkaniowych należy do zadań gminny.
-------------------------------------------------9.Wspieranie powstawania grup samo
pomocowych dotyczących rozwiązy
wania problemów społecznych.
10.Wspieranie
powstania
klubu 2005
2015 Kontynuacja realizacji Powstanie w ramach Spółdzielni Socjalnej
Budżet
i Centrum Integracji Społecznej
UL Klubu Integracji Społecznej dla osób Marszałka
przeznaczonych dla osób zagrożo
niepełnosprawnych i innych zagrożonych
Gminy
nych marginalizacją i wyklucze
wykluczeniem społecznym.
EFS
niem społecznym.
11.Organizowanie szkoleń i warsztatów 2005
2015 Kontynuacja realizacji Realizacja zadań w ramach OHP, organiza
Powiat
dla młodzieży trudnej w zakresie
cja kursów, działalność Powiatowego Cen
Gminy
zdobycia zawodu, usamodzielnienia
trum Edukacji Zawodowej, PUP oraz Po
EFS
oraz zapobiegania dysfunkcji spo
radnia Centrum "U"
łecznych tj. alkoholizm, narkoma
nia, przestępczość.
12.Warsztaty obejmujące diagnozowa 2005
2015
W trakcie realizacji Działania w ramach programu „Bądźmy
Powiat
nie potencjału zawodowego osób
aktywni”.
Gminy
z grup szczególnego ryzyka, możli
EFS
wości jego rozwoju oraz podnosze
nie kwalifikacji tych osób.
1.4.
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
1.Zorganizowanie akcji informacyjnej
dotyczącej szkodliwości środków psy
choaktywnych(corocznie).
-------------------------------------------------1.Wspieranie akcji informacyjnej oraz
organizacji szkoleń dotyczących
szkodliwości środków uzależniają
cych i zagrożeń cywilizacyjnych
2.Propagowanie wiedzy w społeczeń
stwie na temat choroby AIDS, przy
czyn jej powstawania, możliwości
zapobiegania oraz rzeczywistych za
grożeń z nią związanych.
3.Opracowanie i rozpowszechnianie stale
aktualizowanego
informatora
o
instytucjach,
organizacjach

OPS-y
Organizacje
pozarządowe

OPS-y
Organizacje
pozarządowe
OPS-y
PCPR
Organizacje
pozarządowe
OPS-y
PCPR
PUP

2005

2015

W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania w celu umożliwie
(zmiana treści
nia rozszerzenia możliwości realizacji zada
zadania)
nia przez inne podmioty. Zadanie realizo
wane przez policję oraz poszczególne szkoły
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym.

Powiat
Gminy
EFS

OPS-y
PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji Zadanie realizowane przez dyrekcje szkół
średnich przy współpracy przedstawicieli
Sanepidu.

Powiat
Gminy
EFS

OPS-y
PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji Realizacja zadania w formie opracowania
(zmiana treści
wydawnictw okazjonalnych, artykułów pra
zadania)
sowych, ulotek, strony internetowe.

Powiat
Gminy

OPS-y
PCPR
Organizacje
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i programach pomocowych dla osób
uzależnionych i ich rodzin.
-------------------------------------------------3.Opracowywanie i rozpowszechnianie
informacji o instytucjach, organiza
cjach oraz programach pomocowych
dla osób uzależnionych i ich rodzin.
4.Wspieranie dotychczasowych działań
na rzecz osób uzależnionych.

pozarządowe

2005

2015

5.Udzielanie pomocy psychologicznej,
prawnej i terapeutycznej rodzinom
i osobom uzależnionym od alkoholu,
narkotyków itp.

2005

2015

6.Organizowanie
szkoleń
rodziców
i nauczycieli o narkotykach, ich rodza
jach, oraz rozpoznawaniu uzależnień.

2005

2015

7.Wypracowanie
form
współpracy
z lokalnymi instytucjami i organizacja
mi pomagającymi os. uzależnionym i
ich rodzinom.

2005

2005

Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis po zmianach w zadaniu nr 1.

Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie poradnictwa rodzinnego w
gminach powiatu wrzesińskiego.
W
ramach poradnictwa rodzinnego porad
udzielają prawnik, psycholog oraz w zakre
sie terapii rodzin terapeuta systemowy.
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis po zmianach w zadaniu nr 1.

Udział organizacji w Forum Organizacji Po
zarządowych, Funkcjonowanie Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zlecanie
zadań publicznych.
8.Wspomaganie działalności instytucji, 2005
2015
W trakcie realizacji Wspieranie stowarzyszenia AA "Jantar".
stowarzyszeń i osób fizycznych, słu
Współpraca z Gminnymi Komisjami Roz
żących rozwiązywaniu problemów
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz
alkoholowych.
Poradnią Uzależnień i Współuzależnień,
poradnictwo w gminach.
1.5 DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ
1.Inicjowanie i organizowanie cyklicz
nych szkoleń doskonalących warsztat
pracy socjalnej.
-------------------------------------------------1.Organizowanie specjalistycznego po
radnictwa oraz warsztatów pracy so
cjalnej dla pracowników ośrodków
pomocy społecznej.
2.Współpraca z zagranicznymi placów

2005

2015

2005

2015

Zrealizowano

W trakcie realizacji Współorganizacja szkoleń prowadzonych
(zmiana treści
przez ROPS, Wielkopolski Urząd Wojewódz
zadania).
ki i Stowarzyszenie PISOP. Realizacja pro
gramu „Metody pracy z osobą niepełno
sprawną jego rodziną” dofinansowaną ze
środków EFS. Szkolenie dla instytucji po
mocy społecznej zorganizowane przez
OWDiR w Kołaczkowie.
Kontynuacja realizacji Współpraca placówek z terenu powiatu

Budżet
Marszałka
Powiat
Gminy
Budżet
Marszałka
Budżet
starostwa
Gminy
Budżet
Marszałka
Powiat
Gminy
Powiat
Gminy

OPS-y
PCPR
Centrum „U”
OPS-y
PCPR
Centrum „U”
OPS-y
PCPR
Centrum „U”
OPS-y
PCPR

Powiat
Gminy

OPS-y
PCPR
Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy
EFS

OPS-y
PCPR

Powiat

OPS-y
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kami pomocy społecznej.

3.Organizowanie szkoleń dla pracowni
ków instytucji pomocy społecznej pra
cujących z osobami z grup szczególne
go ryzyka
4.Stworzenie sieci współpracy instytucji
pomocy społecznej w powiecie.
-------------------------------------------------4.Prowadzenie współpracy instytucji
pomocy społecznej w powiecie.
5.Podnoszenie poziomu kompetencji
zawodowych kadr pomocy społecz
nej.

2005

2015

2005

2015

2005

2015

6.Dostosowywanie modeli i standardów
pomocy społecznej do obowiązujących
w Unii Europejskiej.

2005

2010

7.Wspieranie,podwyższanie
jakości
i efektywności działań zmierzających
do zapewnienia wysokiego poziomu
usług socjalnych.
8.Organizowanie specjalistycznego po
radnictwa oraz warsztatów pracy so
cjalnej dla pracowników ośrodków po
mocy społecznej.

2005

2015

2005

2015

Wykreśla się

z ich odpowiednikami z powiatu Wolfen
büttel w Niemczech oraz partnerami zagra
nicznymi poszczególnych gmin. Do 2008 r.
prowadzenie współpracy w ramach progra
mu EQUAL z placówkami ze Strasburga
we Francji oraz Bari we Włoszech.
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis po zmianach w zadaniu nr 1.

Gminy
EFS

PCPR

Powiat
Gminy

OPS-y
PCPR
Organizacje
pozarządowe
OPS-y
PCPR
Centrum „U”

W trakcie realizacji Prowadzenie cyklicznych spotkań z przed
Budżet
(zmiana treści
stawicielami instytucjami pomocy społecz Marszałka
zadania)
nej i organizacji pozarządowych. Zmienio
Powiat
no treść realizacji zadania ze względu na
Gminy
zbyt szeroki zakres zadania.
W trakcie realizacji Zadanie realizowane poprzez udział w bez
Budżet
płatnych szkoleniach organizowanych przez Marszałka
ROPS oraz inne podmioty szkoleniowe.
Budżet
Programy w zakresie standaryzacji usług.
starostwa
Gminy
Wykreśla się
Wykreśla się ze względu na zbyt szeroki za
Budżet
kres zadania.
Marszałka
Powiat
Gminy
W trakcie realizacji Wspieranie działań zmierzających do za
Powiat
pewnienia wysokiego poziomu usług socjal
Gminy
nych.
Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis po zamianie w zadaniu.1.

Powiat
Gminy

UTWORZENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA I ZAPOBIEGANIA SKUTKOM DŁUGOTRWAŁEGO
BEZROBOCIA WŚRÓD ŚWIADCZENIOBIORCÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Lp.
CELE OPERACYJNE
Od kiedy Do kiedy Stan realizacji zadania
Wnioski i uwagi
Źródło
finansowania
2.1. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW BEZROBOCIA
1.Prowadzenie terapii rodzin dotknię 2005
2015 Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie doradcy terapii systemo
Powiat
tych bezrobociem, celem zapobieżenia
wej rodzin.
EFS

OPS-y
PCPR
Centrum „U”
OPS-y
PCPR
Centrum „U”
OPS-y
PCPR
OPS-y
PCPR
Organizacje
pozarządowe

CEL STRATEGICZNY OBSZARU:

Odpowiedzialny
PCPR
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„dziedziczeniu bezrobocia” przez
dzieci i młodzież.
2.Ograniczenie zjawiska długotrwałego
bezrobocia i jego przyczyn poprzez
wsparcie osób bezrobotnych i długo
trwale bezrobotnych w zakresie rein
Z tegracji zawodowej oraz wsparcie dla
otoczenia społecznego tych osób.
A 3.Wspieranie przedsiębiorczości osób
bezrobotnych oraz rozwój doradztwa
D biznesowego.
3.Wspieranie przedsiębiorczości osób
A bezrobotnych oraz rozwój doradztwa
zawodowego
N 4.Subsydiowanie nowych miejsc pracy.

2004

2015

Kontynuacja realizacji Instrumenty roboty publiczne, prace spo
EFS
łecznie użyteczne, prace interwencyjne. Fundusz Pracy
Prowadzenie aktywnych form przeciwdzia
łania bezrobociu. Opracowanie "Powiato
wego Programu na rzecz zwolnień grupo
wych”.
W trakcie realizacji Dotacje dla rozpoczynających działalność
EFS
(zmiana treści zadania) gospodarczą.
Fundusz Pracy
Program „Pierwszy biznes”. Zmiana nazwy
z doradztwa biznesowego na doradztwo za
wodowe ma charakter uściślający.

PUP

2004

2015

2004

2015

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych PUP.

PUP

I 5.Wspieranie integracji i reintegracji
kobiet z terenów wiejskich długotrwa
A le bezrobotnych, mająca na celu
wsparcie na rynku pracy, wzrost sto
py zatrudnienia kobiet i podniesienie
ich statusu zawodowego i społeczne
go.
6.Wdrażanie nowych form, progra
mów i metod pracy socjalnej, w tym
kontraktów i projektów socjalnych
na rzecz osób i rodzin dotkniętych
bezrobociem w celu niwelowania
biernych i pasywnych postaw.
7.Prowadzenie aktywizacji zawodowej
i społecznej osób długotrwale bezrobot
nych przez PUP.
--------------------------------------------------7.Prowadzenie aktywizacji zawodowej
osób długotrwale bezrobotnych przez
PUP.

2005

2015

2005

2015

Kontynuacja realizacji Realizacja projektu systemowego "Bądźmy
aktywni".

2005

2015

W trakcie realizacji Zmiana treść zapisu ze względu na realiza
Powiat
(zmiana treści zadania) cję zadań PUP w odniesieniu tylko do akty
EFS
wizacji zawodowej. Realizacja zadań wła Fundusz Pracy
snych PUP.

8.Rozwój specjalistycznego poradnic
twa zawodowego, psychologicznego,
pedagog., prawnego – wspomagające
go nabywanie umiejętności autopre

2004

2015

Kontynuacja realizacji Działalność klubu pracy gdzie min. skorzy
stało w grupowych zajęciach 97 osób.

EFS
Fundusz Pracy
Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych PUP. Realizacja Fundusz Pracy
programów finansowanych z Funduszu
EFS
Pracy i EFS.

Powiat
EFS
Gminy

Powiat
EFS

PUP

PUP

PCPR
OPS-y

PUP

PUP
PCPR
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zentacji, radzenia sobie ze stresem,
wzrostu poczucia własnej wartości
i przydatności.
9.Wspieranie tworzenia grup wsparcia dla
osób dotkniętych długotrwałym bezro
bociem.
10.Pozyskiwanie dodatkowych środków
z funduszy Unii Europejskiej na re
alizację projektów aktywizujących
bezrobotnych.
11.Przeciwdziałanie uzależnieniu świad
czeniobiorców od instytucji pomocy
społecznej.
12.Wspieranie powstania klubu i centrum
integracji społecznej.

2005

2015

Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na zbyt sze
roki zakres zadania.

Powiat

PUP
PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji. Realizacja zadań własnych. Realizacja pro PUP w ramach
jektów finansowanych ze środków EFS.
zadań własnych
Powiat

PUP
PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych. Realizacja pro
jektów finansowanych ze środków EFS.

PCPR
OPS-y

2005

2006

Wykreśla się

Powiat
EFS
Gminy
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
Gminy
zapis w celu operacyjnym 1.3 zadanie nr 10.
Budżet
Wojewody EFS

2.2. TWORZENIE LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU RYNKU PRACY
1.Doskonalenie systemu kształcenia do 2005
2015
W trakcie realizacji Zmiana treści zapisu ze względu na zbyt
potrzeb rynku pracy.
(zmiana treści zadania) szeroki zakres zadania. Propozycje nowych
--------------------------------------------------kierunków kształcenia w szkołach ponad
1.Rozpoznawanie potrzeb rynku pracy
gimnazjalnych są konsultowane z PUP
w aspekcie tworzenia nowych kierun
Września.
ków kształcenia
2.Rozwój współpracy oraz wymiany in 2004
2015
W trakcie realizacji Zmiana treści polegająca na usunięciu klu
formacji pomiędzy instytucjami pomocy
(zmiana treści
bu pracy wynika ze struktury PUP, którego
społecznej, Powiatowym Urzędem Pra
zadania).
klub jest komórką organizacyjną Realiza
cy, klubem pracy oraz innymi podmio
cja zadania odbywa się poprzez wymianę
tami działającymi na rzecz aktywizacji
informacji oraz organizację spotkań przed
osób długotrwale bezrobotnych.
stawicieli instytucji pomocy społecznej z
--------------------------------------------------PUP.
2.Rozwój współpracy oraz wymiany in
formacji pomiędzy instytucjami po
mocy społecznej, Powiatowym Urzę
dem Pracy, oraz innymi podmiotami
działającymi na rzecz aktywizacji
Z osób długotrwale bezrobotnych
3.Stworzenie możliwości zaktywizowa 2005
2015 Kontynuacja realizacji Realizacja projektu systemowego "Bądźmy
A nia i zracjonalizowania działań pomo
aktywni".
cy społecznej poprzez przeniesienie
D ciężaru działań od czysto osłonowych
do aktywizujących.

OPS-y
PCPR

Powiat
Budżet
Marszałka

PUP
Starostwo

Powiat
Gminy
EFS

PUP
OPS-y
PCPR

Powiat
Gminy

OPS-y
PCPR
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A 4.Organizacja giełd pracy, spotkań
z pracodawcami (cyklicznie).
N

2004

2015

I 5.Monitorowanie rynku pracy.

2004

2015

2004

2015

2005

2015

2004

2015

2005

2015

2005

2015

Kontynuacja realizacji Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecz
nej w zakresie realizacji prace społecznie
użytecznych.

Powiat
Gminy

OPS-y
PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecz
nej.

Powiat
Gminy
PUP w ramach
zadań własnych

OPS-y
PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych PUP.

Powiat
PUP w ramach
zadań własnych

PUP

A
6.Pozyskiwanie dodatkowych środków
z funduszy Unii Europejskiej na realiza
cję projektów aktywizujących bezrobot
nych.
7.Wspieranie podnoszenia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych bezrobot
nych.
8.Szeroko prowadzona polityka infor
macyjna na temat istniejących form
pomocy osobom bezrobotnych i za
grożonych bezrobociem.
9.Wspieranie w zorganizowaniu opieki
nad dziećmi osób poszukujących,
bądź skierowanych do pracy.
10.Wsparcie rozwoju zatrudnienia so
cjalnego długotrwale bezrobotnych
mieszkańców powiatu, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
11.Ukierunkowanie aktywności PUP
i gmin na obszar specyficznych grup
bezrobotnych: programy dla kobiet,
mężczyzn powyżej 40 lat, absolwen
tów, młodzieży.
12.Prowadzenie cyklicznych szkoleń
w sprawie reguł prowadzenia działal
ności gospodarczej, funkcjonowania
małych firm, porad prawnych, finan
sowych , księgowych.

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych klubu pracy.

Powiat
PUP
Gminy
Starostwo
PUP w ramach Urzędy Gmin
zadań własnych
W trakcie realizacji Realizacja zadań własnych PUP.
Fundusz Pracy
PUP
Powiat PUP w
ramach zadań
własnych
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na powtó Fundusz Pracy
PUP
rzenie zapisu w celu operacyjnym 2.1 zada
Gminy
OPS-y
nie nr 10.
EFS
PCPR

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych PUP.
zadań własnych PUP

Fundusz Pracy
PUP
Budżet
Starostwo
Marszałka
Kontynuacja realizacji Informacje na stronie internetowej PUP
Powiat
PUP
Września www.praca.wrzesnia.org.pl oraz
Gminy
OPS-y
wydawanie broszur informacyjnych dla PUP w ramach
bezrobotnych.
zadań własnych
Do realizacji
Do realizacji.
Powiat
OPS-y
Gminy
PCPR

CEL STRATEGICZNY OBSZARU: UMOŻLIWIENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PEŁNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM

Lp.CELE OPERACYJNE
3.1.

Od kiedy Do kiedy

Stan realizacji
Wnioski i uwagi
zadania
WSPIERANIE TWORZENIA RYNKU PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Źródło
finansowania

Odpowiedzialny
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Z

1.Wypracowanie standardu współpracy
z pracodawcami w zakresie zatrudniania
osób niepełnosprawnych.
--------------------------------------------------1.Prowadzenie współpracy z pracodaw
cami w zakresie zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
2.Diagnoza przyczyn bezrobocia wśród
osób niepełnosprawnych.

2005

2005

2005

Zrealizowano

3.Zbudowanie systemu zapewniającego
wsparcie w miejscu pracy osobom z nie
pełnosprawnością intelektualną oraz
osobom z zaburzeniami psychicznymi.

2005

2005

Wykreśla się

4.Rozwijanie systemu szkoleń sprzyja
jących samozatrudnieniu

2005

2015

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych PUP i PCPR

Powiat

PUP

2005

2015

Kontynuacja realizacji Działalność Centrum Kształcenia Ustawicz
nego we Wrześni oraz PUP.

Powiat
Gminy

PUP
OPS-y
PCPR

2005

2015

W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na
(zmiana treści
zmienione przepisy, które nie przewidują
zadania).
udzielania pożyczek na rozpoczęcie działal
ności gospodarczej.

Powiat
PFRON

PCPR

2005

2015

Powiat

PCPR

2005

2015

Kontynuacja realizacji Zmieniono treść z uwagi na zbytnią szcze
gółowość.
Wykreśla się
Wykreśla się ze względu na podobny zapis
podany w zadaniu nr 5.

2005

2015

Powiat
Fundusz
pracy
Powiat
PFRON

PUP
OPS-y
PCPR
PCPR

A 5.Zwiększanie możliwości w zakresie
podwyższania kwalifikacji osób nie
D pełno- sprawnych oraz możliwości
przekwalifikowania tych osób w celu
A podjęcia zatrudnienia.
6.Doskonalenie systemu udzielania poży
N czek na rozpoczęcie działalności gospo
darczej.
I --------------------------------------------------6.Doskonalenie systemu udzielania do
A tacji na rozpoczęcie i w trakcie reali
zacji działalności gospodarczej
7.Popularyzacja i rozwój innych form
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
8.Działania poszerzające oferty szkolenio
we dla osób niepełnosprawnych, dosto
sowane do wymogów rynku pracy.
9.Informowanie pracodawców o korzy
ściach płynących z zatrudniania osób
niepełnosprawnych oraz popularyza
cja przez PCPR warunków i zasad
korzystania ze środków PFRON.

2015

W trakcie realizacji Cykliczne spotkania z organizacjami przed
(zmiana treści
siębiorców. Zmieniono treść zadania w celu
zadania).
uściślenia treści.

Powiat

Diagnoza społeczno – ekonomiczna osób Powiat PUP
niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim w ramach
sfinansowana w ramach programu „EQU
zadań
AL”
własnych
Zbytnia szczegółowość zapisu – zadanie za Powiat
wiera się w pkt.1
Fundusz
Pracy

Kontynuacja realizacji Cykliczne spotkania przedstawicieli PCPR
z reprezentacjami organizacji pracodaw
ców, artykuły prasowe.

PUP
PCPR
WTZ

PCPR
PUP
WTZ
PCPR
PUP
WTZ
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10.Aktywizacja osób niepełnospraw
nych i ich rodzin w celu rozwijania
zdolności do samodzielnego funkcjo
nowania w społeczeństwie.
11.Wspieranie powstania spółdzielni so
cjalnej

2005

2015

2004

2006

Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie WTZ i ŚDS.

Powiat
PFRON
EFS

OPS-y
PCPR

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
EFS
zapis podany w celu operacyjnym 1.2 zada EQUAL
nie nr 11.
3.2 WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPU DO EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
1.Dokonanie diagnozy dotyczącej ilości 2005
2015
W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na
Powiat
placówek oświatowych pozbawionych
(zmiana treści
podkreślenie ciągłości zadania.
Gminy
Z barier architektonicznych, ilości dzieci
zadania).
niepełnosprawnych uczęszczających do
A placówek edukacyjnych, objętych indy
widualnym programem nauczania lub
D znajdujących się poza systemem oświa
ty.
A --------------------------------------------------1.Monitorowanie placówek oświato
N wych pozbawionych barier architek
tonicznych, ilości dzieci niepełno
I sprawnych uczęszczających do placó
wek edukacyjnych, objętych indywi
A dualnym programem nauczania lub
znajdujących się poza systemem
oświaty.
2.Prowadzenie stałej diagnozy dzieci 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
Powiat
i młodzieży niepełnosprawnej i ich po
zapis jaki przyjmie zadanie po zmianie w za Gminy
trzeb edukacyjnych.
daniu nr 1.
3.Kształtowanie wśród dzieci i młodzie 2004
2015
W trakcie realizacji W trakcie realizacji w ramach funkcjono Powiat
ży akceptowanych społecznie postaw
wania szkół.
Gminy
i zachowań sprzyjających integracji
poprzez realizacje odpowiednich pro
gramów wychowawczych.
4.Zapewnienie możliwości realizacji 2004
2015
W trakcie realizacji Działalność Zespołu Szkół Specjalnych we
Powiat
specjalnych potrzeb edukacyjnych dla
Wrześni oraz przedszkola "Słoneczko".
Gminy
dzieci z wadami wzroku, słuchu, za
burzeniami rozwoju mowy, zaburze
niami rozwoju ruchowego, rozwoju
Z psychicznego.
5.Stwarzanie warunków do kształcenia 2004
2015
W trakcie realizacji Działalność Zespołu Szkół Specjalnych we
Powiat
A dzieci niepełnosprawnych w szkołach
(zmiana treści
Wrześni. Zakup autobusu dla potrzeb funk Gminy

PCPR

Wykreśla się

Starostwo
Urzędy Gmin

Poradnia
Pedagogiczno Psychologiczna
Starostwo
Urzędy Gmin
Organizacje
pozarządowe
PCPR
Starostwo
Urzędy Gmin

Starostwo
Urzędy Gmin
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D
A
N
I
A

3.3

Z
A
D

masowych poprzez podejmowanie dzia
łań na rzecz likwidacji barier architekto
nicznych i transportowych ograniczają
cych dostęp do placówek oświatowych.
--------------------------------------------------5.Stwarzanie warunków do kształcenia
dzieci niepełnosprawnych w szkołach
masowych poprzez podejmowanie
działań na rzecz likwidacji barier ar
chitektonicznych, komunikacyjnych
i transportowych ograniczających do
stęp do placówek oświatowych.
6.Stwarzanie możliwości kontynuowania
nauki dla uczniów szkół specjalnych
i integracyjnych.
7.Inicjowanie, tworzenie integracyjnych
placówek oświatowych oraz oddziałów
integracyjnych.
8.Prowadzenie szkoleń instruktorów
ośrodków kultury i sportu z placówek
ogólnodostępnych w zakresie potrzeb
osób niepełnosprawnych
9.Integracja osób niepełnosprawnych
poprzez imprezy kulturalne, sporto
we i rekreacyjne.

zadania).

cjonowania zespołu. Zmieniono treść zada
nia polegający na dopisaniu wyrazu barier
komunikacyjnych.

PFRON
EFS

2005

2015

Wykreśla się

Wykreślono zadanie, gdyż regulują to odpo
wiednie przepisy oświatowe.

Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

2005

2015

Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis w zadaniu nr 5.

Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

2005

2015

Kontynuacja realizacji Zadanie realizowane odbywa się w gmi
nach.

Powiat
Gminy
EFS

Starostwo
Urzędy Gmin

2005

2015

Kontynuacja realizacji Targi Edukacyjne promujące twórczość
osób niepełnosprawnych, Festyny Organi
zacji Pozarządowych, spartakiady osób nie
pełnosprawnych. Realizacja inicjatyw, za
dań dofinansowanych ze środków PFRON.
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis w zadaniu nr 9.

Powiat
Gminy
EFS
PFRON

PCPR
Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy
EFS
PFRON

PCPR
Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy
EFS
PFRON

PCPR
OPS-y

Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y

Powiat

PCPR

10.Kształtowanie właściwych postaw spo 2005
2015
łecznych wobec niepełnosprawności po
przez promocję różnych form twórczo
ści osób niepełnosprawnych
ZAPOBIEGANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OŚWIATA ZDROWOTNA
1.Analiza przyczyn powstawania niepeł 2005
2005
Zrealizowano
Diagnoza społeczno – ekonomiczna osób
nosprawności na terenie powiatu po
niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim.
przez prowadzenie i aktualizowanie
bazy danych dotyczących osób niepeł
nosprawnych.
2.Prowadzenie akcji informacyjnej do 2005
2015
Do realizacji
Do realizacji.
tyczącej głównych przyczyn niepełno
sprawności.
3.Podnoszenie świadomości społecznej 2005
2015 Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie placówek oraz instytucji
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A

w zakresie problematyki niepełno
sprawności.
N 4.Podejmowanie działań w zakresie prze
strzegania przepisów BHP w miejscach
I pracy i w szkole.
5.Ułatwienie dostępu do specjalistycznej
A pomocy medycznej zapobiegającej wy
stąpieniu i rozwojowi niepełnosprawno
ści.
--------------------------------------------------5.Ułatwienie dostępu do informacji
w zakresie specjalistycznej pomocy
medycznej zapobiegającej wystąpie
niu i rozwojowi niepełnosprawności
6.Propagowanie zdrowego stylu życia,
któremu towarzyszy aktywność fi
zyczna, właściwe odżywianie, brak
nałogów.
7.Skoordynowanie działań poprzez współ
pracę ze sobą szkół, policji, zakładów
pracy, urzędów państwowych, instytucji
kultury itp.
--------------------------------------------------7.Monitorowanie działań szkół, policji,
zakładów pracy, urzędów państwo
wych, instytucji kultury w zakresie
ochrony zdrowia.
8.Stworzenie powiatowego programu
wczesnego wspomagania rozwoju dzie
ci, we współpracy edukacją i służbą
zdrowia.

pomocy społeczne, organizacji pozarządo
wych.
Wykreślono zadanie gdyż szczegółowo regu
lują to odpowiednie przepisy.

Gminy

OPS-y

Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

Zmieniono treść ze względu zbyt szeroki za
kres zadania.

Powiat
Gminy
EFS
PFRON

PCPR
OPS-y

Kontynuacja realizacji Działalność Wydziału Zdrowia i Spraw
Obywatelskich Starostwa. Dofinansowania
udzielone z budżetu powiatu dla organizacji
pozarządowych na projekty promujące zdro
wy styl życia.
W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na zbyt
(zmiana treści
szeroki zakres zadania.
zadania).

Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

Powiat

PCPR

Powiat
Gminy
EFS
PFRON

PCPR
OPS-y

2005

2015

Wykreśla się

2005

2015

Do realizacji.

2004

2015

2005

2005

2005

2005

Zrealizowano

Program Integracji Społecznej i Rehabilita
cji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na
lata 2006–2008. Program Wspierania Osób
Niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim
na lata 2009 - 2013.
Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie Przedszkola Słoneczko,
możliwość wykorzystania salki rehabilita
cyjnej przy PCPR.

9.Podejmowanie działań zmierzających 2006
2015
do ograniczenia skutków niepełno
sprawności poprzez prowadzenie
wczesnej interwencji dzieci do 7 roku
życia oraz kompleksowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży z różnymi rodzaja
mi niepełnosprawności.
3.4
ROZWÓJ LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ I SPOŁECZNEJ
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1.Rozwój lokalnego systemu wsparcia
w zakresie rehabilitacji leczniczej.
--------------------------------------------------1.Rozwój lokalnego systemu wsparcia
w zakresie
rehabilitacji ruchowej
z wykorzystaniem funkcji asystenta.
2.Rozbudowa infrastruktury społecznej
zapewniającej usługi rehabilitacji
leczniczej.
3.Wspieranie powstania wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego.
3.Wspieranie działań umożliwiających
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjne
go.
4.Włączenie do obligatoryjnej działalności
ogólnodostępnych ośrodków kultury i
sportu oraz placówek medycznych ofert
programowych dla osób niepełnospraw
nych.
--------------------------------------------------4.Zachęcanie do włączania do obligato
ryjnej działalności ogólnodostępnych
ośrodków kultury i sportu oraz pla
cówek medycznych ofert programo
wych dla osób niepełnosprawnych.
5.Włączenie funkcji asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej jako stałego
elementu systemu wsparcia.

2005

2015

W trakcie realizacji. Zmieniono treść zadania ze względu na zbyt
(zmiana treści
szeroki zakres zadania.
zadania).

Powiat
Gminy
PFRON

Starostwo
Urzędy Gmin

2005

2015
2015

PFRON
Powiat
Gminy
PFRON
Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

2005

W trakcie realizacji Funkcjonowanie Szpitala Powiatowego we
Wrześni, działalność sali rehabilitacyjnej
przy PCPR.
W trakcie realizacji Zmiana zapisu oraz terminu działania. Nie
(zmiana treści
ma konieczności istnienia konkretnej wypo
zadania)
życzalni, lecz możliwość korzystania z oferty
różnych instytucji pomocowych.

2005

2015

W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na zbyt
(zmiana treści
szeroki zakres zadania.
zadania).

Powiat
Gminy

Starostwo
Urzędy Gmin

2005

2015

Starostwo
Urzędy Gmin

N 6.Wspieranie działań podejmowanych
przez miasta i gminy powiatu wrze
I sińskiego w zakresie likwidacji barier
architektonicznych w budynkach uży
A teczności publicznej.
7.Rozwój sprawnego sytemu informacji
o lokalnych zasobach i możliwościach
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2005

2015

W trakcie realizacji Program „Września bez barier” realizowa
ny przez UMiG we Wrześni.

Powiat
Gminy
EFS
PFRON
Powiat
Gminy
EFS
PFRON

2005

2015

Powiat

PCPR

8.Wyrabianie
zaradności
osobistej
i pobudzanie aktywności społecznej
osób niepełnosprawnych w wypełnia

2005

2015

W trakcie realizacji Bieżące informowanie o możliwości skorzy
stania z rehabilitacji. Współdziałanie z Fo
rum Organizacji Pozarządowych, media lo
kalne.
W trakcie realizacji Funkcjonowanie placówek wsparcia ŚDS
i WTZ.

Powiat
Gminy
EFS

PCPR
OPS-y
Organizacje

Z
A
D
A

Wykreśla się

Wykreśla się ze względu na podobny zapis po
zmianach w zadaniu nr 1.

Starostwo
Urzędy Gmin
Organizacje
pozarządowe

PCPR
OPS-y
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niu ról społecznych.
9.Rozwój poradnictwa prawnego dot. 2004
2015
W trakcie realizacji Funkcjonowanie poradnictwa rodzinnego.
uprawnień osób niepełnosprawnych.
10.Wypracowanie standardów współ 2005
2015
W trakcie realizacji Cykliczne spotkania z przedstawicielami po
pracy z samorządami lokalnymi
mocy społecznej oraz w ramach spotkań
i administratorami w zakresie likwi
starosty z burmistrzami i wójtem.
dacji barier.
11.Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w pla 2005
2015
W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na fak
cówkach pomocy społecznej, służby
(zmiana treści
tyczną możliwość jedynie wspierania dopo
zdrowia, edukacji i w organizacjach po
zadania)
sażania placówek w sprzęt rehabilitacyjny.
zarządowych.
--------------------------------------------------11.Wspieranie zakupu sprzętu rehabili
tacyjnego dla placówek
pomocy
społecznej, służby zdrowia, edukacji
i organizacji pozarządowych.
12.Organizowanie grup wsparcia (w 2005
2015
W trakcie realizacji Funkcjonowanie placówek wsparcia ŚDS
tym grup samopomocowych) dla
i WTZ, Forum Organizacji Pozarządowych.
osób i rodzin z osobą niepełnospraw
ną.
3.5 UTRZYMANIE OSÓB CHORYCH, STARSZYCH JAK NAJDŁUŻEJ W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA
1.Zapewnienie odpowiednich form opieki 2005
2015
Do realizacji
Zmieniono treść zadania ze względu na zbyt
osobom wymagającym takiej pomocy,
szeroki zakres zadania.
aktywizowanie osób starszych i chorych
do udziału w życiu społecznym.
--------------------------------------------------1.Wspieranie odpowiednich form opieki
osobom wymagającym takiej pomocy,
aktywizowanie osób starszych i cho
Z rych do udziału w życiu społecznym
2.Wspieranie rozwoju integracji spo 2005
2015 Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku,
A łecznej osób starszych - współpraca
Festyn Forum Organizacji Pozarządowych.
pokoleń, rozwój więzi międzypokole
D niowej.
3.Wspieranie działań pomocowych i sa 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na użycie
A mopomocowych w zakresie wspierania
podobnego po zmianie w zadaniu nr 1.
osób chorych, tworzenie i prowadzenie
N grup wsparcia oraz innych form samo
pomocy seniorom.
I 4.Promocja kultury i tradycji twórczości 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na użycie po
osób starszych, kultywowanie folkloru,
dobnego po zmianie w zadaniu nr 9

PFRON
Powiat

pozarządowe
PCPR

Powiat w
ramach
zadań
własnych
Powiat
Gminy
EFS
PFRON

PCPR
OPS-y
Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y

Budżet
Wojewody
Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y

Budżet
Wojewody
Powiat
Gminy
Budżet
Wojewody
Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y

Budżet
Wojewody

PCPR
OPS-y

PCPR

PCPR
OPS-y
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A

podtrzymywanie tradycji.

Powiat
Gminy
Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie Poradnictwa Rodzinnego.
Budżet
Wojewody
Powiat
Gminy
Kontynuacja realizacji Dofinansowanie rehabilitacji osób niepeł Powiat
nosprawnych.
Gminy
Kontynuacja realizacji Realizowane w ramach zadań OPS.
Gminy

5.Informowanie
o
uprawnieniach
i możliwościach dla osób starszych
w różnych aspektach życia.

2005

2015

6.Usprawnianie osób starszych.

2005

2015

7.Aktywizacja rodzin na rzecz zapew
nienia opieki swoim najbliższym, wy
magającym takiej pomocy.
8.Uruchomienie punktu pomocy geria
trycznej we Wrześni.
--------------------------------------------------8.Wspieranie uruchomienia punktu po
mocy geriatrycznej we Wrześni.
9.Wspieranie organizacji cyklicznych im
prez integracyjnych dla lokalnych śro
dowisk, ukazujących problemy osób
starszych oraz upowszechnianie infor
macji na ich temat.
--------------------------------------------------9.Wspieranie organizacji cyklicznych
imprez integracyjnych dla lokalnych
środowisk, promocja kultury i trady
cji twórczości osób starszych, kulty
wowanie folkloru, podtrzymywanie
tradycji
10.Dostosowanie warunków mieszka
niowych do potrzeb i możliwości eko
nomicznych seniorów.
11.Wspieranie powstawania rodzinnych
domów pomocy dla osób starszych.
12.Promowanie pozytywnych zachowań
wobec starości zwłaszcza wśród mło
dzieży.

2005

2015

2005

2005

W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na zbyt
(zmiana treści
szeroki zakres zadania.
zadania)
Zmiana daty na 2015.

Budżet
gminy

OPS-y

2005

2015

W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu na
(zmiana treści
umożliwienie rozszerzenia zakresu realiza
zadania).
cji zadania.

Gminy
Powiat

PCPR
OPS-y
Organizacje
pozarządowe

2005

2015

Gminy

OPS-y

2005

2015

Do realizacji

Do realizacji.

Gminy

OPS-y

2005

2015

Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis w zadaniu nr 2.

Gminy
Powiat

PCPR
OPS-y
Organizacje
pozarządowe

Źródło fi

Odpowie-

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań OPS.

PCPR
OPS-y
PCPR
OPS-y
OPS-y

CEL STRATEGICZNY OBSZARU: UTWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W JEJ PRAWDZIWYM FUNKCJONOWANIU

Lp. CELE OPERACYJNE

Od kiedy Do kiedy Stan realizacji zadaniaWnioski i uwagi
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4.1

WSPARCIE RODZIN NATURALNYCH Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI
1.Wspieranie rodzin w celu utrzymania 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
dziecka w rodzinie naturalnej.
zapis po mianie w zadaniu nr 2.

Z 2.Pomoc rodzinom niewydolnym wycho
wawczo w przezwyciężaniu problemów
A opiekuńczo – wychowawczych poprzez
wzmocnienie ich prawidłowej opieki i
D wychowania.
--------------------------------------------------A 2.Wspieranie rodzin niewydolnych wy
chowawczo poprzez wzmocnienie ich
N prawidłowej opieki i wychowania.
3.Pomoc młodzieży w życiowym usamo
I
dzielnieniu poprzez nabycie umiejętno
ści społecznych, umożliwiających pra
A widłową adaptację społeczną oraz inte
grację ze środowiskiem.
4.Wsparcie rodzin w przeciwdziałania
powstawaniu czy pogłębianiu się de
moralizacji i patologizacji życia całej
rodziny i poszczególnych jej człon
ków.
5.Wspieranie powstawania pozalekcyj
nych świetlic i klubów zainteresowań
w oparciu o bazę szkolną, zwłaszcza
na terenach wiejskich.
6.Prowadzenie poradnictwa specjali
stycznego dla rodzin z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi.

2005

2015

2005

2015

2005

W trakcie realizacji Zmieniono treść zadania ze względu działal
(zmiana treści zadania) ność świetlic socjoterapeutycznych i opie
kuńczo - wychowawczych. Funkcjonowanie
poradnictwa rodzinnego na terenie powiatu
wrzesińskiego.

dzialny

Gminy
Powiat

PCPR
OPS-y
Organizacje po
zarządowe
PCPR
Organizacje po
zarządowe

Powiat
Gminy

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis w celu operacyjnym 4.2 zadanie nr 2.

Gminy
Powiat
EFS

PCPR
OPS-y
Organizacje po
zarządowe

2015

Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie poradnictwa rodzinnego
na terenie powiatu wrzesińskiego.

Gminy
Powiat
EFS

PCPR
OPS-y
Organizacje po
zarządowe

2005

2015

Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie świetlic szkolnych.

Gminy
Powiat
EFS

2005

2015

Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie poradnictwa rodzinnego
na terenie powiatu wrzesińskiego.

PCPR
OPS-y
Organizacje po
zarządowe
PCPR

wzorców

2005

2015

8.Prowadzenie pracy opiekuńczo - wy
chowawczej i terapeutycznej w miej
scu zamieszkania dzieci i młodzieży.

2005

2015

7.Promocja pozytywnych
i zachowań kulturowych.

Wykreśla się

nansowania

Powiat
Gminy
Budżet Wo
jewody
Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie świetlic i szkół.
Powiat
Gminy
Budżet Wo
jewody
EFS
Kontynuacja realizacji Działalność świetlic socjoterapeutycznych Powiat
i opiekuńczo - wychowawczych.
Budżet Wo
jewody

PCPR
OPS-y

PCPR
OPS-y
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9.Prowadzenie pracy z rodziną biolo
giczną dzieci przebywających w za
stępczych formach opieki

2005

2015

10.Wsparcie rodziców naturalnych dzieci
umieszczanych w zastępczych formach
opieki.

2005

2015

EFS
Kontynuacja realizacji Kontynuacja realizacji. Działalność min. Powiat
w tym zakresie OWDiR w Kołaczkowie. Gminy
Funkcjonowanie przy PCPR terapeuty sys Budżet Wo
temowego. Pracownicy socjalni PCPR i jewody
OPS
EFS
Wykreśla się
Wykreślono ze względu na podobny zapis
Powiat
w zadaniu nr 9.
Gminy
Budżet Woje
wody
EFS

PCPR
OPS-y
OWDiR
PCPR
OPS-y
OWDiR

4.2 WSPARCIE ROZWOJU RODZINNYCH FORM OPIEKI ZASTĘPCZEJ ORAZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZASTĘPCZE FORMY OPIEKI I WYCHOWANIA

1.Promowanie rodzinnych form opieki
zastępczej w środowisku lokalnym
w oparciu o przyjęte standardy.
2.Pomoc młodzieży w życiowym usamo
dzielnieniu poprzez nabycie umiejęt
ności społecznych umożliwiających
prawidłową adaptację społeczną oraz
integrację ze środowiskiem.
3.Utworzenie mieszkania chronionego dla
usamodzielnianych wychowanków ro
dzin zastępczych, placówek opiekuńczo
- wychowawczych i zakładów popraw
czych.
--------------------------------------------------3.Pomoc usamodzielnionym wychowan
kom w uzyskaniu odpowiednich wa
runków mieszkaniowych
4.Utworzenie rodziny zastępczej wielo
osobowej.
--------------------------------------------------4. Utworzenie rodziny zastępczej zawo
dowej wielodzietnej i pogotowia ro
dzinnego.

2005

2015

2005

2015

2008

2015

2006

2015

5.Organizowanie na terenie szkół oraz
placówek opiekuńczo wychowaw
czych spotkań informacyjnych
i warsztatowych, prowadzonych przez
doradców zawodowych.

2005

2015

Kontynuacja realizacji Organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego. Program „Bądźmy aktywni”,
artykuły prasowe, ulotki.
Kontynuacja realizacji Realizacja zadań PCPR, realizacja projektu
systemowego „Bądźmy aktywni”.

Powiat

PCPR

Powiat
Gminy
Budżet Wo
jewody
EFS
Powiat
Gminy

PCPR

(zmiana treści zadania) Zmieniono treść zadania ze względu na za
Zmiana daty 2015
stosowanie prawidłowej terminologii rodzi
ny zastępczej oraz wprowadzenie formy po
gotowia rodzinnego.

Powiat

PCPR

Kontynuacja realizacji Działalność min. w tym zakresie Szkół
i OWDiR w Kołaczkowie.
Realizacja projektu systemowego „Bądźmy
aktywni".

Powiat
Gminy

PCPR
PUP
OWDiR

Realizacja

Zmiana treści zapisu i terminu.

PCPR
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6.Opracowanie ulotek informacyjnych 2005
oraz ich dystrybucja na terenie szkół
i placówek opiekuńczo – wychowaw
czych, promujących możliwość ko
rzystania ze specjalistycznego porad
nictwa oraz diagnozy zainteresowań
i przydatności zawodowej prowadzo
nej przez psychologów i pedagogów.
7.Rozwój specjalistycznego poradnictwa, 2005
w tym rodzinnego dla rodzin zastęp
czych, młodzieży usamodzielnianej
a także terapii rodzinnej.
8.Rozwój systemu szkoleń w zakresie 2005
rodzinnej opieki zastępczej.
9.Opracowanie i wdrożenie systemu 2006
szkoleń dla pełnoletnich wychowan
ków rodzin zastępczych, placówek
opiekuńczo-wychowawczych i reso
cjalizacyjnych.
10.Stworzenie systemu współpracy po 2006
między jednostkami samorządowymi
w zakresie integracji pełnoletnich wy
chowanków ze środowiskiem natural
nym.
11.Usprawnienie współpracy rodziców za 2005
stępczych i placówek opiekuńczo-wy
chowawczych z rodzicami naturalny
mi.
--------------------------------------------------11. Usprawnianie współpracy pomiędzy
rodzinami naturalnymi a placówka
mi opiekuńczo - wychowawczymi i
rodzinami zastępczymi w celu
utrzymywania więzi pomiędzy ro
dzicami naturalnymi a dziećmi
umieszczonymi w zastępczych for
mach opieki.
12.Utrzymywanie więzi pomiędzy rodzi 2005
nami naturalnymi, a dziećmi umiesz
czanymi w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowaw

2015

2015

2015

W trakcie realizacji Promowanie możliwość korzystania ze spe
Zmiana daty do 2015. cjalistycznego poradnictwa oraz diagnozy
zainteresowań i przydatności zawodowej
prowadzonej przez psychologów i pedago
gów".

Wykreśla się

Kontynuacja realizacji Realizacja zadań własnych PCPR .

2015

W trakcie realizacji

2006

Wykreśla się

2015

2015

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis w celu operacyjnym 4.1 zadanie nr 6.

PCPR
PUP

Powiat

PCPR

Powiat

PCPR

Prowadzenie szkoleń dla pełnoletnich wy Powiat
chowanków rodzin zastępczych, placówek Budżet Wo
opiekuńczo - wychowawczych i resocjaliza jewody
cyjnego. Realizacja projektu systemowego
EFS
„Bądźmy aktywni”.
Wykreślono zadanie ze względu na zbyt sze Powiat
roki zakres zadania.

Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie OWDiR oraz grupy wspar
(zmiana treści zadania) cia przy PCPR.
Zmieniono treść zadania ze względu na za
stosowanie prawidłowej terminologii.

Wykreśla się

Powiat
Gminy

Wykreślono zadanie ze względu na podobny
zapis po zmianie w zadaniu nr 11.

Powiat

PCPR

PCPR

PCPR
--------------------OWDiR

Powiat

PCPR
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czych
4.3 UTWORZENIE POWIATOWEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1.Tworzenie bazy danych dotyczących 2006
2015
W trakcie realizacji Zmieniono treść zdania ze względu zbyt sze Powiat
PCPR
miejsc, osób, możliwości udzielenia po
(zmiana treści
roki zakres zadania. Bieżące informowanie Gminy
OPS-y
Z mocy w środowisku lokalnym.
zadania).
PCPR o występujących przypadkach inter
--------------------------------------------------Zmiana daty 2015 wencji kryzysowej.
A 1.Prowadzenie bazy danych dotyczą
cych miejsc, osób, możliwości udziele
D nia pomocy w środowisku lokalnym
2.Współpraca pomiędzy osobami, orga 2005
2015 Kontynuacja realizacji Funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziała Budżet Mar
PCPR
A nizacjami i instytucjami w zakresie
nia Przemocy w Rodzinie.
szałka
OPS-y
pozyskiwania i przetwarzania infor
Powiat
N macji, danych o rodzinach pozostają
Gminy
cych w stanie kryzysu.
I 3.Tworzenie zespołów pomocowych skła 2006
2006
Zrealizowano
W 2007r. utworzono Zespół ds. Przeciwdzia Powiat
PCPR
dających się z przedstawicieli różnych
Zmiana daty 2007. łania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący
Gminy
OPS-y
A instytucji i organizacji oraz grup wspar
przy PCPR we Wrześni,
Organizacje po
cia zajmujących się problematyką prze
zarządowe
mocy w rodzinie.
4.Opracowanie i prowadzenie powiato 2006
2015
Do realizacji
Do realizacji.
Powiat
PCPR
wego informatora nt. możliwości
Budżet Mar
i form pomocy w sytuacji przemocy
szałka
domowej.
EFS
5.Organizowanie interdyscyplinarnych
2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na faktyczną
Powiat
PCPR
szkoleń dla instytucji i organizacji oraz
realizację zadania na poziomie regionu.
Gminy
OPS-y
nieformalnych grup, które zajmują się
Budżet Mar
problematyką przemocy w rodzinie.
szałka
EFS
6.Organizowanie kampanii, konferencji 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na realizacja Budżet Mar
PCPR
na temat przeciwdziałania przemocy
zadania na poziomie regionu.
szałka
OPS-y
i agresji.
Powiat
Gminy
7.Prowadzenie
przy
współpracy 2005
2015
W trakcie realizacji Funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziała Powiat
PCPR
z Gminnymi Komisjami Rozwiązy
nia Przemocy w Rodzinie i poradnictwa ro Gminy
OPS-y
wania Problemów
Alkoholowych
dzinnego.
Budżet Mar
z terenu powiatu sieci Punktów Infor
szałka
macyjno – Konsultacyjnych w postaci
EFS
specjalistycznego poradnictwa dla
osób uzależnionych, sprawców i ofiar
przemocy domowej.
8.Wspieranie środowiskowej pomocy 2005
2015
W trakcie realizacji Funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziała Powiat
PCPR
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interwencyjnej nakierowanej na za
pewnienie bezpieczeństwa, powstrzy
mywanie kryzysu i zjawiska przemo
cy w rodzinie. Wspólpraca w ramach
programów przeciwdziałania prze
mocy.
9.Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzy
sowej

2005

2015

10.Prezentowanie w mediach problema
tyki z zakresu przeciwdziałania prze
mocy.

2005

2015

11.Nawiązanie współpracy z instytucjami i partnerami społecznymi działają
cymi w obszarze uzależnień i przemo
cy domowej.
11. Współpraca z instytucjami i partne
rami społecznymi działającymi
w obszarze uzależnień i przemocy
domowej. Tworzenia i realizacja
programów przeciwdziałania prze
mocy, tworzenie zespołów interdy
scyplinarnych w gminach.

2005

2015

Zrealizowano

nia Przemocy w Rodzinie i poradnictwa ro Gminy
dzinnego.
Budżet Mar
szałka
EFS

OPS-y

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Zielińcu.

PCPR
OPS-y

Powiat
Gminy
Budżet Woje
wody
Do realizacji
Artykuły dot. systemu przeciwdziałania prze Powiat
mocy w rodzinie oraz programu ze sprawca Gminy
mi przemocy.
Budżet Wo
jewody
Budżet Mar
szałka
W trakcie realizacji Rozszerzono treść zadania. Prowadzenie Powiat
współpracy z Fundacją „Odrodzeni” we
Wrześni oraz stowarzyszeniem „Jantar”, Po
radnia Uzależnień i Współuzależnień Cen
trum „U”, gminnymi komisjami rozwiązy
wania problemów alkoholowych.

PCPR
OPS-y

PCPR

CEL STRATEGICZNY OBSZARU: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA PARTNERAMI W REALIZACJI ZADAŃ POMOCY
SPOŁECZNEJ

5.1

WSPARCIE POWSTAWANIA I DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1.Zbudowanie sieci współpracy pomiędzy 2005
2005
Zrealizowano
Funkcjonowanie Forum Organizacji Poza
organizacjami.
rządowych
2.Wsparcie programu utworzenia Forum 2005
2006
Zrealizowano
Utworzono Forum Organizacji Pozarządo
Organizacji Pozarządowych.
wych.
3.Prowadzenie polityki informacyjnej 2005
2015
W trakcie realizacji Cykliczne spotkania w ramach forum, pu
na rzecz organizacji pozarządowych
blikacje prasowe.
dot. możliwości pozyskiwania środ
ków na realizację zadań prowadzo
nych przez organizacje pozarządowe.
Z 4.Wsparcie programu tworzenia „Cen 2005
2015
Do realizacji.
Do realizacji.

Powiat

PCPR

Powiat

PCPR

Powiat

PCPR

Powiat

PCPR
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A

trum wolontariatu” w powiecie wrze
sińskim.

D 5.Wspieranie działań podejmowanych
przez organizacje pozarządowe na
A rzecz osób potrzebujących.

2005

2015

W trakcie realizacji

2006

2015

Wykreśla się

2005

2015

W trakcie realizacji

2005

2015

W trakcie realizacji

N
I 6.Utworzenie, na poziomie powiatu stano
wiska ds. współpracy z organizacjami
A pozarządowymi w zakresie pomocy
społecznej.
7.Wspieranie budowania dobrych rela
cji pomiędzy sektorem publicznym
a organizacjami pozarządowymi na
rzecz poprawy efektywności działania
obydwu stron na rzecz grup docelo
wych.
8.Wspieranie powstawania organizacji
pożytku publicznego.

Współpraca przy występowaniu o środki ze
wnętrzne.
Uruchomienie przy PCPR salki rehabilita
cyjnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Udostępnianie sali konferencyjnej na spo
tkania organizacji.
Wykreślono zadanie ze względu na faktyczną
realizację zadania przez Wydział Spraw
Obywatelskich i Ochrony Zdrowia oraz
PCPR we Wrześni.
Funkcjonowanie Forum Organizacji Poza
rządowych.
Cykliczne spotkania organizacji z przedsta
wicielami samorządu. Zlecanie zadań po
mocowych.

Gminy
OPS-y
Budżet Woje Organizacje
wody
pozarządowe
Powiat
PCPR
Gminy
OPS-y
Budżet Woje Organizacje
wody
pozarządowe
PFRON
Powiat

PCPR

Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y
Organizacje
pozarządowe

Doradztwo prawne i organizacyjne.

Powiat
PCPR
Budżety
OPS-y
Organizacji po Organizacje
zarządowych pozarządowe
Wykreślono zadanie ze względu na realiza
Powiat
PCPR
cję zadania przez samorząd wojewódzki.
Gminy
OPS-y
Organizacje
pozarządowe

9.Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń 2005
2015
Wykreśla się
i spotkań organizacji pozarządowych
i samorządów, w zakresie profesjonali
zacji działań oraz wymiany poglądów
i doświadczeń.
10.Prowadzenie kampanii promujących 2005
2015
Do realizacji
Do realizacji.
Powiat
wolontariat na rzecz integracji
Gminy
z rynkiem pracy młodzieży zagrożo
nej wykluczeniem społecznym.
5.2 ZLECANIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
1.Opracowanie standardu usług, które 2005
2005
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na uregulo
Powiat
muszą spełniać organizacje pozarządo
wanie tej kwestii w odrębnych przepisachGminy
we, ubiegające się o ich realizację na
ustawa o pożytku publicznym i o wolontaria
Z zlecenie samorządu.
cie oraz powiatowy program współpracy or
ganizacjami pozarządowymi.
A 2.Zwiększanie liczby zadań zlecanych or 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
Powiat
ganizacjom pozarządowym.
zapis w zadaniu nr 4.
Gminy
D 3.Wypracowywanie przez jednostki admi 2005
2015
Wykreśla się
Wykreślono zadanie ze względu na podobny
Powiat

PCPR
OPS-y

PCPR
OPS-y

PCPR
OPS-y
PCPR
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nistracji publicznej, zasad zlecania za
dań
organizacjom
pozarządowym,
z uwzględnieniem korzyści dla społecz
N ności lokalnej
4.Zlecanie zadań z zakresu pomocy spo
I łecznej organizacjom pozarządowym.

zapis w zadaniu nr 4.

Gminy

OPS-y

Realizacja Programu współpracy z organi
zacjami pozarządowymi W trakcie realizacji

Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y

A

A 5.Opracowywanie i upowszechnianie
przez organizacje pozarządowe rocz
nych i okresowych raportów z wykona
nia zadań w zakresie pomocy społecznej
oraz własnych kierunków działania.
6.Powoływanie Komisji Wspólnej ds.
określania celów i kierunków działań
na rzecz rozwiązywania problemów
w sferze pomocy społecznej.
7.Promowanie korzyści płynących ze
wzajemnej współpracy.

2005

2015

W trakcie realizacji

2005

2015

Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na brak wy
Budżety
mogów prawnych, ich opracowywanie i Organizacje po
upowszechnienie.
zarządowe

PCPR
OPS-y

2005

2005

Wykreśla się

Wykreślono zadanie ze względu na zbyt sze
roki zakres zadania oraz funkcjonowanie
Forum Organizacji Pozarządowych.

Powiat

PCPR

2005

2015

W trakcie realizacji

Realizacja zadania w ramach spotkań
z udziałem organizacji pozarządowych,
promocja działań w mediach lokalnych.

Powiat
Gminy

PCPR
OPS-y
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