UCHWAŁA NR XII/116/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów
na lata 2019 – 2024
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019 –
2024, stanowiącej załącznik do uchwały nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja
2019 roku, nadaje się nowe brzmienie części zatytułowanej „REALIZACJA STRATEGII –
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE” oraz części „ŹRÓDŁA FINANSOWANIA” zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa
Michał Rupik
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Załącznik do uchwały Nr XII/116/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
REALIZACJA STRATEGII - WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE
Bardzo ważnym elementem ewaluacji ex post są dobrze sprecyzowane wskaźniki. Wskaźniki to
zmienne poddające się pomiarowi i pozostające w związku z interesującymi nas cechami
analizowanych obiektów, przez co wykorzystuje się je do stwierdzenia, czy dany stan rzeczy
zachodzi1). Do oceny wskaźników warto zastosować siatkę kryteriów zaproponowanych przez
Atkinsona2):
- Wskaźniki powinny mieć normatywnie akceptowalną interpretację,
- Powinny być oparte na wiarygodnych danych, oparte na reprezentatywnych danych,
- Nie mogą być przedmiotem manipulacji politycznych,
- Pomiar wskaźników nie powinien być obciążeniem dla budżetu państwa,
- Wskaźniki powinny się wzajemnie uzupełniać,
- Powinny być klarowne, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich obywateli.
CEL GŁÓWNY 1. TWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA I PRZECIWDZIAŁANIA
MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
CELE OPERACYJNE:
1.1.WSPARCIE OSÓB NIEZARADNYCH, UBOGICH
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej
odsetek osób objętych pomocą
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej –
finansową i rzeczową
- wsparcie osób i rodzin pracą socjalną
odsetek osób objętych praca socjalną
- rozwój w gminie zasobu mieszkań socjalnych i
odsetek mieszkań socjalnych i
chronionych
chronionych
- zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi ilość wspólnych programów
- zapewnienie zindywidualizowanej i adekwatnej do
ilość porad
potrzeb klientów oferty wsparcia instytucjonalnego
- tworzenie nowych i rozwijanie istniejących
ilość programów, projektów
przedsięwzięć, projektów i programów nakierowanych na
zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności osób w
trudnej sytuacji życiowej
1.2.DOSKONALENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH,
ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
ilość prelekcji, ilość inicjatyw
- działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży
ilość programów, ilość spotkań
- promowanie działań wolontarystycznych
liczba wolontariuszy
- inicjowanie grup samopomocowych
liczba grup
- rozwój zatrudnienia socjalnego oraz wdrożenie prac
ilość kontraktów, pracowników
społecznie użytecznych
- wykorzystanie innowacyjnych metod pracy socjalnej
ilość odbiorców
oraz zasobów środowiska lokalnego na rzecz
usamodzielniania klientów od świadczeń pomocy
społecznej
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1.3.INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- organizacja i realizacja programów, które przyczynią się ilość programów, ilość uczestników
do integracji społeczności lokalnej
- tworzenie sieci podmiotów współpracujących na rzecz
ilość porozumień, ilość spotkań
środowiska lokalnego, w tym: edukowanie, aktywizowanie
i animowanie przedstawicieli instytucji i organizacji,
mieszkańców społeczności lokalnych, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych
- tworzenie warunków do rozwijania i utrzymywania
ilość ankiet
relacji sąsiedzkich
- wzmacnianie postaw partycypacyjnych społeczności,
ilość wspólnych inicjatyw
przy udziale mieszkańców, instytucji i organizacji
działających na terenie osiedli
- zwiększenie liczby obszarów objętych programem
liczba PAL
rewitalizacji, na których są realizowane programy
aktywności lokalnej lub inne
- rozwijanie wolontariatu świadczonego na rzecz członków liczba wolontariuszy
lokalnych społeczności
CEL GŁÓWNY 2. ROZWÓJ LOKALNEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD
DZIECKIEM I RODZINĄ
CELE OPERACYJNE:
2.1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU RODZIN
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- promowanie prawidłowego modelu rodziny
ilość spotkań, prelekcji
- realizacja projektów adresowanych do rodzin
ilość projektów
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych
- zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego
ilość porad specjalistów
(np.: pedagogicznego, terapii rodzinnej)
- wspieranie i finansowanie form opieki dzieci do 3 roku
odsetek nowych miejsc opieki nad
życia
dziećmi do lat 3
- zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny m.in. poprzez ilość porozumień
współpracę sądu, placówek oświatowych, jednostek
pomocy społecznej, organizacji pozarządowych
- zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej ze
odsetek rodzin niewydolnych
szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin
wychowawczo objętych pracą socjalną
niewydolnych wychowawczo
- poszerzenie działań na rzecz rodzin z dziećmi
odsetek specjalistycznych usług
niepełnosprawnymi, w tym zwiększenie dostępności do
opiekuńczych dla dzieci z
specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnością
z niepełnosprawnością
- utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej
odsetek dzieci powracających do
rodziny biologicznej
2.2.
WSPARCIE RODZIN I OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ I UZALEŻNIENIEM:
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- zapewnienie osobom dotkniętym uzależnieniem dostępu ilość udzielanych porad
do pomocy terapeuty i rehabilitacji
- prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie
ilość ulotek, ilość programów
problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie
profilaktycznych
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- współpraca z instytucjami i partnerami społecznymi
ilość podpisanych umów
działającymi w obszarze uzależnień i przemocy domowej
- niwelowanie destrukcyjnego wpływu na dziecko
ilość porad psychologicznych,
rodziców nadużywających alkoholu oraz zapewnienie mu
psychospołecznych
odpowiedniej pomocy i wsparcia
- zwiększenie dostępności do leczenia dla osób
ilość porad
uzależnionych i członków ich rodzin, w szczególności
skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- zwiększanie dostępności i skuteczności form pomocy
ilość spotkań
środowiskowej i socjoterapeutycznej dla dzieci i
młodzieży
- podnoszenie poziomu wiedzy kadry pomocy społecznej
ilość szkoleń, ilość prelekcji
oraz edukacji, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
- wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz
ilość programów, liczba dzieci
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
objętych dożywianiem
pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
liczba spotkań, liczba rodzin objętych
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wsparciem
- udzielanie pomocy w ramach procedury „Niebieskie
liczba założonych, prowadzonych
Karty”
Niebieskich Kart
- realizacja działań edukacyjnych skierowanych do osób
ilość spotkań, ilość prelekcji
zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz
dotkniętych przemocą w rodzinie
- organizowanie kampanii społecznych przeciw przemocy ilość kampanii
w rodzinie
- rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz
ilość porozumień
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób
ilość programów
stosujących przemoc w rodzinie
- pomoc w formie grupowych form wsparcia dla osób
ilość grup wsparcia, ilość programów
dotkniętych przemocą i programów profilaktycznych
CEL 3. ROZWOJU AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW ORAZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CELE OPERACYJNE:
3.1.WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UMOŻLIWIAJĄCEGO FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- wykorzystanie nowoczesnych technologii do zwiększenia liczba beneficjentów
poziomu poczucia bezpieczeństwa osób starszych np.
teleopieka
- podniesienie dostępności usług opiekuńczych dla osób
ilość usług opiekuńczych
starszych świadczonych w ich miejscu zamieszkania
- tworzenie systematycznej pomocy dla osób chorych,
liczba osób objętych pomocą
niepełnosprawnych i starszych
- organizacja społecznych form pomocy, budowa
ilość zawartych partnerstw, ilość
partnerstwa i integracja działań na rzecz seniora
porozumień
- inicjowanie działań samopomocowych np.: pomoc
liczba wolontariuszy
sąsiedzka, wolontariat
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- wspieranie aktywizacji społecznej i obywatelskiej osób
odsetek osób niepełnosprawnych
niepełnosprawnych
objętych wsparciem
- szkolenia pracowników instytucji publicznych w zakresie ilość szkoleń
pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami
- tworzenie miejskich przestrzeni, rozwiązań
ilość inicjatyw
architektonicznych i komunikacyjnych przyjaznym
seniorom, osobom niepełnosprawnym
3.2.PROMOWANIE I POPULARYZOWANIE AKTYWNEGO, ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- propagowanie zdrowego stylu życia (kampanie,
ilość spotkań
spotkania ze specjalistami)
- opracowanie i realizacja programów profilaktycznych z
ilość programów
zakresu ochrony zdrowia
- pomoc psychologiczna i poradnictwo specjalistyczne dla ilość porad
osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin
3.3.PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- zwiększenie systemu wsparcia, jakości placówek
ilość punktów, ilość porad
wspomagających osoby starsze (np.: dzienne domy
pobytu, kluby seniora, poradnia geriatryczna)
- rozwijanie systemu wsparcia dla osób starszych
liczba osób objętych wsparciem
niesamodzielnych, niemogących samodzielnie
funkcjonować w środowisku
- organizacja społecznych form pomocy, budowa
ilość partnerstw
partnerstwa i integracja działań na rzecz seniora
- zmiana postaw społeczności lokalnej wobec
ilość spotkań, ilość prelekcji
niepełnosprawności, kształtowanie postaw sprzyjających
integracji społecznej osób z niepełnosprawnością
3.4.WSPIERANIE AKCJI EDUKACYJNYCH ORAZ INICJATYW KULTURALNYCH NA
RZECZ SENIORÓW ORAZ SZKOLENIE SENIORÓW DLA POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA I WZAJEMNEGO WSPARCIA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- wspomaganie seniorów w pełnoprawnym i bezpiecznym ilość szkoleń, ilość prelekcji
funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania
- diagnozowanie potrzeb i problemów związanych z
ilość ankiet, zapytań
procesem starzenia
CEL GŁÓWNY 4. PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ WZGLĘDEM OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
CELE OPERACYJNE:
4.1.OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ
DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- rozwijanie partnerstwa lokalnego na rzecz ochrony
ilość zawartych partnerstw
zdrowia psychicznego
- organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla
odsetek specjalistycznych usług
osób z zaburzeniami psychicznymi
opiekuńczych
- utworzenie ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób z ilość i rodzaj działań zmierzających
zaburzeniami dementywnymi i otępiennymi
do utworzenia ośrodka
- prowadzenie edukacji i wsparcia dla rodzin osób z
ilość szkoleń, ilość prelekcji
doświadczeniem choroby psychicznej (np. psychoedukacja
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na temat radzenia sobie z chorobą psychiczną w rodzinie)
4.2.ROZWÓJ ŚRODOWISKOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ I PROGRAMÓW Z
OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
WSKAŹNIKI MONITORUJĄCE:
- wspieranie samopomocowych inicjatyw służących
ilość inicjatyw
rozwojowi oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
- usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, m.in. ilość akcji edukacyjnych, ilość
poprzez nabycie różnych umiejętności społecznych
programów
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
- pilotażowe wsparcie środowiskowe realizowane z
liczba asystentów, ilość działań
wykorzystaniem asystenta środowiskowego, który
asystentów
integruje działania systemowe, koordynuje usługi
zdrowotne i społeczne oraz monitoruje proces leczenia i
rehabilitacji społecznej
- funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów np.
ilość zespołów, partnerstw
diagnostycznych, kompleksowo wspomagających osoby z
zaburzeniami psychicznymi
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Potrzeba określenia ram finansowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika
z zapisu art. 16 b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Ustawodawca nie zdefiniował ani
nie wskazał stopnia szczegółowości tego elementu strategii. Określenie ram finansowych strategii
uzależnione jest od zakresu dokumentu i czasu, który obejmuje.
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019 –
2024 przyjmuje się dane szacunkowe, które określają przybliżoną wysokość środków
zaplanowanych na realizację poszczególnych celów.
Środki finansowe na realizację poszczególnych działań Strategii będą uwzględniane cyklicznie
w rocznych planach budżetowych lub będą planowane w wieloletniej prognozie finansowej.
Głównymi źródłami finansowania działań określonych w Strategii działań będą:
- środki z budżetu Gminy
- środki z budżetu Państwa
- środki Unii Europejskiej
- inne źródła
Ramy finansowe przewidywane na poszczególne lata realizacji Strategii kształtują się
następująco:
Rok

2019
2020
2021
2022
2023
2024

Tworzenie systemu
wsparcia
i przeciwdziałania
marginalizacji
i wykluczeniu
społecznemu
2.282.584
2.220.000
3.720.000
2.620.000
2.724.800
2.833.792

Cel Strategii
Rozwój lokalnego
Rozwój aktywności
systemu profilaktyki
i integracji społecznej
i opieki nad dzieckiem
seniorów oraz osób
i rodziną
niepełnosprawnych
904.284
1.485.000
1.544.400
1.606.176
1.670.423
1.737.240

Id: 574BB475-AD8A-4D14-B8BA-96D575E9F016. Podpisany

1.527.972
1.780.600
2.101.600
2.185.664
2.273.090
2.364.014

Podniesienie poziomu
zrozumienia
społeczności lokalnej
względem osób
z zaburzeniami
psychicznymi
158.000
318.400
818.400
851.136
885.181
920.589
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Wdrożenie poszczególnych działań będzie uzależnione od możliwości pozyskania czy też
zabezpieczenia środków finansowych na wskazane cele. Zapotrzebowanie będzie dotyczyło dwóch
działów klasyfikacji budżetowej – 851 – Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc społeczna.
1) Górniak

J., Keler K. „Wskaźniki w ewaluacji ex-post programów publicznych.” w „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka
badawcza”., PARP, Warszawa 2007 Str.155-193
2) Górniak J., Keler K. „Wskaźniki w ewaluacji ex-post programów publicznych.” w „Ewaluacja ex-post. Teoria
i praktyka badawcza”., PARP, Warszawa 2007 Str.155-193
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