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Cel 1. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

L.p. Kierunek/działanie Realizatorzy 
 Okres  

realizacji  
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 

1. Monitorowanie lokalnego rynku z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych poprzez współpracę z pracodawcami i 

przedsiębiorcami 

1.1 Monitoring zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych 

PUP 2010 - 2015 liczba  raportów  budżet centralny 

1.2. Analiza i badania sondażowe rynku pracy PUP proces ciągły liczba raportów budżet centralny  

1.3. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

 

jst, PUP, placówki 

oświatowe publiczne 

i niepubliczne, 

ośrodki szkoleniowe 

proces ciągły liczba likwidowanych i 

nowo powołanych 

kierunków 

budżet centralny, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

1.4. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego 

 

jst, szkoły wyższe  2010 - 2015 liczba utworzonych 

kierunków,  

liczba studentów 

budżet centralny, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

2. Rozwój ekonomii społecznej 

2.1. Wspieranie tworzenia Centrum Integracji Społecznej/Klubów 

Integracji Społecznej 

jst, ngo,   2010 - 2015 liczba CIS/KIS budżet centralny, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne, 

2.2. Tworzenie spółdzielni socjalnych  

 

PUP, jst 2010 - 2015 liczba utworzonych SS Fundusz Pracy,  

budżet samorządowy 

2.3. Budowanie lokalnych partnerstw 

 

jst, PUP, MOPS, ngo proces ciągły liczba zawartych 

porozumień  

budżet centralny, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych 

3.1. Dostosowanie i organizowanie szkoleń osób bezrobotnych i 

niepełnosprawnych do wymagań lokalnego rynku pracy 

PUP, ngo, WUP, 

OHP, ośrodki 

szkoleniowe  

2010 - 2015 liczba przeszkolonych 

osób  

FP, budżet 

samorządowy, środki 

zewnętrzne, 

3.2. Udzielanie pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej i doposażenie nowopowstałych miejsc pracy 

PUP, ośrodki 

szkoleniowe  

proces ciągły liczba osób 

rozpoczynających 

działalność, ilość 

powstałych miejsc pracy 

FP, 

Europejski Fundusz 

Społeczny, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji 

Osób 

Niepełnosprawnych 

3.3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej 

PUP, WUP, OHP, 

ośrodki szkoleniowe  

proces ciągły ilość porad,  

liczba osób 

FP, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne, 
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3.4. Wspieranie aktywnych form poszukiwania pracy  PUP, WUP, OHP proces ciągły liczba osób  środki zewnętrzne, FP, 

budżet samorządowy, 

3.5  Promowanie usług i instrumentów rynku pracy  PUP, WUP, 

Pracodawcy 

2010 - 2015 liczba pracodawców FP, PFRON, EFS, 

środki własne, budżet 

samorządowy 

4. Identyfikacja  diagnoza oraz działania na rzecz zaspokajania potrzeb osób bezrobotnych i niepełnosprawnych 

4.1. Analiza potrzeb osób bezrobotnych  

i niepełnosprawnych  

jst, PUP, ngo, WUP, 

OHP, ośrodki 

szkoleniowe,  

proces ciągły liczba raportów EFS, FP, PFRON, 

budżet samorządowy, 

4.2. Aplikowanie projektów na rzecz aktywizacji osób 

bezrobotnych i niepełnosprawnych 

 

jst, PUP, MOPS, ngo, 

WUP, OHP, ośrodki 

szkoleniowe, 

2010 - 2015 liczba uczestników  EFS, FP, PFRON, 

budżet samorządowy, 
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Cel 2. Budowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin i osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

marginalizacją. 

L.p. Kierunek/działanie Realizatorzy 
 Okres 

realizacji  
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 

1. Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom wykluczenia społecznego i marginalizacji 

1.1. Praca socjalna z grupami szczególnego ryzyka  

z zastosowaniem elementów aktywnej integracji 

MOPS, PUP proces ciągły liczba  kontraktów 

socjalnych/programów 

usamodzielnienia 

EFS, 

budżet samorządowy 

1.2. 

 

 

Pomoc pieniężna i w naturze rodzinom i osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym i marginalizacją  

MOPS, ZBM, ngo proces ciągły liczba osób którym 

udzielono 

pomocy/dodatków 

mieszkaniowych 

budżet centralny, 

budżet samorządowy 

1.3. Wzmacnianie poradnictwa specjalistycznego, terapii, 

wsparcia  

MOPS, PPP, ngo 2010 - 2015 liczba udzielonych 

porad, terapii 

indywidualnych, liczba 

osób objętych terapią 

grupową 

EFS,  

budżet centralny,  

budżet samorządowy 

1.4. Wspieranie funkcji opiekuńczo - wychowawczej rodzin OAO, Szkoły, PPP, 

ngo 

proces ciągły liczba uczestników 

zajęć w świetlicach 

pogadanek, kursów, 

szkoleń, i porad   

budżet centralny,  

EFS, 

środki własne, 

 budżet samorządowy 

1.5. Organizacja prac społecznie użytecznych jst, PUP 2010 - 2015 liczba godzin,  

liczba uczestników 

liczba jednostek 

organizujących prace 

społecznie użyteczne 

FP, 

budżet samorządowy 

2. Zapobieganie problemom niedożywienia 

2.1. 

 

 

Zapewnienie gorących posiłków dzieciom  

i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz starszym,  

niepełnosprawnym, ubogim i bezdomnym 

MOPS, ngo proces ciągły liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

budżet centralny,  

budżet samorządowy, 

środki własne 

2.2. 

 

Udzielanie pomocy pieniężnej na zakup żywności MOPS, ngo 2010 - 2013 liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

budżet centralny, 

budżet samorządowy 

2.3. Udzielanie pomocy w naturze MOPS, ngo proces ciągły liczba osób, którym 

udzielono pomoc 

budżet centralny,  

budżet samorządowy, 

środki własne 

2.4. 

 

 

Poprawa bazy żywieniowej w szkołach  

i przedszkolach – doposażenie/tworzenie  

Wydział Oświaty 

Wychowania i Sportu 

UM 

2010 - 2015 liczba 

doposażonych/utworzon

ych punktów 

budżet centralny, 

budżet samorządowy 

3. Rozwój form rodzinnej opieki zastępczej  
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3.1 Tworzenie zawodowych rodzin zastępczych MOPS, Ośrodek 

Adopcyjno 

opiekuńczy 

proces ciągły liczba zawodowych 

rodzin zastępczych 

budżet samorządowy 

środki zewnętrzne 

3.2. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo wychowawczych 

 

MOPS proces ciągły liczba dzieci 

umieszczonych w 

zastępczych formach 

opieki 

budżet samorządowy 

3.3 Promocja rodzicielstwa zastępczego oraz edukacja rodziców 

zastępczych i poradnictwo specjalistyczne 

 OAO, PPP 2010 - 2015 liczba uczestników  

szkoleń 

budżet samorządowy 

środki zewnętrzne 

4. Wspieranie procesu usamodzielniania 

4.1 Stwarzanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 

wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki 

rodzinnej 

MOPS, ZBM, 

Spółdzielnie 

Mieszkaniowe 

2010 - 2015 liczba wychowanków, 

którym udzielono 

pomocy mieszkaniowej, 

liczba mieszkań 

chronionych 

środki własne , 

budżet samorządowy, 

4.2 Udzielanie pomocy pieniężnej i w naturze wychowankom 

opuszczającym zastępcze  formy opieki rodzinnej 

MOPS 2010 - 2015 liczba wychowanków 

realizujących programy 

usamodzielnienia 

budżet samorządowy 

5. 

 

Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  

5.1 Tworzenie Lokalnych Zespołów  Interdyscyplinarnych do 

rozwiązywania problemów rodzinnych 

Członkowie 

Lokalnego Systemu 

Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną  

2010 - 2015 liczba powołanych LZI, 

liczba rodzin objętych 

oddziaływaniem 

środki własne 

5.2. Wspieranie wolontariatu działającego w obszarze grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Jst, ngo 2010 - 2015 liczba wolontariuszy 

pracujących w obszarze 

pomocy społecznej 

środki własne, 

środki zewnętrzne, 

budżet samorządowy 

5.3. Szkolenia członków zespołów koordynacyjnych  

i zespołów interdyscyplinarnych zintegrowanego systemu 

współpracy służb publicznych  

i organizacji pozarządowych   

Członkowie 

Lokalnego Systemu 

Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną 

2010 - 2015 liczba przeszkolonych 

osób 

MKRPA, 

środki własne,  

środki zewnętrzne,  

6. Przeciwdziałanie skutkom bezdomności 
6.1. Prowadzenie noclegowni MOPS, ngo proces ciągły liczba osób, którym 

udzielono schronienia 

środki zewnętrzne, 

budżet samorządowy 

6.2. Praca socjalna z osobami bezdomnymi  MOPS    proces ciągły liczba kontraktów 

liczba osób objętych 

pracą socjalną 

budżet centralny , 

budżet samorządowy, 

6.3. Współdziałanie z jednostkami i organizacjami realizującymi 

zadania na rzecz osób bezdomnych - wymiana informacji 

MOPS, OPS-y, 

służba zdrowia,   ngo 

proces ciągły liczba i rodzaj 

udzielonej pomocy 

osobom bezdomnym 

środki własne  

6.4. Rozwój budownictwa socjalnego lub adaptacja budynków na 

lokale socjalne  

ZBM, SM  proces ciągły  liczba lokali  EFS, 

budżet centralny,  

budżet samorządowy,  
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środki zewnętrzne,  

7. Identyfikacja  diagnoza i działania na rzecz zaspokajania potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją  

7.1. Aplikowanie projektów na rzecz poprawy  

i wzmocnienia społecznego funkcjonowania  osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i marginalizacją 

jst, MOPS, PUP, ngo 2010 - 2015 liczba uczestników, 

liczba projektów   

środki zewnętrzne, 

EFS, 

budżet samorządowy, 
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Cel 3. Wzmacnianie skuteczności działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin zagrożonych patologiami społecznymi  

  

L.p. 
Kierunek/Działanie Realizatorzy 

 Okres  

realizacji  
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 

1. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie i sytuacjom kryzysowym 

1.1. Diagnozowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz jej 

przyczyn 

MOPS, Policja, ngo, 

MKRPA 

2010 - 2015 dane statystyczne budżet samorządowy 

środki własne,  

środki zewnętrzne  

1.2. Aktywizowanie lokalnych zasobów   

i wykorzystanie ich potencjału w procesie rozwiązywania 

problemów przemocy w rodzinach – nowoczesne metody 

działania interdyscyplinarnego 

Członkowie 

Lokalnego Systemu 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

2010 - 2015 liczba powołanych LZI, 

liczba spotkań,  

liczba osób objętych 

pomocą   

środki własne 

1.3. Zapewnienie schronienia i bezpieczeństwa ofiarom przemocy  MOPS, ngo proces ciągły rodzaj wsparcia i liczba 

osób korzystających  

środki własne,  

budżet samorządowy 

środki zewnętrzne 

1.4. Doskonalenie kompetencji służb zajmujących się zawodowo 

rozwiązywaniem problemów  przemocy   

w rodzinie, (szkolenia, kursy)  

jst, Policja, MOPS, 

ngo 

2010 - 2015 liczba zorganizowanych 

szkoleń, liczba osób 

przeszkolonych 

budżet samorządowy 

środki własne,  

1.5. Inicjowanie działań polegających na podnoszeniu 

świadomości społecznej (dzieci, młodzieży  

i dorosłych) w zakresie przyczyn i skutków stosowania 

przemocy w rodzinie (edukacja, działalność informacyjna, 

promowanie metod wychowawczych itp.) 

jst, MOPS, ngo, 

Szkoły, KMP 

proces ciągły liczba i rodzaj działań, 

liczba odbiorców  

budżet centralny, 

 budżet samorządowy, 

środki własne,  

środki zewnętrzne 

1.6. Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy: 

medycznej, psychologicznej, prawnej 

i socjalnej 

Służba zdrowia, 

MOPS, KMP ngo, 

PPP 

2010 - 2015 liczba osób objętych 

pomocą specjalistyczną 

NFZ, środki 

zewnętrzne,  

budżet centralny,  

budżet samorządowy, 

środki własne,  

2.  Wzmacnianie funkcjonowania jednostki i rodziny w kryzysie 

2.1. Motywowanie do podejmowania leczenia osób uzależnionych 

i terapii osób współuzależnionych  

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

służba zdrowia, ngo, 

MOPS, KMP 

proces ciągły liczba pacjentów, ilość 

wniosków do sądu o 

zobowiązanie do 

leczenia odwykowego 

NFZ, 

środki samorządowe,  

środki zewnętrzne 
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2.2. Działania interwencyjne i korekcyjne wobec sprawców 

przemocy 

Policja, MOPS, ngo 2010 - 2015 liczba osób 

uczestniczących w 

programach, liczba 

interwencji  

budżet centralny,  

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne  

2.3. Wspieranie funkcjonowania  placówek opiekuńczo- 

wychowawczych wsparcia dziennego – realizujących  

programy socjoterapeutyczne  

jst, Placówki 

oświatowe, ngo, 

POW 

proces ciągły liczba uczestników, 

liczba placówek 

środki własne, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

2.4. Rozwój poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej i 

indywidualnej  

jst, służba zdrowia, 

ngo, PP-P 

2010 - 2015 liczba osób 

liczba porad  

środki własne, NFZ, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

2.5. Inicjowanie grup samopomocowych i grup wparcia dla osób 

uwikłanych w sytuacje kryzysowe  

jst, ngo, służba 

zdrowia  

2010 - 2015 liczba uczestników 

liczba grup 

środki własne, 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

3. Edukacja i profilaktyka uzależnień 

3.1 Kontrola punktów sprzedaży alkoholu jst, KMP, MKRPA 2010 - 2015 liczba punktów 

sprzedaży, ilość kontroli 

środki własne, 

budżet samorządowy, 

3.2 Kampanie informacyjne i realizacja programów 

profilaktycznych związanych z uzależnieniami skierowanych 

do różnych grup społecznych   

jst, ngo, placówki 

oświatowe  służba 

zdrowia 

proces ciągły liczba i rodzaj działań  środki własne, środki 

zewnętrzne , budżet 

samorządowy,  

3.3. Opracowywanie i kolportaż materiałów informacyjnych o 

możliwościach uzyskania pomocy  

jst, MOPS, ngo, 

KMP 

2010 - 2015 rodzaj i liczba 

rozpropagowanych 

materiałów  

środki zewnętrzne, 

środki własne, 

budżet centralny,  

budżet samorządowy,  
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Cel 4. Rozwój kadr i infrastruktury socjalnej. 

L.p. Kierunek/Działanie Realizatorzy 
 Okres  

realizacji  
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 

1. Doskonalenie kadr pomocy społecznej  

1.1. Szkolenie i doskonalenie zawodowe służb pomocy społecznej MOPS, DPS, POW, 

OAO 

proces ciągły liczba szkoleń 

liczba osób, które 

podniesionych 

kwalifikacji 

zawodowych 

budżet centralny, EFS, 

budżet samorządowy, 

2. Doskonalenie istniejącej bazy lokalowej w celu podniesienia jakości obsługi klienta pomocy społecznej. 

2.1. Modernizacja i remonty bazy DPS, MOPS, POW, 

OAO, ZBM  

2010 - 2015 wg. potrzeb  budżet centralny, 

budżet samorządowy,  

2.2. Poprawa warunków technicznych placówek DPS, MOPS, POW, 

OAO, ZBM 

2010 - 2015 wg. potrzeb  budżet centralny, 

budżet samorządowy, 

EFS 

3. Rozwój infrastruktury socjalnej dostosowanej do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i będących w kryzysie. 

3.1. Wspieranie tworzenia i funkcjonowania placówek opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia dziennego, ośrodków wsparcia 

będących odpowiedzią na rozpoznane potrzeby mieszkańców 

jst, ngo,  2010 - 2015 liczba placówek, 

 

budżet samorządowy,  

środki zewnętrzne 
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Cel 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w 

podeszłym wieku. 

L.p. Kierunek/Działanie Realizatorzy 
Okres  

realizacji 
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 

1. Usuwanie barier psychospołecznych w procesie integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem. 

 
1.1. Edukacja społeczności lokalnej zwłaszcza dzieci i młodzieży w 

zakresie problemów osób niepełnosprawnych i w podeszłym 

wieku 

jst, ngo, placówki 

oświatowe  

proces ciągły liczba osób objętych 

działaniami  

budżet samorządowy, 

środki własne 

1.2. Kształtowanie warunków równoprawnego uczestnictwa w 

życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce 

jst, MOPS, ngo, 2010 - 2015 liczba uczestników  PFRON,  

budżet samorządowy, 

środki własne 

1.3. Prowadzenie i rozwój przedszkoli i szkół z oddziałami 

integracyjnymi 

Wydział Oświaty 

Wychowania i 

Sportu UM 

2010 - 2015 liczba dzieci 

niepełnosprawnych  w 

klasach i grupach 

integracyjnych 

budżet samorządowy,  

1.4. Rozwój poradnictwa i terapii dzieci niepełnosprawnych oraz 

ich rodzin 

Poradnia 

Psychologiczno -

Pedagogiczna 

2010 - 2015 liczba porad, 

liczba dzieci poddanych 

terapii 

budżet samorządowy 

2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji  
2.1. Rozwój szkolnictwa specjalnego Wydział Oświaty 

Wychowania i 

Sportu UM 

2010 - 2015 liczba uczniów PFRON, budżet 

samorządowy, 

3. Prowadzenie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych. 
 

3.1. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności 

publicznej oraz miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  

jst, ZBM, MOPS, 

SM 

proces ciągły liczba  przystosowanych 

obiektów i mieszkań 

PFRON, 

samorząd miasta,  

udział własny 

wnioskodawców 

3.2. Usuwanie barier technicznych i w komunikowaniu się  MOPS  proces ciągły liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

PFRON, środki własne 

3.3. Przewóz osób niepełnosprawnych (kontynuacja) PGK, MOPS proces ciągły liczba przewiezionych 

osób 

budżet samorządowy, 

środki własne 

3.4. Tworzenie mieszkań dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

ZBM, SM, UM 2010 - 2015 liczba mieszkań budżet samorządowy,  

4. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku 
4.1. Rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  MOPS, ngo 2010 - 2015 liczba osób objętych budżet centralny,  
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usługami budżet samorządowy, 

środki własne 

4.2. Tworzenie ośrodków dziennego pobytu dla osób przewlekle 

chorych i w podeszłym wieku 

jst, ngo 2010 - 2015 liczba uczestników budżet centralny, budżet 

samorządowy, środki 

własne, środki 

zewnętrzne  

4.3. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze sprzężeniami   

jst, ngo 2010 - 2015 liczba uczestników Budżet centralny,budżet 

samorządowy , środki 

własne, środki 

zewnętrzne 

4.4. Wspieranie inicjatyw lokalnych działających na rzecz poprawy 

jakości życia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku  

jst, ngo,  proces ciągły liczba osób budżet samorządowy , 

środki zewnętrzne 

5. Identyfikacja, diagnoza oraz działania na rzecz zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych  

5.1. Realizacja programu Ośrodki Informacji Osób 

Niepełnosprawnych 

MOPS 2010 - 2015 liczba udzielonych 

informacji 

PFRON,  

budżet samorządowy 

5.2. Aplikowanie projektów na rzecz poprawy  

i wzmocnienia funkcjonowania  osób niepełnosprawnych 

jst, MOPS, PUP, 

WUP, ngo 

2010 - 2015 liczba projektów 

liczba uczestników  

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne, EFS 
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Cel 6. Promocja, wzmacnianie i profilaktyka zdrowia lokalnej społeczności. 

L.p. Kierunek/Działanie Realizatorzy 
 Okres  

realizacji  
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 
1. Profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Suwałk. 

1.1. Realizacja programów edukacyjnych 

 

jst, placówki 

oświatowe 

2010 - 2015 liczba umów budżet samorządowy, 

środki własne 

1.2. Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych jst, placówki służby 

zdrowia, placówki 

oświatowe, ngo 

2010 - 2015 liczba programów, 

liczba osób objętych 

programami, 

 ilość umów 

budżet samorządowy, 

środki własne 

2. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju ośrodków opieki długoterminowej i krótkoterminowej. 
2.1. Wspieranie rozwoju opieki paliatywnej, hospicyjnej, 

stacjonarnej i środowiskowej   

ngo, jst 2010 - 2015 liczba osób objętych 

opieką 

budżet samorządowy, 

samorząd wojewódzki, 

NFZ, środki własne 

2.2. Wykorzystanie istniejącej bazy  łóżek pielęgnacyjno-

opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych w Samodzielnym 

Publicznym  Zakładzie Opieki Paliatywnej 

samorząd 

wojewódzki, NFZ, 

jst 

2010 - 2015  liczba miejsc/łóżek NFZ 

 budżet samorządowy 

samorząd wojewódzki,  

3. Rozwój rehabilitacji leczniczej 

3.1. Wspieranie leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego Niepubliczne i 

publiczne  ZOZ-y 

2010 - 2015 liczba placówek NFZ 

3.2. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków 

ortopedycznych 

MOPS, NFOZ 2010 - 2015 liczba osób  PFRON, NFZ, środki 

własne  

3.3. Zorganizowanie profesjonalnej wypożyczalni podstawowego 

sprzętu rehabilitacyjnego 

ngo, jst 2010 - 2015 liczba wypożyczalni i 

rodzaj sprzętu 

budżet samorządowy, 

środki zewnętrzne 

4. Rozwój i koordynacja poradnictwa leczniczego 

4.1. Udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania 

określonych świadczeń zdrowotnych na terenie miasta 

jst proces ciągły nośnik i rodzaj 

informacji 

NFZ, 

budżet samorządowy 

5. Wspieranie przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia  

5.1 Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, kampanie 

zdrowotne 

jst, ngo proces ciągły liczba imprez, 

 

NFZ, budżet centralny, 

budżet samorządowy 

5.2. Kampanie prozdrowotne jst, ngo, NFZ proces ciągły liczba kampanii budżet centralny, NFZ, 

budżet samorządowy 
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Cel 7. Zapewnienie warunków umożliwiających realizację celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

L.p. Kierunek/Działanie Realizatorzy 
 Okres  

realizacji  
Wskaźniki 

Źródła 

finansowania 

1. Upowszechnianie  dokumentu   

1.1. Umieszczanie na stronie internetowej  MOPS, UM proces ciągły  budżet samorządowy 

1.2. Informacja na tablicy ogłoszeń o możliwości dostępu  do 

strony  

MOPS proces ciągły  budżet samorządowy 

2 Stwarzanie warunków umożliwiających realizację celów strategii 

2.1. Wdrażanie Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowym 

jst, ngo  2010 - 2015 liczba programów budżet samorządowy 

środki własne 

2.2. Wdrażanie Rocznych Programów Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

jst, ngo 2010 - 2015 liczba programów budżet samorządowy 

środki własne 

2.3. Wdrażanie projektów systemowych MOPS 2010-2013 liczba projektów EFS, budżet 

centralny, 

budżet samorządowy 

2.4. Promowanie i inicjowanie lokalnych programów obejmujących 

działania prowadzące do osiągania celów strategicznych 

WZ i PS  

Wydz. Oświaty 

proces ciągły liczba realizowanych 

programów  

budżet samorządowy 

2.5. Tworzenie programów i projektów mających na celu pomoc 

mieszkańcom miasta dostosowanych  do 

zgłaszanych/diagnozowanych potrzeb 

jst, ngo, PUP 2010 - 2015 liczba programów środki zewnętrzne, 

środki własne  

3. Monitoring strategii 

3.1. Powołanie zespołu monitorującego i wspierającego działania 

wszystkich służb pomocowych 

Prezydent Miasta 2010  Zarządzenie 

Prezydenta 
 

3.2. Sprawozdawczość roczna jednostek z realizacji zadań 

publicznych zlecanych ngo 

jednostki  wskazane 

do realizacji 

poszczególnych 

celów 

2010 - 2015 roczne sprawozdania z 

działalności, 

sprawozdawczość ngo 

z  realizowanych 

zadań publicznych  

środki własne 

 budżet samorządowy 

3.3. Informacja z częściowej realizacji strategii przedstawiona 

Radzie Miejskiej za lata 2009-2011 

zespół monitorujący 

we współpracy z 

jednostkami 

2012 informacja budżet samorządowy 
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realizującymi 

zadania 

3.4. Informacja z realizacji strategii przedstawiana Radzie 

Miejskiej za lata 2006 -2015 

zespół monitorujący 

we współpracy z 

jednostkami 

realizującymi 

zadania 

2016 informacja  budżet samorządowy 

 


