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Załącznik do ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim za lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 do  Aneksu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2014-2024 

 

Cele strategiczne 
Cele 

operacyjne 
Kierunki działań Wykonawcy Przykładowe wskaźniki * 
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Ograniczenie 

zjawiska 

bezrobocia 

poprzez skuteczną 

politykę rynku 
pracy w Powiecie 

Wadowickim 

Aktywizacja 

zawodowa 

osób 

bezrobotnych 

Zminimalizowanie 
długoterminowego 

bezrobocia 
i podejmowanie działań 
ułatwiających wejście 
lub powrót na rynek 

pracy. 
 

PUP 
 

-liczba realizowanych 
programów, 

- liczba osób bezrobotnych, 
którym udzielono wsparcia 

w postaci poradnictwa 
zawodowego- liczba osób 

bezrobotnych, które brały udział 
w szkoleniach 

-liczba osób bezrobotnych, 
które podjęły pracę za 

skierowaniem 
-liczba osób, które podjęły 
prace interwencyjne/roboty 

publiczne 
UWAGA _wskaźniki dotyczą 

środków finansowych nie 
pochodzących ze środków 
PFRON przydzielonych wg 

algorytmu 
 

        

NGO 
 
 
 

-liczba realizowanych 
programów, 

- liczba osób bezrobotnych, 
którym udzielono wsparcia 

w postaci poradnictwa 
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 zawodowego 
 

Intensyfikacja 

działań na 

rzecz 
tworzenia 

nowych 

miejsc pracy 

w powiecie 

Wspieranie 
samozatrudnienia. 

PUP -liczba realizowanych 
programów, 

-liczba osób, którym udzielono 
dofinansowania na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 
UWAGA _wskaźniki dotyczą 

środków finansowych nie 
pochodzących ze środków 
PFRON przydzielonych wg 

algorytmu 

        

Wsparcie podmiotów 
gospodarczych 

w tworzeniu nowych 
miejsc pracy.  

PUP -liczba realizowanych 
programów, 

- liczba podmiotów, którym 
udzielono dofinansowania do 

doposażenia/wyposażenia 
stanowiska pracy 

- liczba stanowisk pracy, które 
zostały utworzone/wyposażone 

w wyniku dofinansowania 
z PUP 

UWAGA _wskaźniki dotyczą 
środków finansowych nie 
pochodzących ze środków 
PFRON przydzielonych wg 

algorytmu 

        

Wyrównywanie 

szans osób 

niepełno- 
sprawnych 

Rehabilitacja 

społeczna 

osób niepełno- 
sprawnych 

 

Realizacja zadań 
z zakresu rehabilitacji 

społecznej określonych 
ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

PCPR, POWIAT 
 
 
 

 

- liczba wydanych orzeczeń 
o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności przez 
Powiatowe Zespoły ds. 

Orzekania 
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zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

o Niepełnosprawności. 
-ilość osób niepełnosprawnych, 

którym udzielono wsparcia 
w ramach realizowanych zadań, 

w tym liczba osób, które 
otrzymały dofinansowanie do : 

-wyjazdu na turnusy 
rehabilitacyjne 

-do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 
- do przedmiotów 

ortopedycznych i środków 
pomocniczych, 

-do likwidacji barier 
architektonicznych, 

-likwidacji barier technicznych, 
-likwidacji barier 

w komunikowaniu się, 
- usług tłumacza języka 

migowego, 
-objętych wsparciem w ramach 

zadań zleconych w ramach 
zadań z zakresu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki, 
-objętych rehabilitacja 

w ramach zadań zleconych  
Realizacja programów 
skierowanych do osób 
niepełnosprawnych ze 

środków PFRON 
 

POWIAT, PCPR, 
GMINY 

-ilość realizowanych 
programów 

-ilość osób niepełnosprawnych  
objętych wsparciem w ramach 

realizowanych programów 

        

Realizacja programów 
skierowanych do osób 
niepełnosprawnych ze 

środków PFRON 

NGO 
 

-ilość realizowanych 
programów 

-ilość osób niepełnosprawnych  
objętych wsparciem w ramach 
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(innych niż zlecanych 
przez POWIAT/PCPR) 

realizowanych programów 

Realizacja programów 
celowych skierowanych 

do osób 
niepełnosprawnych ze 

środków innych niż 
środki PFRON 

NGO -ilość realizowanych 
programów 

-ilość osób niepełnosprawnych  
biorących udział w programach 

        

Realizacja programów 
celowych skierowanych 

do osób 
niepełnosprawnych ze 

środków innych niż 
środki PFRON 

PCPR, POWIAT, 
GMINY 

-ilość realizowanych 
programów 

-ilość osób niepełnosprawnych  
objętych wsparciem w ramach 

realizowanych programów 
 

        

Rozwój bazy wsparcia 
środowiskowego dla 

osób 
niepełnosprawnych. 

(WTZ, ŚDS, CIS, KIS, 
mieszkania chronione 
i treningowe, kluby 

Seniora, Domy Senior +, 
Uniwersytety Trzeciego 

Wieku)  

POWIAT,  GMINY, 
NGO,  PCPR 

-liczba istniejących WTZ, 
w tym : liczna utworzonych 

w danym badanym roku, 
-liczba uczestników WTZ, 
- liczba istniejących ŚDS, 

w tym -liczna utworzonych 
w danym badanym roku 
-liczba uczestników ŚDS 

-liczba utworzonych podmiotów 
ekonomii społecznej (z opisem 

rodzaju podmiotu) 
-liczba osób niepełnosprawnych 
uczestniczących/zatrudnionych 

w podmiotach ekonomii 
społecznej w badanym roku; 

-liczba klubów Seniora 
-liczba uczestników w klubach 

Seniora 
- liczba nowoutworzonych 

mieszkań 
- liczba funkcjonujących 
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mieszkań 
-liczba osób korzystających 

z mieszkań 
- liczba utworzonych domów 

z programu Senior +; 
-liczba uczestników, 

korzystających z Domów 
Senior+; 

-liczba utworzonych 
Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku 
- liczba osób korzystających 

z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

  
Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 
z niepełnosprawnościami 

PPP -liczba dzieci którym wydano 
opinię o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka 
w danym roku 

        

Podejmowanie działań 
odciążających rodziny 
opiekujące się osobami 

niepełnosprawnymi 

POWIAT, PCPR, 
GMINY, NGO 

- liczba ośrodków 
zapewniających opiekę 

wytchnieniową całodobową 
- liczba ośrodków 

zapewniających opiekę 
wytchnieniową dzienną 

-liczba osób korzystających 
z opieki wytchnieniowej 

cołodobowej 
-liczba osób korzystających 

z opieki wytchnieniowej 
dziennej 

- liczba asystentów osób 
niepełnosprawnych 

-liczba osób korzystających ze 
wsparcia asystenta osoby 
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niepełnosprawnej 
-liczba programów celowych 

zapewniających opiekę 
wytchnieniową 

 
Wspieranie aktywności 

organizacji 
pozarządowych 

działających na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych, 

POWIAT, GMINY, 
PCPR 

 
 

- liczba organizacji którym 
udzielono wsparcia w formie 

zlecania zadań 
-liczba osób niepełnosprawnych 
objętych wsparciem w wyniku 

zleconych zadań 
-liczba szkoleń skierowanych 
do organizacji pozarządowych 

        

SZKOŁY -liczba działań podjętych przez 
szkoły wspólnie z NGO na 

rzecz osób niepełnosprawnych 
lub na rzecz NGO działających 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

 

        

 

Tworzenie  
i wspieranie 

wolontariatu na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

 

NGO 
 
 

 
 

- liczba wolontariuszy 
działających przy NGO na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
-liczba osób niepełnosprawnych 

objętych wsparciem 
wolontariuszy działających przy 

NGO 

        

SZKOŁY -liczba wolontariuszy 
działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
-liczba osób niepełnosprawnych 

objętych wolontariatem 

        



Strona 7 z 18 
 

Rehabilitacja 

zawodowa 

osób 
niepełno- 

sprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania zwiększające 
szansę ON na 
zatrudnienie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

PUP 

 

 

 

 

 

 

 
 

- liczba osób 
niepełnosprawnych, które 
skorzystały z poradnictwa 

zawodowego 
-liczba osób 

niepełnosprawnych, które 
skorzystały ze szkoleń 

zawodowych 
- liczba osób 

niepełnosprawnych, które 
skorzystały z pośrednictwa 

pracy 
-liczba osób, które podniosły 

swoje kwalifikacje zawodowe 
  

        

 
Realizacja zadań 

z zakresu rehabilitacji 
zawodowej określonych 
ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
Realizacja zadań ze środków 

PFRON: 
- liczba osób 

niepełnosprawnych 
skierowanych na staż, 

-liczba osób 
niepełnosprawnych, którym 

udzielono dofinansowania na 
podjęcie działalności 

gospodarczej 
-liczba pracodawców, którym 

zwrócono koszty związane 
z przystosowaniem 

tworzonych/istniejących 
stanowisk pracy, adaptację 
pomieszczeń i urządzeń do 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
-liczba miejsc pracy 
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utworzonych/dostosowanych 
j.w. 

- liczba pracowników 
zatrudnionych pomagających 

pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy, 

którym wypłacono zwrot 
kosztów zatrudnienia 
-liczba wyposażonych 
stanowisk pracy osoby 

niepełnosprawnej, które 
otrzymały zwrot kosztów 

-liczba osób niepełnosprawnych 
biorących udział w szkoleniach 

i przekwalifikowaniach 
zawodowych, 

- liczba pracodawców, którzy 
otrzymali dofinansowania, 
w związku ze szkoleniem  

pracowników  osób 
niepełnosprawnych 

- liczba osób 
niepełnosprawnych 

przeszkolonych u pracodawcy 
(j.w.) 

Nie finansowanych ze środków 
PFRON 

- liczba realizowanych 
programów 

-liczna osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych na otwartym 

rynku pracy 
-liczba osób 

niepełnosprawnych, którym 
udzielono dotacji na 
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rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

- liczba uczestników 
zorganizowanych szkoleń 
przygotowujących osoby 

niepełnosprawne do podjęcia 
pracy, rozpoczęcia działalności 

gospodarczej 
-liczba uczestników szkoleń  

i przekwalifikowania 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

-liczba zorganizowanych staży 
dla osób niepełnosprawnych 

Zapewnienie udziału 
osób niepełnosprawnych 

w programach 
wspierających ich 

zatrudnienie ze środków 
UE  

OPS 
 
 
 

 
 

  

- liczba osób 
niepełnosprawnych 

uczestniczących  w programach 
- liczba zrealizowanych 

programów 
- liczba osób 

niepełnosprawnych, które 
uzyskały zatrudnienie 

        

Podejmowanie działań 
z zakresie utworzenia 

i wspierania działalności 
podmiotów ekonomii 

społecznej.  

POWIAT, GMINY, 
NGO  OPS 

- liczba utworzonych 
podmiotów ekonomii 

społecznej ze wskazaniem 
rodzaju tego podmiotu 

- liczba osób 
niepełnosprawnych 

zatrudnionych w podmiotach 
ekonomii społecznej 
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Ochrona 

i przestrzega- 
nie praw osób 

niepełno- 
sprawnych  

Kształtowanie 
świadomości społecznej 
w zakresie dostrzegania 

problemów osób 
niepełnosprawnych np. 
poprzez organizowanie 
obchodów dni różnych 

grup osób 
niepełnosprawnych  

POWIAT, GMINY, 
 

NGO, 

- liczba przeprowadzonych 
akcji i kampanii społeczno-

informacyjnych ze wskazaniem 
grup adresatów 

 
 
 

 
 

  

        

Otwartość systemu 
oświaty na potrzeby 

osób niepełnosprawnych 

SZKOŁY -liczba uczniów 
niepełnosprawnych w szkole; 

-liczba uczniów wobec których 
wdrożono zindywidualizowaną 

ścieżkę edukacyjną (z 
uwzględnieniem dzieci 
z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności) 
- liczba dzieci 

niepełnosprawnych w szkole 
-liczba klas integracyjnych 

w szkole 
-liczba nauczycieli 
wspomagających, 

zatrudnionych w szkole 
-liczba uczniów objętych 

zajęciami rewalidacyjnymi 
-liczba uczniów objęta 

indywidualnym nauczaniem 
z uwzględnieniem dzieci 
z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności 
- liczba wspólnych akcji szkoły 

z NGO  w zakresie 
podejmowania działań na rzecz 
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osób niepełnosprawnych oraz 
placówkami wspierającymi ON 
-liczba ON objętych wsparciem 

szkoły poprzez prowadzone 
zbiórki 

-liczba programów(spotkań, 
pogadanek, wydarzeń) 

realizowanych  przez szkołę, 
związanych z tematyką 

niepełnosprawności 
 

Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym i ich 

rodzinom wsparcia 
w postaci bezpłatnego 
poradnictwa prawnego 

POWIAT, PCPR, 
GMINY, NGO 

- liczba punktów/ośrodków 
w których udzielana jest 
bezpłatna pomoc prawna 

        

Dostępność informacji 
o prawach 

i uprawnieniach osób 
niepełnosprawnych 

 

 

POWIAT,PCPR, 
GMINY,NGO, OPS 

- liczba osób, które skorzystały 
z poradnictwa 

- liczba punktów w których 
udzielana jest informacja 

osobom niepełnosprawnym; 
-liczba publikacji 

        

Podniesienie jakości 
życia osób 

niepełnosprawnych 
poprzez dostosowanie 
przestrzeni publicznej 
oraz likwidację barier 
transportowych w celu 

zwiększenia dostępności 
dla osób 

z niepełnosprawnością 
 

 

POWIAT, GMINY 
 

-liczba programów 
zrealizowanych 

-liczba zlikwidowanych barier 
w przestrzeni publicznej ( 

z opisem  jakie bariery 
zlikwidowano, jakie i gdzie 

urządzenia zainstalowano, itp.), 
np. w jakim zakresie  

schodołaz, winda, podnośnik) 
-liczba 

zakupionych/dostoswanych 
środków transportu 

        

        

Ułatwienie dostępu do POWIAT, GMINY - liczba instytucji w  której         
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usług świadczonych dla 
osób niepełnosprawnych 

poprzez środki 
komunikacji 
alternatywnej 

 

 stosuje się komunikację 
alternatywną ze wskazaniem 

systemu (np. stanowisko 
obsługi osób niesłyszących, 

program Mówik, system 
znaków graficznych, system 
języka migowego, program 

PECS IV+, Boardmaker 
Speaking Dynamically Pro) 

Promowanie 

pozytywnych 

zachowań 

wobec starości 

Integracja społeczna 
osób starszych i rozwój 

więzi 
międzypokoleniowych. 

POWIAT, OPS, 
GMINY 

- liczba dofinansowanych 
programów/imprez 

o charakterze integracyjnym 
- liczba programów 

realizowanych na rzecz osób 
starszych 

  

        

SZKOŁY -liczba akcji przeprowadzanych 
na rzecz integracji 

międzypokoleniowej 
 

        

Wolontariat na rzecz 
osób starszych.  

SZKOŁY, OPS, 
NGO. 

- liczba wolontariuszy 
- liczba osób objętych 

działaniami wolontariuszy na 
rzecz osób starszych 

        

Wspieranie 

i rozwijanie 

działań na rzecz 

rodzin, rozwój 
systemu pieczy 

zastępczej oraz 

wsparcie osób 

znajdują- 
cych się 

w  sytuacji 

Stworzenie 

sprawnego 

systemu 

pomocy 
społecznej 

pomagającego 

osobom 

i rodzinom 

przezwyciężać 

trudności 

Podejmowanie działań 
profilaktycznych, 

edukacyjnych 
sprzyjających 

wzmacnianiu więzi 
rodzinnych oraz nauce 

radzenia sobie 
w sytuacjach 
kryzysowych. 

OPS,  OIK - liczba podjętych działań 
edukacyjnych (warsztatów, 
konferencji, szkoleń, itp.) 

- liczba osób uczestniczących  
w ww. działaniach ogółem 

 

        

SZKOŁY - liczba akcji 
edukacyjnych/profilaktycznych 
podjętych w szkole w zakresie 
wzmacniania więzi rodzinnych 
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kryzysowej życiowe, 

których nie są 

w stanie 

pokonać 
samodzielnie 

oraz radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 

-liczba uczniów którzy zostali  
objęci ww. działaniami 

 
Podnoszenie 

kompetencji osób 
pracujących w obszarze 
interwencji kryzysowej. 

OPS, 
OIK, SZKOŁY 

 

 
 

- liczba szkoleń, kursów 
- liczba osób biorących udział 

w kursach, szkoleniach 

        

Funkcjonowanie 
systemu interwencji 

kryzysowej i wsparcia 
osób w kryzysie. 

OIK - liczba podjętych działań 
(liczba udzielonych porad) 

-liczba osób korzystających ze 
wsparcia 

 

        

OPS, GMINY -liczba zatrudnionych 
asystentów rodziny; 

- liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta; 

- liczba placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci 

i młodzieży; 
-liczba dzieci objętych 

wsparciem w placówkach 
wsparcia dziennego; 

- liczba rodzin wspierających 
- liczba grup wsparcia dla 

rodzin biologicznych 
 

        

Pomoc 
w przezwyciężeniu 

zjawiska bezdomności 
poprzez realizację 

programów wychodzenia 
z bezdomności, 

OPS, GMINY - liczba osób objętych 
programami wychodzenia 

z bezdomności 
- liczba funkcjonujących 

mieszkań socjalnych w tym 
nowo utworzonych w ciągu 
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wspieranie działalności 
schronisk, mieszkań 

socjalnych. 
 

roku 
-liczba rodzin, którym zostało 

przydzielone mieszkanie 
socjalne 

- liczba schronisk dla 
bezdomnych (w tym podać 

profil i liczba miejsc) 

Podejmowa- 
nie działań 

mających na 

celu 

zmniejszenie 
zjawiska 

przemocy 

w rodzinie 

oraz 
ochronę ofiar 

przemocy 

 

Rozwijanie społecznej 
świadomości 

i wrażliwości na 
zjawisko przemocy 

w rodzinie. 
 

OPS, P P-P, KPP, 
SZKOŁY, OIK, 

NGO 
 

 

- liczba przeprowadzonych 
kampanii społecznych, akcji 

informacyjnych 
 

        

Funkcjonowanie 
systemu pomocy dla 

osób i rodzin, w których 
występuje problem 

przemocy. 
 

OPS, OIK 
 

 

- liczba osób korzystających ze 
specjalistycznej pomocy  

( w tym udzielonej w ramach 
współpracy z NGO) 

- ilość miejsc hostelowych 
- ilość osób korzystających 

z miejsc hostelowych w ciągu 
roku 

- liczba realizowanych 
programów dot. 

przeciwdziałania przemocy 
(w tym współpraca z NGO) 

-liczba osób biorących udział 
w programach przeciwdziałania 

przemocy 
-liczba rodzin, którym 

została udzielona pomoc 
w ramach procedury 

Niebieskie Karty 

 

        

Podnoszenie 
kompetencji osób 

OPS, KPP, OIK - liczba szkoleń, kursów 
w których uczestniczyły osoby 
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pracujących w obszarze 
przeciwdziałania 

przemocy. 
 

pracujące w obszarze przemocy 
- liczba osób uczestniczących 

w szkoleniach/kursach w wyżej 
ujętych szkoleniach, kursach 

 

Podejmowani
e działań 

w celu 

zmniejszenia 

różnego 

rodzaju 

uzależnień 

Realizacja programów 
z zakresu 

przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

 

OPS, KPP, 
SZKOŁY,OIK,NGO 

- liczba realizowanych 
programów 

- liczba osób uczestniczących 
w realizowanych programach 

        

Tworzenie grup 
wsparcia dla osób 

uzależnionych 
i współuzależnionych, 

zapewnienie dostępu do 
usług specjalistycznych. 

 

OPS, NGO, Poradnie 
Leczenia Uzależnień 

- liczba grup wsparcia dla osób 
uzależnionych 

i współuzależnionych 
-liczba osób biorących udział 

w grupach wsparcia 
-liczba osób korzystających ze 

specjalistycznego wsparcia 
(terapie); 

        

Podnoszenie 
kompetencji osób 

pracujących w obszarze 
przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

 

NGO, 
OPS, GKRPA, 

SZKOŁY 

- liczba kursów/szkoleń 
w których uczestniczyły osoby 

pracujące w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom 
- liczba osób biorących udział 

w ww. działaniach 

        

Zapewnienie wsparcia 
materialnego oraz 

mieszkań socjalnych, 
miejsc w schroniskach 

dla bezdomnych. 
 

OPS, - liczba osób objętych 
wsparciem 

-liczba wypłaconych świadczeń 
- liczba osób umieszczonych 
w schroniskach/mieszkaniach 

socjalnych (schroniskach) 

        

 

Wspieranie 

rozwoju 

pieczy 
zastępczej 

Promocja rodzinnych 
form pieczy zastępczej 

oraz pozyskiwanie, 
kwalifikowanie 

i szkolenie kandydatów 

PCPR - liczba akcji promocyjnych 
- liczba przeszkolonych 

kandydatów do tworzenia 
i realizacji zadań rodzinnej 

pieczy zastępczej 
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do tworzenia i realizacji 
zadań rodzinnej pieczy 

zastępczej. 
 

Zapewnienie dziecku 
pieczy zastępczej 

w formie rodzinnej 
i instytucjonalnej. 

PCPR, OPS, 
PLACÓWKI 

OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE 

- liczba rodzin zastępczych 
- liczba instytucjonalnych 

podmiotów pz 
-liczba dzieci przebywających 

w rodzinnych formach pz 
- liczba dzieci przebywających 

w instytucjonalnej pz 

        

Wspieranie rodzin 
biologicznych i rodzin 

zastępczych 

PCPR, OPS - liczba osób objętych 
wsparciem w formie 

indywidualnej przez OPS 
- liczba osób uczestniczących 
w grupach wparcia  w formie 

grupowej przez OPS 
- liczba osób objętych 

wsparciem w formie grupowej 
przez PCPR 

        

Współpraca 
z instytucjami 

realizującymi zadania 
z zakresu opieki nad 
dzieckiem i rodziną. 

PCPR, OPS, 
SZKOŁY, PP-P, 
SĄD, POLICJA 

- liczba podjętych działań (np. 
konferencji, szkoleń) 

- liczba osób uczestniczących 
w ww. działaniach 

        

Pozyskiwanie pomocy 
wolontariuszy do 
realizacji zadań 

z zakresu opieki nad 
dzieckiem 
i rodziną. 

 

PCPR, OPS, 
SZKOŁY, 

 
 

- liczba wolontariuszy 
-liczb dzieci/rodzin objętych 

wsparciem 

        

Objęcie 

pomocą  

w procesie 

Realizacja programów 
usamodzielnienia. 

PCPR, PLACÓWKA 
OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZA, 

- liczba utworzonych 
programów 

- liczba wychowanków, którzy 
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usamodzielnie

nia 

wychowankó

w pieczy 
zastępczej 

i innych form 

wsparcia 

ujętych 

w ustawie 

o pomocy 

społecznej 

ukończyli proces 
usamodzielnienia 

Tworzenie mieszkań 

chronionych i mieszkań 

wspomaganych  

o charakterze 

treningowym dla 

usamodzielnianych 

wychowanków pieczy 

zastępczej. 

POWIAT, 
PCPR,OPS 

- liczba funkcjonujących 

mieszkań w tym nowo 

utworzonych w danym roku  

-liczba osób, którym udzielono 

wsparcia w formie zapewnienia 

mieszkania 

        

Partnerstwo służb 
społecznych 

Podnoszenie 

kwalifikacji 

przez 

pracowników, 

w celu 

zapewnienia 
jak 

najlepszego 

standardu 

świadczonych 

usług. 

Organizacja szkoleń dla 
pracowników instytucji 

pomocy i integracji 
społecznej. 

PCPR, NGO,  
OPS,KPP,OIK 

- liczba zorganizowanych 
szkoleń 

- liczba osób biorących udział 
w szkoleniach 

        

Wsparcie 

rozwoju 
organizacji  

społecznych 

i grup 

nieformal- 
nych 

działających 

w obszarze 

pożytku 
publicznego. 

Pomoc w rozwoju 
i tworzeniu organizacji 

pozarządowych. 

POWIAT, GMINY - liczba koordynatorów ds. 
współpracy z NGO 

- liczba działających grup 
nieformalnych wpisanych na 

listę Starosty; 
-liczba szkoleń/konsultacji 

udzielonych NGO 

        

Tworzenie podmiotów 
ekonomii społecznej.  

POWIAT, GMINY,  
NGO 

- liczba utworzonych PES 
- liczba funkcjonujących PES 
w tym utworzonych w ciągu 

roku 
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*przy wskazaniach w każdym roku dopuszcza się sformułowania dodatkowego wskaźnika badania, który wystąpi w związku z działalnością 

poszczególnych jednostek. 


