Załącznik
do strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Międzychodzkim 2016 -2030

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
Lp.
Główny cel

Cele szczegółowe

Wytyczne do

Realizator

Źródło finansowania

Wskaźnik oceny
efektywności

Termin
realizacji

Ilość promowanych akcji i

Minimum jeden

kampanii społecznych

raz w roku.

Liczba rodzin objętych

Zadanie ciągłe

działania
1.

Profesjonalny system
wsparcia rodziny
i dziecka oparty na
partnerstwie i
współpracy

Pomoc rodzinom w ich
1. propagowanie
właściwym funkcjonowaniu właściwego wzoru rodziny
przez organizację akcji
i kampanii społecznych
mających na celu
wzmocnienie prawidłowego
funkcjonowania rodziny

2. Środowiskowa praca z
rodzinami dysfunkcyjnymi
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Powiatowe
Środki budżetowe
Centrum
Środki pozyskane z
Pomocy
programów
Rodzinie w
Międzychodzie
Zespół
Kuratorskiej
Służby
Sądowej ,
Gminne
Ośrodki
Pomocy
Społecznej
Poradnia
Psychologiczno
–
Pedagogiczna,
placówki
oświatowe,
placówki
ochrony
zdrowia,
organizacje
pozarządowe,
media lokalne

Powiatowe
Centrum

Środki budżetowe

lub zagrożonym i
kryzysem ukierunkowana
na monitoring ich
wydolności opiekuńczo –
wychowawczej i ocenę
sytuacji dzieci i młodzieży
w grupie rówieśniczej, w
szkle oraz w rodzinie

Pomocy
Rodzinie w
Międzychodzie
Zespół
Kuratorskiej
Służby
Sądowej ,
Gminne
Ośrodki
Pomocy
Społecznej

3. Specjalistyczne wsparcie
rodzin zgodnie ze
zgłaszanymi
i rozpoznanymi potrzebami

PCPR w
Międzychodzie
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna
w
Międzychodzie
Zespół
Kuratorskiej
Służby
Sądowej ,
Gminne
Ośrodki
Pomocy
Społecznej
Jednostki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

wsparciem,
formy proponowanego
wsparcia

Liczba rodzin objętych

4.Rozwój i wsparcie
umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych osób
sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą poprzez
systematyczne

PCPR w
Międzychodzie
Poradnia
psychologiczno
– Pedagogiczna
w Międzycho-
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Środki budżetowe, środki
pozyskiwane w ramach
realizacji programów
celowych, szkoleniowych itp.

pomocą, liczba udzielonych
porad, liczba osób
biorących udział
w warsztatach, zajęciach
terapeutycznych, grupach
wsparcia itp.

Liczba udzielonych porad,
Środki budżetowe, środki
unijne, środki pozyskiwane
w ramach realizacji
programów celowych,
szkoleniowych itp.

liczba szkoleń dla rodzin
zastępczych, ilość osób
biorących udział w grupach

Zadanie ciągłe

dokształcanie, tworzenie
grup wsparcia, pomoc
specjalistyczną

dzie, placówki
oświatowe,
trzeci sektor

wsparcia
Raz w roku minimum –
szkolenie,
cykliczne
spotkania( w
zależności od
potrzeb) grup
wsparcia, grup
terapeutycznych,
Proces ciągły udzielanie porad

5. Monitorowanie sytuacji
dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej na terenie
Powiatu Międzychodzkiego
w celu zapewnienia im
odpowiednich warunków do
rozwoju, wypoczynku,
opieki profilaktycznej i
terapeutycznej

2. .Pomoc w realizacji
programu usamodzielnienia
wychowankom pieczy
zastępczej pochodzącym
z Powiatu
Międzychodzkiego

1.Motywowanie
wychowanków do
aktywnego realizowania
założeń programu
usamodzielnienia
2.Wspieranie prawidłowego
funkcjonowania
społecznego wychowanka
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PCPR
w Międzychod Środki budżetowe, unijne,
zie, asystenci
środki partnerów
rodzin lub
pracownicy
GOPS Powiatu,
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna
placówki
oświatowe, III
sektora

Liczba ocen działania

PCPR w
Międzychodzie
we współpracy
z opiekunami
usamodzielnia

Liczba osób korzystających Zadanie ciągłe

Środki budżetowe, środki
pozyskane w ramach
realizacji programów
unijnych, szkoleniowych,
ministerialnych ,
wojewódzkich itp.

rodzin zastępczych, liczba

Kontrola

przeprowadzonych ocen

okresowa –

sytuacji dzieci w rodzinach

zadanie bieżące

zastępczych, liczba
sporządzonych planów
pomocy dziecku oraz ich
modyfikacji

z porad specjalistów

poprzez udzielanie
specjalistycznego
poradnictwa
3.zabezpieczenie przez
dofinansowanie
kontynuowania nauki,
podnoszenia kwalifikacji
oraz pomocy na
usamodzielnienie i
zagospodarowanie

2.

Zwiększenie
udziału
osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym,
rehabilitacji i edukacji
poprzez usuwanie barier
i ich aktywizację oraz
zwiększenie świadomości
społeczeństwa
o prawach, potrzebach
i wartościach
osób
niepełnosprawnych.

Rozwój możliwości uczenia
się i rozwoju każdego
niepełnosprawnego dziecka
w integracyjnej grupie
przedszkolnej i klasie
szkolnej

Środki budżetowe

Liczba osób otrzymujących Zadanie stałe
świadczenia pieniężne

1.rozwijanie systemu
wprowadzania integracji w
placówkach oświatowych
powiatu międzychodzkiego
2.szkolenia
dyrektorów
placówek oświatowych w
zakresie
funkcjonowania
niepełnosprawnych dzieci w
szkole, przedszkolu
3. doskonalenia fachowej
kadry pracowników –
nauczycieli do pracy
z osobami
niepełnosprawnymi
4. dążenia do usunięcia
barier architektonicznych w
każdej szkole
5. zapewnienia dowozu
wszystkich dzieci
niepełnosprawnych do
przedszkoli i szkół
6.rozpowszechniania
w środowiskach szkolnych
informacji na temat
niepełnosprawności dzieci i
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Powiat
Gminy
PCPR
Organizacje
pozarządowe

Środki budżetowe, środki
pozyskane w ramach
realizacji programów

Liczba dzieci
niepełnosprawnych
korzystających z edukacji
w szkołach powiatu
międzychodzkiego

Zadanie stałe

młodzieży.

Zniesienie barier
architektonicznych w
miejscach użyteczności
publicznej.

Rozwój bazy
rehabilitacyjnej i opieki
zdrowotnej skierowanej do
osób niepełnosprawnych.

1. Dążenie do zniesienia
barier architektonicznych
we wszystkich obiektach
użyteczności publicznej,
aby każda osoba
niepełnosprawna miała do
nich dostęp.
2.Zwiększenie dostępności
osób niepełnosprawnych do
obiektów użyteczności
publicznej oraz do udziału
w życiu społeczności
lokalnej

1. Stworzenie możliwości
korzystania przez te osoby z
rehabilitacji i opieki
zdrowotnej poprzez:
- zapewnienie dowozu
osoby niepełnosprawnej
(nie posiadającej
możliwości dojazdu) na
konieczne zbiegi, np.
samochodem będącym w
posiadaniu instytucji
świadczącej zabiegi
rehabilitacyjne
- sukcesywne wyposażanie
istniejących ośrodków w
specjalistyczny sprzęt
rehabilitacyjny
- utworzenie wypożyczalni
sprzętu
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Powiat
Gminy
PCPR

Liczba obiektów
Środki własne, środki
dostosowanych do potrzeb
budżetowe, środki pozyskane
w ramach realizacji
osób niepełnosprawnych w
programów, w tym PFRON
danym roku

Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy
PCPR
Organizacje
pozarządowe

Powiat
Gminy

Środki budżetowe, środki
pozyskane w ramach
realizacji programów, środki
PFRON

Ilość osób
niepełnosprawnych
korzystających z dowozu
środkami instytucji
świadczącej zabiegi
rehabilitacyjne lub
instytucji, która na nie
dowozi

Zadanie stałe, do
potwierdzenia, że
wszystkie
obiekty
użyteczności
publicznej są
dostosowane do
potrzeb osób
niepełnosprawny
ch

Zadanie stałe

Liczba osób
niepełnosprawnych
Zadanie stałe
korzystających z zabiegów
rehabilitacyjnych

PCPR
Organizacje
pozarządowe

Liczba działających w
powiecie wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego

Zadanie stałe

rehabilitacyjnego w
każdej gminie powiatu
międzychodzkiego
- skuteczne pozyskiwanie
wykwalifikowanej kadry
specjalistów rehabilitacji i
lekarzy pracujących na
rzecz osób
niepełnosprawnych
- tworzenie grup wsparcia w
celu wymiany
doświadczeń i wiedzy
rodziców dzieci
niepełnosprawnych
- zapewnienie informacji o
możliwościach korzystania
z rehabilitacji opieki
zdrowotnej.
Stworzenie możliwości
pracy dla osób
niepełnosprawnych
w każdej gminie powiatu
międzychodzkiego.

1. zainteresowanie
środowiska lokalnych
pracodawców udziałem w
realizacji stworzenia
możliwości pracy dla osób
niepełnosprawnych – akcje
informacyjne i promujące
przystosowanie istniejących
miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych
2. popularyzowanie
informacji na temat
rozwijania działalności
gospodarczej przez osoby
niepełnosprawne
3. organizowanie szkoleń
umożliwiających
zdobywanie kwalifikacji
zawodowych osobom
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Liczba specjalistów
rehabilitacji i lekarzy
pracujących na rzecz osób
niepełnosprawnych
Ilość grup wsparcia
powstałych i
funkcjonujących na terenie
powiatu na rzecz osób
niepełnosprawnych

Zadanie stałe

Zadanie ciągłe

Powiat
Ilość i zakres
przekazywanych informacji
przez realizatorów

Gminy
PCPR

Zadanie ciągłe

Organizacje
pozarządowe

Powiatowy
Urząd Pracy
Gminy
Organizacje
pozarządowe

Środki budżetowe, środki
pozyskane w ramach
realizacji programów, środki
PFRON

Ilość projektów, akcji
informacyjno –
promujących dla
środowiska pracodawców

Co najmniej raz
w roku

Ilość przeprowadzonych
szkoleń umożliwiających
zdobywanie kwalifikacji
zawodowych osobom
niepełnosprawnym

Zadanie ciągłe

Organizacja systemu
działań wspierających
osoby niepełnosprawne
ich opiekunów.

i

Rozwój systemu działań
społecznych i
organizacyjnych
umożliwiających osobom
niepełnosprawnym rozwój
osobisty oraz aktywny
udział w życiu społeczności
lokalnej.

niepełnosprawnym
4. przekazywanie
informacji o miejscach
pracy w zakładach pracy
chronionej
5.organizowanie
współpracy z młodzieżą,
emerytami, rencistami i
osobami
niepełnosprawnymi na
zasadzie wolontariatu
6.prowadzenie szkoleń dla
wolontariatu
7.podejmowanie działania
w celu powstawania grup
samopomocowych
8. wspieranie organizacji
pozarządowych poprzez
granty, szkolenia,
informacje
9.podnoszenie kwalifikacji
przez osoby zajmujące się
zawodowo pomaganiem
10. organizowanie spotkań
informacyjnych dla osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin

Powiat
Gminy
PCPR
Organizacje
pozarządowe

Środki budżetowe, środki
pozyskane w ramach
realizacji programów, środki
PFRON

Ilość akcji promujących
i wspierających działania
Zadanie ciągłe
organizacji pozarządowych

Ilość osób podnoszących
kwalifikacje w zakresie
pomagania osobom
niepełnosprawnym
Ilość spotkań
informacyjnych dla osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin

Starostwo
Powiatowe w
Międzychodzie
Gminy Powiatu
Międzychodzki
ego
Gminne

1. Włączanie społeczności
lokalnej i osób
niepełnosprawnych do
organizowania imprez
integracyjnych
2.Uczestnictwo
społeczeństwa w
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- budżet rządowy
- budżet samorządowy
- źródła pomocowe Unii
Europejskiej
- PFRON
- dotacje i granty uzyskiwane
w konkursach

Zadanie ciągłe

Co najmniej raz
w roku

Ośrodki
- sponsoring
Pomocy
- udział własny beneficjentów
Społecznej
Organizacje
pozarządowe
działające na
rzecz osób
niepełnosprawn
ych
Powiatowy
Urząd Pracy w
Międzychodzie
Dom Pomocy
Społecznej
Piłka Zamyślin
Dom Pomocy
Społecznej w
Łężeczkach
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w
Międzychodzie
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Chrzypsku
Wielkim
Powiatowa
Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnospraw
nych
Pracodawcy z
terenu Powiatu
Międzychodzki
ego
SP ZOZ

spotkaniach z osobami
niepełnosprawnymi
3. Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym
uczestnictwa w różnego
typu wydarzeniach
lokalnych
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Międzychód
Specjalny
Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
w
Międzychodzie
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna
w
Międzychodzie
Placówki
użyteczności
publicznej
3.

Propagowanie
profilaktyki w zakresie
ochrony zdrowia oraz
bezpieczeństwa
publicznego

1.Propagowanie zdrowego
stylu życia

2. Powiększenie poczucia
bezpieczeństwa
w społeczności lokalnej

Placówki
opieki
zdrowotnej,
jednostki
oświatowe,
jednostki
samorządu
terytorialnego,
organizacje
pozarządowe,
SANEPID,

1.Przeprowadzanie spotkań
i szkoleń
2.Prowadzenie bezpłatnych
badań profilaktycznych
3.Usprawnienie lecznictwa
odwykowego oraz
dostępności do niego
4.Udział w akcjach
promujących zdrowie

Komenda
Powiatowa
Policji,
placówki
ochrony
zdrowia,
lokalne media,

1 Rozpowszechnianie
„dobrych praktyk” w
zakresie bezpieczeństwa
społecznego, zdrowotnego
i socjalnego
2. Wprowadzanie w życia
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Środki własne, budżetowe
oraz pozyskane z UE

Środki budżetowe, środki
unijne, dotacje

Ilość osób, które wzięły
udział w spotkaniach
i szkoleniach
Liczba przeprowadzonych
szkoleń
Ilość osób objętych
badaniami
profilaktycznymi
i leczeniem odwykowym
Ilość zrealizowanych
programów
prozdrowotnych

Liczba upowszechnionych
projektów w ramach
„dobrych praktyk”, Liczba
osób, które skorzystały z
udziału w programach oraz
liczba przekazów

Systematycznie,
kilka razy w roku

Zadanie ciągłe

4.

Spójny powiązany ze
sobą sposób
współdziałania
w obszarze polityki
społecznej

1. Bieżąca i ścisła
współpraca z organami
rządowymi,
samorządowymi i
organizacjami
pozarządowymi.

programów prewencyjnych

jednostki
oświatowe

1.Zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji
wybranych zadań w trybie
konkursu

Jednostki spoza Dotacje z budżetu powiatu,
sektora
województwa
finansów
publicznych

2.Stworzenie Forum
Starostwo
Wymiany Doświadczeń
Powiatowe,
Organizacji Pozarządowych PCPR
w Międzychod
3. Budowanie partnerskich zie organizacje
relacji
pozarządowe,
media lokalne
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medialnych
wygenerowanych w celu
zwiększenia efektywności
działań , które mają
poprawić poziom poczucia
bezpieczeństwa ludności

Środki

budżetowe,

sponsoring

unijne,

Ilość ogłoszonych
konkursów, liczba
organizacji realizujących
zadania zlecone,
Ilość osób uczestniczących
w utworzonym Forum

Regularnie,
przynajmniej raz
w roku

Cyklicznie, co
najmniej 1 raz
w roku

