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Obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych nakłada na
gminę ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014 – 2020 uchwalona
została przez Radę Miejską Cieszyna 24 kwietnia 2014 roku (Uchwała Nr XLII/444/14).
Celem głównym Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Cieszyna warunków do aktywnego
udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę potrzeb i możliwości.
W Strategii określono również następujące cele strategiczne:
1) Rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy Cieszyn.
2) Rozwijanie gminnego systemu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności.
3) Tworzenie
osobom
niepełnosprawnym
oraz
długotrwale
lub
ciężko
chorym
w Cieszynie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich
możliwości i potrzeb.
4) Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.
5) Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi w Cieszynie.
6) Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym.
7) Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie
i wzmacnianie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Cieszyn.
Odbiorcami Strategii są mieszkańcy Cieszyna, w szczególności osoby i rodziny potrzebujące pomocy
i wsparcia z powodu: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, uzależnień, problemów opiekuńczo –
wychowawczych, samotnego rodzicielstwa, sieroctwa społecznego, bezradności (życiowej, społecznej,
rodzinnej), niepełnosprawności, długotrwałej choroby, starości, przemocy w rodzinie.
Planowane w Strategii działania przewidują znaczny udział jednostek gminy oraz organizacji
pozarządowych, którym gmina zleca realizację wielu zadań publicznych.
Strategia wyznacza ogólne cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, natomiast
w wielu obszarach są one szczegółowo określane w różnego rodzaju programach gminnych, w tym:
 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Cieszyna, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską,
 Gminnym Programie Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna,
 Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie,
 Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Cieszyna.
Jednostką odpowiedzialną za koordynację Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Strategia
realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, inne jednostki organizacyjne gminy oraz
organizacje pozarządowe, którym gmina Cieszyn zleca wykonywanie zadań w obszarze polityki społecznej.
Partnerami w realizacji Strategii są organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne szczebla
powiatowego, wojewódzkiego, jednostki i organy administracji państwowej, służba zdrowia, kościoły
i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty gospodarcze.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, jako jednostka wyznaczona do koordynacji Strategii
zwrócił się do wszystkich jej realizatorów z prośbą o przedstawienie informacji na temat podjętych w 2015
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roku działań, określonych w Strategii, w tym o przedstawienie wartości wskaźników wraz z ich opisem.
W prezentowanym Sprawozdaniu ujęto informacje, zebrane od jednostek organizacyjnych gminy, a także
dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W przypadku danych dotyczących organizacji pozarządowych, w Sprawozdaniu ujęto wyłącznie te zadania,
których realizację zleca im gmina Cieszyn.
Działania określone w Strategii finansowane były ze środków własnych gminy, ze środków budżetu
państwa, ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę (między innymi z Unii Europejskiej oraz
w ramach programów rządowych).

Wyjaśnienia skrótów użytych w Sprawozdaniu:
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ZBM – Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o.
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
COK – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
P1 – Przedszkole nr 1
P2 – Przedszkole nr 2 – Integracyjne
P4 – Przedszkole nr 4 im. M. Konopnickiej
P7 – Przedszkole nr 7
P8 – Przedszkole nr 8
P9 – Przedszkole nr 9
P16 – Przedszkole nr 16
P17 – Przedszkole nr 17
P18 – Przedszkole nr 18
P19 – Przedszkole nr 19
P20 – Przedszkole nr 20
SP1 – Szkoła Podstawowa nr 1
SP2 – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
SP3 – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka
SP4 – Szkoła Podstawowa nr 4
SP6 – Szkoła Podstawowa nr 6
SP7 – Szkoła Podstawowa nr 7
G1 – Gimnazjum nr 1
G2 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza
G3 – Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
GPPiRPA oraz PN – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Miasta Cieszyna na rok 2015
GPWR – Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013 – 2015
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Cel strategiczny 1.
Rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy Cieszyn.

Cel szczegółowy 1.1.
Poszerzanie struktury wspierającej działania osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.
Działania

Wskaźniki

Działanie 1.1.1.
Poszerzanie poziomu współpracy
z PUP, OHP i niepublicznymi
służbami zatrudnienia w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwa
i doskonalenia zawodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba zawartych umów, porozumień i partnerów: 0.
 liczba osób korzystających z pomocy społecznej, którym PUP przyznał dotacje na
podjęcie działalności gospodarczej: 0.
 liczba spotkań: 24 (11 – posiedzenia Komisji ds. instrumentów rynku pracy z udziałem
pracownika socjalnego MOPS, 13 – posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków
dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba osób, którym udzielono pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy: 192.
 liczba osób, którym udzielono pomocy w placówkach organizacji pozarządowych: 21.

Działanie 1.1.2.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy poprzez promowanie oferty
szkoleniowej PUP, OHP
i niepublicznych służb
zatrudnienia.
Działanie 1.1.3.
Udział w partnerstwach
(krajowych i międzynarodowych)
na rzecz aktywizacji lokalnego
rynku pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba projektów realizowanych w partnerstwie: 1 („Aktywny powiat cieszyński –
program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze w obszarze pomocy
społecznej”).
 liczba zawartych umów partnerskich: 1.

Cel szczegółowy 1.2.
Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia.
Działania

Wskaźniki

Działanie 1.2.1.
Współpraca z Powiatowym
Urzędem Pracy w zakresie
monitorowania zjawiska
bezrobocia na terenie gminy
Cieszyn.
Działanie 1.2.3.
Redukowanie psychospołecznych
skutków bezrobocia: praca
socjalna prowadzona przez
pracowników socjalnych we
współpracy z psychologami,
doradcami zawodowymi,
prawnikami (m.in. w oparciu
o kontrakt socjalny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba działań w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia: 2 (Samorządowa
Elektroniczna Platforma Informacyjna – SEPI oraz działania w zakresie doboru form
aktywizacji zawodowej – szkoleń dla uczestników projektu systemowego).







Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba programów i projektów służących eliminowaniu skutków bezrobocia: 7 (treningi
integracyjne, promocji wizerunku, autoprezentacji i wizażu, trening zarządzania czasem
własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego, warsztaty efektywnej komunikacji
międzyludzkiej i umiejętności społecznych, trening konstruktywnego wyrażania emocji
i radzenia ze stresem, savoir – vivre w życiu codziennym).
liczba osób objętych pracą socjalną w tym zakresie: 192.
liczba osób korzystających z poradnictwa psychologicznego i prawnego: 11.
liczba zawartych kontraktów socjalnych z tytułu bezrobocia: 17.
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Cel szczegółowy 1.3.
Dążenie do wyrównania szans różnych grup społecznych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych
społecznie.
Działania

Działanie 1.3.1.
Współpraca z Powiatowym
Urzędem Pracy i organizacjami
pozarządowymi w zakresie
inicjowania i wspierania
systemowych rozwiązań
umożliwiających podjęcie pracy,
między innymi tworzenia
spółdzielni socjalnych.

Działanie 1.3.2.
Wspieranie różnych form
zatrudnienia w tym socjalnego
i subsydiowanego (np. w ramach
robót publicznych) oraz innych
form aktywizacji zawodowej (np.
prac społecznie użytecznych).
Działanie 1.3.3.
Organizowanie (w ramach
projektów systemowych)
indywidualnego doradztwa
zawodowego w zakresie
planowania ścieżki kształcenia
lub drogi zawodowej oraz
diagnozy predyspozycji
zawodowych.
Działanie 1.3.4.
Udzielanie osobom bezrobotnym
i ich rodzinom wsparcia, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej.
Działanie 1.3.5.
Szkolenia podnoszące
kwalifikacje uczestników
projektu systemowego.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 liczba istniejących spółdzielni socjalnych: 7 (Spółdzielnia Socjalna „Lilai Design”,
Spółdzielnia Socjalna „Ekozofia niepełnosprawnych”, Spółdzielnia Socjalna
„Parostatek”, Spółdzielnia Socjalna – Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Tup Tup”,
Spółdzielnia Socjalna OFKA, Spółdzielnia Socjalna „Las i ogród”, Spółdzielnia Socjalna
„Nowy Horyzont” nie prowadziła działalności).
 liczba przyznanych zasiłków przez MOPS na ekonomiczne usamodzielnienie: 0.
 liczba osób, które skorzystały ze szkoleń, kursów, prac społecznie użytecznych: 0.
Zamek Cieszyn
 liczba osób, które skorzystały ze szkoleń, kursów, prac społecznie użytecznych: 4 osoby
skorzystały z prac społecznie użytecznych.
 Zamek prowadził 3 szkolenia dla osób, które chcą podjąć własną działalność
gospodarczą pn. „ABC Przedsiębiorczości”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba osób zaktywizowanych zawodowo: 0.
 liczba instytucji umożliwiających podjęcie aktywizacji zawodowej: 0.
jednostki organizacyjne gminy
 liczba osób zaktywizowanych zawodowo: 7 (osoby wykonujące prace społecznie
użyteczne).
 liczba instytucji umożliwiających podjęcie aktywizacji zawodowej: 4 (SP2, SP6, Zamek
Cieszyn, Książnica Cieszyńska).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba osób objętych wsparciem: 11.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba rodzin i liczba osób w rodzinach objętych pomocą, zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, z tytułu bezrobocia: 536 rodzin (rodziny liczyły łącznie 848 osób).





Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba szkoleń: 18 szkoleń i 1 wyjazd rekreacyjno-rozwojowy
szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej obejmujące: trening integracyjny, trening
promocji wizerunku, autoprezentacji i wizażu, trening zarządzania czasem własnym
oraz budżetem gospodarstwa domowego, warsztat efektywnej komunikacji
międzyludzkiej i umiejętności społecznych, trening konstruktywnego wyrażania emocji
i radzenia ze stresem, savoir – vivre w życiu codziennym, warsztaty z zakresu
grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego, kurs komputerowy dla
dwóch grup, na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowy oraz zaawansowany,
certyfikowany kurs: audytor energetyczny, certyfikowany kurs florystyczny w stopniu
podstawowym, wyjazd rekreacyjno – rozwojowy z warsztatem relaksacyjnym, kurs
utrzymania terenów zielonych, II – etapowy kurs z zakresu grafiki komputerowej
i tworzenia stron internetowych, kurs kucharski w stopniu podstawowym, kurs obsługi
wózków jezdniowych podnośnikowych.
liczba osób objętych wsparciem: 11.
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Cel strategiczny 2.
Rozwijanie gminnego systemu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności.

Cel szczegółowy 2.1.
Podejmowanie systematycznych działań w zakresie zapobiegania bezdomności
i wczesnej interwencji.
Działania

Działanie 2.1.1
Przeciwdziałanie zagrożeniu
utraty mieszkań.

Wskaźniki






Działanie 2.1.2.
Budowa mieszkań socjalnych.
Działanie 2.1.3.
Wspieranie nowych inicjatyw na
rzecz osób zagrożonych
bezdomnością.
Działanie 2.1.4.
Systematyczne monitorowanie
problemu bezdomności.

Działanie 2.1.5.
Współpraca pomiędzy
instytucjami i służbami
publicznymi na rzecz pomocy
osobom bezdomnym.





Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych: 502 rodziny skorzystały z dodatków
mieszkaniowych.
liczba przyznanych dodatków energetycznych: 183 rodziny skorzystały z dodatku
energetycznego.
liczba udzielonych rodzinom zasiłków celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie
do: opłat za czynsz: 97 rodzin, kosztów remontu mieszkań: 10 rodzin, zakupu opału: 178
rodzin, zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego: 16 rodzin, kosztów
zużycia energii elektrycznej: 210 rodzin, kosztów zużycia gazu: 93 rodziny, kosztów
mieszkaniowych: 108, kosztów zużycia wody: 23.
Zakład Budynków Miejskich
liczba osób, które odpracowywały w ZBM zadłużenie: 4.
Zakład Budynków Miejskich
liczba mieszkań socjalnych: 430 (łączna liczba mieszkań socjalnych, w tym w roku 2015
przekwalifikowano 18 mieszkań komunalnych na mieszkania socjalne).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych bezdomnością: 0.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba akcji monitorujących: 2 (dwa razy zostały zorganizowane wspólne patrole
z udziałem Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz pracownika socjalnego
MOPS w celu monitorowania miejsc, w których przebywają osoby bezdomne oraz
informowania tych osób o dostępnych formach pomocy, MOPS brał także udział
w ogólnopolskim badaniu osób bezdomnych, realizowanym na wniosek Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej).
Straż Miejska
 liczba akcji monitorujących: 114 kontroli miejsc przebywania bezdomnych w roku 2015
(14 razy udzielenie pomocy przez doprowadzenie na nocleg – CES, 4 osoby
doprowadzono do OPPA, 129 interwencji - ujawnionych wykroczeń przez osoby
bezdomne (nieobyczajne wybryki).
Komenda Powiatowa Policji
 liczba akcji monitorujących: 2.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba wspólnie podejmowanych działań: 30 (Zakład Karny – 2, Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej – 21, Zespół Kuratorski – 2, Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności – 1, Straż Miejska – 4).
 liczba spotkań: 2 (w spotkaniu brali udział przedstawiciele służby zdrowia, Straży
Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Centrum Edukacji Socjalnej, MOPS; jego celem
było omówienie zadań poszczególnych instytucji i możliwości pomocy osobom
bezdomnym, zwłaszcza w okresie zimowym).
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Działanie 2.1.6.
Zapewnienie pomocy doraźnej
i stałej osobom bezdomnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba podmiotów udzielających pomocy doraźnej: 6 (MOPS – pomoc finansowa oraz
pomoc w formie pracy socjalnej, Centrum Edukacji Socjalnej – miejsca noclegowe,
wyżywienie, łaźnia, Polski Czerwony Krzyż – punkt wydawania odzieży, Parafia św. Marii
Magdaleny – jadłodajnia, Zakon Braci Mniejszych – jadłodajnia, Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej – punkt pomocy medycznej).
organizacje pozarządowe
 liczba miejsc pomocy doraźnej: 1 (Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „Być Razem” liczące 40 miejsc).
 liczba osób bezdomnych, które korzystały z pomocy doraźnej: 155 osób (63 osoby
z gminy Cieszyn), w tym z pobytu interwencyjnego 42 osoby.

Cel szczegółowy 2.2.
Ograniczanie zjawiska bezdomności, zapobieganie jego powstawaniu, reintegracja społeczna i zawodowa.
Działania

Wskaźniki

Działanie 2.2.1
Praca z osobami bezdomnymi
w oparciu o wspólnotowe domy
dla osób bezdomnych, przy
wykorzystaniu kontraktów
socjalnych, indywidualnych
programów wychodzenia
z bezdomności oraz
"indywidualnych programów
edukacji socjalnej".
Działanie 2.2.2.
Wspieranie funkcjonowania
mieszkań docelowych dla osób
bezdomnych, pozytywnie
realizujących program
wychodzenia z bezdomności.
Działanie 2.2.3.
Pomoc w przystosowaniu się do
życia osób po opuszczeniu
zakładów karnych.
Działanie 2.2.4.
Współpraca ze służbą kuratorską
i służbą więzienną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej






liczba zawartych kontraktów socjalnych/indywidualnych programów wychodzenia
z bezdomności: 5.
organizacje pozarządowe
liczba zawartych indywidualnych programów edukacji socjalnej: 36 (w ramach Centrum
Edukacji Socjalnej).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/organizacje pozarządowe
liczba osób w mieszkaniach docelowych: 12 (Dom Wspólnoty przy ul. Kasztanowej – 8,
Dom Wspólnoty przy ul. Frysztackiej – 4).



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób, którym udzielono pomocy: 18.




Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba spotkań informacyjno – edukacyjnych organizowanych w Zakładzie Karnym: 1.
liczba osób osadzonych, uczestniczących w spotkaniach: 10.

Cel szczegółowy 2.3.
Wspieranie i promowanie modelowych rozwiązań w zakresie radzenia sobie z problemami marginalizacji
i wykluczenia społecznego wynikającym z bezdomności.
Działania

Działanie 2.3.1
Rozbudowa zintegrowanego
systemu usług socjalnych dla
osób wykluczonych społecznie,
świadczonych przez podmioty
publiczne i pozarządowe,
obejmującego:
 udzielanie schronienia,
 pomoc psychologiczno-

Wskaźniki

organizacje pozarządowe






liczba miejsc edukacji socjalnej: 1 (Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej „Być Razem”).
liczba osób, którym udzielono schronienia: 155 osób (w tym 63 osoby z gminy Cieszyn).
liczba osób, którym udzielono pomocy psychologicznej i terapeutycznej: 39.
liczba osób, którym udzielono pomocy prawnej: 22.
liczba działań: 6 (praca socjalna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, doradztwo
zawodowe, działania edukacyjne – wykłady i szkolenia, warsztaty treningu pracy –
krawiecki, stolarski, remontowo-budowlany, ślusarski, rzemiosła artystycznego;
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terapeutyczną,
 tworzenie miejsc edukacji
socjalnej,
 pomoc prawną.
Działanie 2.3.2.
Współpraca z innymi
samorządami oraz innymi
podmiotami.





działania te podejmowane były w ramach Programu zapewniającego schronienie,
odpowiednie warunki socjalno-bytowe oraz wyżywienie osobom bezdomnym, a także
w ramach Programu socjalno-edukacyjnego, zleconych do realizacji Stowarzyszeniu
Pomocy Wzajemnej „Być Razem”).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi, na
potrzeby innych gmin: 75.
liczba osób bezdomnych z innych gmin, którym udzielono pomocy: 58.
liczba wywiadów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych: 30.

Cel strategiczny 3.
Tworzenie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Cieszynie warunków do aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb.

Cel szczegółowy 3.1.
Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko
chorych.
Działania

Działanie 3.1.1.
Organizacja mieszkań
treningowych i chronionych.

Wskaźniki






Działanie 3.1.2.
Świadczenie usług
specjalistycznych dla osób
niepełnosprawnych, w tym
asystenta osoby
niepełnosprawnej.
Działanie 3.1.3.
Udzielanie pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz
długotrwale lub ciężko chorym,
zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej i ustawą
o świadczeniach rodzinnych.
Działanie 3.1.4.
Zapewnienie opieki
całodobowej/wsparcie placówek
świadczących opiekę całodobową
dla osób niepełnosprawnych oraz
długotrwale lub ciężko chorych.













Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba mieszkań chronionych i treningowych: 1 mieszkanie chronione.
liczba mieszkańców korzystających z mieszkań treningowych i chronionych: 3.
organizacje pozarządowe
liczba mieszkań chronionych i treningowych: 1 mieszkanie treningowe (zlokalizowane
na terenie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie,
prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Nasze Dzieci”).
liczba mieszkańców korzystających z mieszkań treningowych i chronionych: 11.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba świadczonych usług: 20 (liczba osób, którym świadczono usługi).
liczba godzin świadczonych usług: 5963.
liczba osób objętych pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej: 0.
liczba osób objętych pomocą hospicjum: 50 (liczba osób objętych pomocą
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, które prowadzi
hospicjum domowe).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób, którym udzielono pomocy na podstawie przesłanki niepełnosprawność
oraz długotrwała choroba: 1439 (767 – długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność – 672).
liczba przyznanych świadczeń rodzinnych: 14.690 (dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba mieszkańców placówek całodobowych, którzy otrzymują dofinansowanie
z budżetu gminy: 147.
liczba osób skierowanych do placówek, będących mieszkańcami gminy Cieszyn: 32.
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Działanie 3.1.5.
Prowadzenie działań
profilaktycznych
i rehabilitacyjnych.

Działanie 3.1.6.
Wsparcie inicjatyw szerzących
wiedzę i podnoszących
kwalifikacje osób
niepełnosprawnych oraz osób
długotrwale lub ciężko chorych.









Działanie 3.1.7.
Organizowanie i wspieranie
dziennych ośrodków i placówek
wsparcia dla osób
niepełnosprawnych.







Działanie 3.1.8.
Prowadzenie oddziałów
integracyjnych dla dzieci
i młodzieży w publicznych
przedszkolach, szkołach
i gimnazjach










organizacje pozarządowe
liczba uczestników zajęć: 650.
liczba organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia: 10 (Polski Związek
Niewidomych – Koło Terenowe w Cieszynie, Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury
Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyńskie Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja św.
Elżbiety Węgierskiej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Cieszynie, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci
i Młodzieży „Nasze Dzieci”, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji TRIANON.PL,
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych im. Łukasza Ewangelisty, Stowarzyszenie Wsparcia
Społecznego „Feniks”).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób uczestniczących w zajęciach: 8.
liczba dodatkowych zajęć edukacyjnych: 0.
organizacje pozarządowe
liczba osób uczestniczących w zajęciach: 305 (w ramach realizacji zadań zleconych
przez gminę organizacjom pozarządowym).
liczba zajęć edukacyjnych: 9 (Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe
w Cieszynie, Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób
Niepełnosprawnych, Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
„Więź”, Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Cieszynie,
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”,
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, Stowarzyszenie
Wsparcia Społecznego „Feniks”).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób skierowanych do placówek wsparcia/liczba uczestników: 20 (MOPS
przeprowadzał wywiady środowiskowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w związku z kierowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Cieszyna do
Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
organizacje pozarządowe
liczba funkcjonujących ośrodków i placówek dziennego wsparcia na terenie gminy: 3
(Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, Dzienny Oddział
Psychogeriatryczny – Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, Świetlica dla osób
z upośledzeniem umysłowym – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Cieszynie).
liczba osób skierowanych do placówek wsparcia/liczba uczestników: 78.
liczba osób oczekujących na skierowanie: 0.
przedszkola
liczba oddziałów integracyjnych: 5 (P2 – 4, P4 - 1).
liczba wychowanków i uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością i stopniem
niepełnosprawności, orzeczeniem o kształceniu specjalnym: 47 (P1 – 5 , P2 - 20, P4 – 9,
P7 – 2, P16 – 6, P17 – 1, P20 – 4).
szkoły podstawowe
liczba oddziałów integracyjnych: 18 (SP2 – 9, SP3 – 9).
liczba wychowanków i uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością i stopniem
niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 84 (SP1 – 3, SP2
– 41, SP3 – 40).
gimnazja
liczba oddziałów integracyjnych: 6 (G2 – 3, G3 – 3).
liczba wychowanków i uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością i stopniem
niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 41 (G1 – 3, G2 –
13, G3 – 25).
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Cel szczegółowy 3.2.
Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub ciężko chorych.
Działania

Działanie 3.2.1.
Organizowanie i uczestnictwo
w akcjach edukacyjnych
skierowanych do społeczności
lokalnej, które uczą traktować
niepełnosprawnych oraz
długotrwale lub ciężko chorych,
z należną im godnością.

Wskaźniki










Działanie 3.2.2.
Wspieranie rehabilitacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Działanie 3.2.3.
Wsparcie rodziców w zakresie
akceptacji niepełnosprawności
oraz długotrwałej choroby dzieci.

















Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba akcji informacyjno-promujących: 0.
Zamek Cieszyn
liczba akcji informacyjno-promujących: 0.
organizacje pozarządowe
liczba akcji informacyjno-promujących: 2 (warsztaty edukacyjne – Stowarzyszenie
Wsparcia Społecznego „Feniks”, udział w Kampanii Pola Nadziei – Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty).
szkoły podstawowe
liczba akcji informacyjno-promujących: 20 (SP1 – 1, SP2 – 2, SP3 – 12, SP4 – 3 – Akcja
„Zapal się na niebiesko”, Program dotyczący pomagania osobom niepełnosprawnym,
realizowany na lekcjach wychowawczych, artykuły w gazetce szkolnej, SP6 – 1, SP7 – 1
– udział w Kampanii „Pola Nadziei”).
gimnazja
liczba akcji informacyjno-promujących: 3 (G1 – 1 - działania szkolnego Koła
Wolontariatu, w tym zorganizowanie wyjścia do DSS w Cieszynie, G2 – 1, G3 – 1 spotkanie z niepełnosprawnym sportowcem).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba programów promujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 0.
liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP: 107 (osoby niepełnosprawne
zarejestrowane jako osoby bezrobotne, w tym 51 kobiet).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba szkoleń dla rodziców: 0.
liczba uczestników szkoleń: 0.
przedszkola
liczba szkoleń dla rodziców: 38 (P1 – 15 - konsultacje indywidualne dla rodziców, P2 –
10 - spotkania dla rodziców, zajęcia otwarte dla rodziców, P4 – 5 - szkolenia, zebrania
edukacyjne, P16 – 12 - konsultacje indywidualne z psychologiem, P17 – 2 - spotkania
indywidualne z psychologiem, P18 – 1 - szkolenie dla rodziców, P20 – 1 – wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne udzielane cyklicznie rodzicom).
liczba uczestników szkoleń: 210 (P1 – 15, P2 – 98, P4 – 78, P16 – 12, P17 – 5, P18 – 2).
szkoły podstawowe
liczba szkoleń dla rodziców: 10 (SP1 – 1, SP2 – 1 – bieżące konsultacje z psychologiem
i pedagogiem, SP3 – 5, SP4 – 3 – prelekcje na zebraniach klasowych, rozprowadzanie
ulotek i broszur, bieżące konsultacje z psychologiem i pedagogiem, SP7 – 2 spotkania
dla rodziców, systematyczne porady i konsultacje pedagoga i terapeuty dla rodziców
osób niepełnosprawnych, konsultacje ze specjalistami, wsparcie psychologicznopedagogiczne udzielane cyklicznie rodzicom, konsultacje indywidualne z wychowawcą
klasy).
liczba uczestników szkoleń: 364 (SP1 – 134, SP3 – 200, SP7 - 30).
gimnazja
liczba szkoleń dla rodziców: 4 (G1 – 3 - wsparcie psychologiczne, G3 – 1).
liczba uczestników szkoleń: 18 (G1 – 3, G3 – 15).
organizacje pozarządowe
liczba szkoleń dla rodziców: 0.
liczba uczestników szkoleń: 0.
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Działanie 3.2.4.
Zainteresowanie środków
masowego przekazu problemami
osób niepełnosprawnych oraz
osób długotrwale lub ciężko
chorych i ich rodzin.





Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba artykułów/audycji/działań poświęconych tematyce niepełnosprawności oraz
długotrwałej choroby: 0.
Zamek Cieszyn
liczba artykułów/audycji/działań poświęconych tematyce niepełnosprawności oraz
długotrwałej choroby: 0.
Cel szczegółowy 3.3.
Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej.

Działania

Działanie 3.3.1.
Wspieranie zadań związanych
z likwidacją barier
architektonicznych obiektów
będących w zasobach gminy
Cieszyn.

Działanie 3.3.2.
Wspieranie osób
niepełnosprawnych w zakresie
likwidacji barier
architektonicznych w lokalach
mieszkalnych.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba zaopiniowanych projektów, realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych
i remontowych: 2 (Komisja do spraw opiniowania projektów realizowanych przez
Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania do
potrzeb osób niepełnosprawnych sporządziła opinię w sprawie projektu – Rozbudowa
z przebudową drogi powiatowej 2621 S – ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km
oraz projektu dotyczącego remontu chodnika ul. Wyższa Brama w Cieszynie).
 liczba przystosowanych obiektów: 0.
Zamek Cieszyn
 Zamek popularyzuje ideę likwidacji barier poprzez promowanie najlepszych praktyk
w tym zakresie, przy okazji organizacji wystaw i konferencji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba konsultacji dotyczących możliwości realizacji i dofinansowania: 4.


Cel szczegółowy 3.4.
Poprawa dostępności do informacji.
Działania

Działanie 3.4.1.
Prowadzenie punktów
informacyjnych dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.

Wskaźniki





Działanie 3.4.2.
Ułatwianie dostępu osobom
niepełnosprawnym do internetu.











Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób, które skorzystały z ofert punktów informacyjnych: 100 (siedziba Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skrajnej 5).
Zamek Cieszyn
liczba osób, które skorzystały z ofert punktów informacyjnych: 0.
organizacje pozarządowe
liczba osób, które skorzystały z ofert punktów informacyjnych: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba publicznych punktów dostępu do internetu: 0.
liczba szkoleń z zakresu dostępności i obsługi nowoczesnych technologii: 0.
liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 0.
Biblioteka Miejska
liczba publicznych punktów dostępu do internetu: 4 punkty.
liczba szkoleń z zakresu dostępności i obsługi nowoczesnych technologii: 12.
liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 144.
organizacje pozarządowe
liczba publicznych punktów dostępu do internetu: 0.
liczba szkoleń z zakresu dostępności i obsługi nowoczesnych technologii: 0.
liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 0.
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Cel strategiczny 4.
Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku.

Cel szczegółowy 4.1.
Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych.
Działania

Działanie 4.1.1.
Wspieranie i promowanie akcji
służących podnoszeniu
świadomości społeczeństwa
o potrzebach i problemach ludzi
starszych.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej






liczba akcji: 0.
Zamek Cieszyn
liczba akcji: 1 (współudział w tworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni dla
seniorów na osiedlu Banotówka, złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego) .
organizacje pozarządowe
liczba akcji: 0.
gimnazja
liczba akcji: 2 (G1 – 1 - wyjście młodzieży do DSS w Cieszynie, G3 – 1 – wyjście
młodzieży do domu pomocy społecznej - kolędowanie).
Cel szczegółowy 4.2.
Wsparcie osób i rodzin w środowisku domowym.

Działania

Działanie 4.2.1.
Tworzenie innowacyjnych form
pomocy osobom starszym w ich
środowisku zamieszkania.

Wskaźniki






Działanie 4.2.2.
Świadczenie usług opiekuńczych.
Działanie 4.2.3.
Organizacja i prowadzenie
dziennych ośrodków wsparcia,
w tym klubów, świetlic dla osób
starszych, mieszkań chronionych.








Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba innowacyjnych form pomocy: 1 (realizacja programu „Ziomek” przez Punkt
Wolontariatu działający przy MOPS).
liczba osób objętych pomocą: 7.
organizacje pozarządowe
liczba innowacyjnych form pomocy: 0.
liczba osób objętych pomocą: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób objętych pomocą: 53.
liczba świadczeń: 9485 godzin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba ośrodków, mieszkań: 1.
liczba uczestników, mieszkańców: 3.
organizacje pozarządowe
liczba ośrodków, mieszkań: 1 (Dzienny Oddział Psychogeriatryczny – Fundacja
św. Elżbiety Węgierskiej).
liczba uczestników, mieszkańców: 16.
Cel szczegółowy 4.3.
Wsparcie instytucjonalne.

Działania

Działanie 4.3.1.
Prowadzenie Domu Spokojnej
Starości.
Działanie 4.3.2.
Współpraca z różnymi typami

Wskaźniki



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Dom Spokojnej Starości
liczba osób skierowanych przez MOPS do DSS: 12.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób skierowanych przez MOPS do domów pomocy społecznej: 32.
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domów pomocy społecznej.

Działanie 4.3.3.
Szerzenie idei i pomoc
w organizowaniu rodzinnych
domów pomocy.






wysokość środków przeznaczonych na realizację działań: 2.931.906,73 zł (środki
finansowe przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów pobytu w domach pomocy
społecznej dla 147 osób).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba rodzinnych domów pomocy: 0.
liczba miejsc: 0.
liczba osób skierowanych: 0.
liczba zawartych umów: 0.

Cel szczegółowy 4.4.
Współpraca między osobami zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób starszych – wymiana dobrych doświadczeń.
Działania

Wskaźniki

Działanie 4.4.1.
Współpraca z instytucjami,
organizacjami pozarządowymi,
kościołami, związkami
wyznaniowymi.

Działanie 4.4.2.
Promowanie modelu rodziny
wielopokoleniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba podmiotów realizujących działania: 10 (Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Dom Spokojnej Starości, Powiatowy Dom
Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, Dom Pomocy Społecznej „Betania”, Dom Opieki
„Kana”, Szpital Śląski – Oddział Geriatryczny, przychodnie zdrowia, Zakład OpiekuńczoLeczniczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Medika”).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba środowisk objętych pomocą: 36.
organizacje pozarządowe
 liczba środowisk objętych pomocą: 0.

Cel strategiczny 5.
Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi w Cieszynie.

Cel szczegółowy 5.1.
Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Działania

Działanie 5.1.1.
Zapewnienie miejsc opieki nad
dzieckiem, do czasu rozpoczęcia
przez nie nauki w szkole.
Działanie 5.1.2.
Zapewnienie oferty
ogólnodostępnych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Wskaźniki













Żłobki Miejskie
liczba miejsc w żłobkach: 287 (w tym 220 w Żłobkach Miejskich).
przedszkola
liczba miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych: 1352.
liczba opiekunów w przedszkolu: P1 – 13, P8 – 9, P18 – 8.
szkoły podstawowe
liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 187 (SP1 – 28, SP2 – 38, SP3 – 46, SP4 – 29,
SP6 – 8, SP7 – 38).
liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć: 1414 (SP1 – 150, SP2 – 360,
SP3 – 439, SP4 – 170, SP6 – 130, SP7 - 165).
gimnazja
liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 60 (koła zainteresowań, zajęcia sportoworekreacyjne, dodatkowe zajęcia w formie kółek przedmiotowych, G1 – 10, G2 – 16, G3
– 34).
liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć: 504 (G2 – 187, G3 – 317).
Biblioteka Miejska
liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 140.
liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć: 966.
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Działanie 5.1.3.
Organizowanie różnych form
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.















Działanie 5.1.4.
Zapewnienie oraz stałe
rozwijanie oferty placówek
wsparcia dziennego, w tym także
placówek o charakterze pracy
podwórkowej z dziećmi i
młodzieżą.
Działanie 5.1.5.
Umożliwienie rodzinom
wielodzietnym udziału
w społeczno-kulturalnym życiu
miasta.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 9 sekcji zainteresowań.
liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć: 282.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 9 (zajęcia sportowe dla młodzieży).
liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć: 1000 osób.
organizacje pozarządowe
liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych: 15 (zajęcia oferowane w Centrum Profilaktyki
Edukacji i Terapii „Kontakt” – warsztaty z grafiki komputerowej, fotografii, rzeźby,
dotyczące odkrywania osobistego potencjału, warsztaty hand-made, recyklingu
artystycznego, informatyczne, muzyczne, rodzinne zajęcia artystyczne).
liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form zajęć: 517.
szkoły podstawowe
liczba zrealizowanych form wypoczynku: 40 (SP1 – 3 – zimowisko, wypoczynek letni,
zielona szkoła, SP2 – 6 warsztatów, SP3 – 7 (4 – warsztaty zimowe, 3 – warsztaty
letnie), SP4 – 4 – zimowisko, „zielona szkoła”, kolonia letnia, półkolonia letnia, SP6 – 2,
SP7 – 18 – zimowisko, wycieczki turystyczno-krajoznawcze).
gimnazja
liczba zrealizowanych form wypoczynku: 10 (G1 – 5 – wyjazd na narty, warsztaty
plastyczne, muzyczne i historyczno-regionalne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, G2 –
2, G3 – 3 - warsztaty zainteresowań w czasie ferii, półkolonia letnia, zimowisko).
Biblioteka Miejska
liczba zrealizowanych form wypoczynku: 32 (warsztaty, zajęcia z udziałem 1567
uczestników).
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
liczba zrealizowanych form wypoczynku: 95.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
liczba zrealizowanych form wypoczynku: 2 (56 działań - zajęcia stałe, zajęcia sportoworekreacyjne, turnieje, obozy w ramach akcji Zima i Lato w mieście).
organizacje pozarządowe
liczba zrealizowanych form wypoczynku: 21 (w tym 8 projektów dotyczących
wypoczynku z programem terapeutycznym, realizowanych w ramach GPPiRPA oraz PN,
12 form wypoczynku – 7 letniego, 5 zimowego, koordynowanych przez Wydział Kultury
Urzędu Miejskiego, 1 projekt w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu).
organizacje pozarządowe
liczba działających placówek: 6 (Środowiskowe Ogniska Wychowawcze nr 1, nr 2, nr 3,
nr 4, nr 5 oraz Świetlica Środowiskowa „Przytulisko” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –
Oddział Powiatowy w Cieszynie).
liczba miejsc w placówkach: 180.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 liczba działających placówek: 0.
 liczba miejsc w placówkach: 0.
organizacje pozarządowe
 liczba działających placówek: 6.
 liczba miejsc w placówkach: 180.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba partnerów: 0.
 liczba programów: 0.
 liczba rodzin objętych programami: 0.
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie
 liczba programów: 2 (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Cieszyńska Karta Dużej
Rodziny).
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liczba rodzin objętych programami: 117 rodzin (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny).



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
liczba programów: 1 (uczestnictwo w programie ”Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”).








Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
liczba programów: 1 (cały program COK kierowany był również do rodzin
wielodzietnych – partner w programie „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”).
Zamek Cieszyn
liczba programów: 1 (uczestnictwo w programie ”Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”).
Schronisko Młodzieżowe
liczba programów: 1 (zniżki na opłaty za noclegi – 20%, zniżki na wynajem sal
gimnastycznych – 25% za godzinę).
Książnica Cieszyńska
liczba programów: 1 (Książnica Cieszyńska Zarządzeniem dyrektora nr 04/2014 z 29
września 2014 roku wprowadziła uregulowanie, obowiązujące od 1 października 2014
roku, na podstawie którego posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz dzieci w wieku
niższym, niż szkolny uprawnieni zostali do bezpłatnego wejścia na wystawy
organizowane w Galerii Książnicy Cieszyńskiej).
Cel szczegółowy 5.2.
Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie.

Działania

Działanie 5.2.1.
Zapewnienie rodzinom będącym
w trudnej sytuacji materialnej
wsparcia rzeczowego oraz
finansowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa.

Wskaźniki










Działanie 5.2.2.
Rozwój oraz upowszechnienie
dostępu do poradnictwa
rodzinnego, prawnego,
psychologicznego oraz
specjalistów pracujących
z rodziną.

Działanie 5.2.3.
Realizowanie programów
profilaktycznych z zakresu







Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba rodzin objętych wsparciem: 2.641 (121 rodzin z dziećmi na podstawie ustawy
o
pomocy
społecznej,
2.230
rodzin
na
podstawie
ustawy
o świadczeniach rodzinnych, 290 rodzin na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów).
liczba form wsparcia: 7 (pomoc finansowa w formie różnego rodzaju zasiłków
przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie obiadów,
zasiłki rodzinne i dodatki, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, paczki świąteczne, program pomocy
żywnościowej Podprogram 2015 FEAD).
liczba dzieci korzystających z dożywiania: 357.
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
liczba rodzin objętych wsparciem: 139.
liczba form wsparcia: 2.
liczba dzieci korzystających z dożywiania: 357.
liczba stypendiów: 269.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba porad specjalistycznych: 70 (poradnictwo psychologiczne i prawne organizowane
w ramach GPWR).
organizacje pozarządowe
liczba porad specjalistycznych: 2443 (2281 porad w ramach Programu wieloaspektowej
pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy” realizowanego przez
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 162 konsultacji psychologicznych
i pedagogicznych w ramach zadania pod nazwą „Działania edukacyjno-informacyjne
przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD
dot.
profilaktyki
uzależnień
oraz
wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne
w rozwiązywaniu trudności” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –
Oddział Powiatowy w Cieszynie).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba zrealizowanych programów: 39 (programy profilaktyczne realizowane w ramach
GPPiRPA oraz PN).
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przeciwdziałania dysfunkcji
rodzin.







Działanie 5.2.4.
Rozwijanie oferty usług
opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla rodzin
z dziećmi.
Działanie 5.2.5.
Organizowanie grup wsparcia dla
rodziców.










przedszkola
liczba zrealizowanych programów: 7 (P2 – 3 programy, P4 – 2 programy, P8 – 1
program wychowawczy, P18 – 1 – program wychowawczy).
szkoły podstawowe
liczba zrealizowanych programów: 31 (SP1 – 3, SP2 – 1, SP3 – 9, SP3 – 3, SP7 - 15).
gimnazja
liczba zrealizowanych programów: 2 (G1 – 2).
organizacje pozarządowe
liczba zrealizowanych programów: 2 (Program wieloaspektowej pomocy
psychologicznej i prawnej „Sedno Sprawy” – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być
Razem”, Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży –
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba form w jakich prowadzone są usługi: 1 (usługi specjalistyczne dla dzieci
z zaburzeniami psychicznymi).
liczba osób, które skorzystały z usług: 7 niepełnosprawnych dzieci.
organizacje pozarządowe
liczba form w jakich prowadzone są usługi: 0.
liczba osób, które skorzystały z usług: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba grup wsparcia: 1 (edukacyjna grupa wsparcia dla rodziców).
liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia: 8.
organizacje pozarządowe
liczba grup wsparcia: 1 (grupa wsparcia dla rodziców prowadzona w ramach Programu
wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy”).
liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia: 8.
Cel szczegółowy 5.3.
Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej.

Działania

Działanie 5.3.1.
Zapewnienie rodzinom
przeżywającym poważne
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych,
miejsc w mieszkaniach
chronionych oraz mieszkaniach
readaptacyjnych, zapewniających
całodobowe wsparcie.
Działanie 5.3.2.
Zapewnienie rodzinom
przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia asystenta rodziny
i pracownika socjalnego.

Działanie 5.3.3.
Pomoc kobietom w ciąży oraz
rodzicom samotnie
wychowującym dzieci.

Wskaźniki
















Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba rodzin objętych wsparciem: 1.
liczba mieszkań readaptacyjnych: 0.
liczba mieszkań chronionych: 1.
organizacje pozarządowe
liczba rodzin objętych wsparciem: 0.
liczba mieszkań readaptacyjnych: 0.
liczba mieszkań chronionych: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba zatrudnionych asystentów rodziny: 2.
liczba rodzin, które skorzystały ze wsparcia w związku z przeżywaniem trudności
opiekuńczo-wychowawczych: 35 (w tym w 22 przypadkach praca prowadzona była
w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego).
organizacje pozarządowe
liczba zatrudnionych asystentów rodziny: 0.
liczba rodzin, które skorzystały ze wsparcia w związku z przeżywaniem trudności
opiekuńczo-wychowawczych: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/organizacje pozarządowe
liczba działających placówek: 1 (Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” – Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej „Być Razem”).
liczba miejsc w placówkach: 16.
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Cel szczegółowy 5.4.
Reintegracja rodzin.
Działania

Wskaźniki

Działanie 5.4.1.
Podejmowanie działań
edukacyjnych i wspierających,
skierowanych do rodziców dzieci
i młodzieży umieszczonych
w pieczy zastępczej
zmierzających do powrotu dzieci
pod opiekę rodziców, budowanie
więzi pomiędzy rodzicami
a dziećmi.
Działanie 5.4.2.
Wsparcie młodzieży
opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze oraz
rodziny zastępcze.







Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba rodzin objętych wsparciem: 32 (rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
korzystali z poradnictwa prawnego, psychologicznego, uczestniczyli w grupach
wsparcia).
liczba dzieci, które powróciły do biologicznych rodzin: 3.
organizacje pozarządowe
liczba rodzin objętych wsparciem: 0.
liczba dzieci, które powróciły do biologicznych rodzin: 0.




Zakład Budynków Miejskich
liczba przydzielonych mieszkań, w tym mieszkań chronionych: 5.
liczba osób objętych wsparciem: 5.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej




liczba przydzielonych mieszkań, w tym mieszkań chronionych: 0.
liczba osób objętych wsparciem: 0.

Cel strategiczny 6.
Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym.

Cel szczegółowy 6.1.
Zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat wpływu substancji psychoaktywnych na życie człowieka
Działania

Działanie 6.1.1.
Podejmowanie działań
o charakterze edukacyjnym
skierowanych do rodziców.

Działanie 6.1.2.
Podnoszenie kwalifikacji
z zakresu pracy profilaktycznej
z dziećmi i młodzieżą.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba programów skierowanych do rodziców: 3 (programy profilaktyczne:
„Narkotykowe Dylematy”, „Dopalacze Stop”, „Ważne tematy dla mamy i taty”).
szkoły podstawowe
 liczba programów skierowanych do rodziców: 23 (SP1 – 1, SP2 – 2, SP3 – 5 – prelekcje,
porady, pomoc indywidualna rodzinie, SP4 – 3 – podejmowane działania o charakterze
edukacyjnym skierowane do rodziców: prelekcje na zebraniach klasowych,
rozprowadzanie ulotek i broszur, dyżury konsultacyjne specjalistów: pedagoga
i psychologa, SP6 – 2, SP7 – 10 – warsztaty oraz spotkanie edukacyjne
z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji, dzielnicowym, Straży Miejskiej,
gazetka informacyjna, broszury informacyjne).
gimnazja
 liczba programów skierowanych do rodziców: 1 (G1 – 2 - zorganizowanie pedagogizacji
nt. dopalaczy i narkotyków, dystrybucja ulotek nt. przemocy domowej oraz przemocy
seksualnej, G2 – 2, G3 - 1).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba szkoleń z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą: 4.
 liczba odbiorców szkoleń: 316.
przedszkola
 liczba szkoleń z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą: 13 (P2 – 8, P4 – 7
szkolenia, studia podyplomowe, P19 – 4, P20 - 2).
 liczba odbiorców szkoleń: 18 (P2 – 16 nauczycieli, P4 – 6, P20 - 4).
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Działanie 6.1.3.
Prowadzenie działań
edukacyjnych z wykorzystaniem
materiałów informacyjnych,
służących kształtowaniu
prawidłowych postaw
społecznych wśród mieszkańców
Cieszyna.

Działanie 6.1.4.
Podejmowanie działań
edukacyjnych skierowanych do
sprzedawców napojów
alkoholowych.

szkoły podstawowe
 liczba szkoleń z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą: 14 (SP1 – 1, SP2 – 1,
SP3 – 5, SP6 – 2, SP7 - 5).
 liczba odbiorców szkoleń: 303 (SP1 – 20, SP2 – 47, SP3 – 200, SP6 – 20, SP7 - 16).
gimnazja
 liczba szkoleń z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą: 8 (G1 – 6, G2 – 1, G3
– 1).
 liczba odbiorców szkoleń: 49 (G2 – 2, G3 – 47).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba materiałów informacyjnych wykorzystywanych do działań edukacyjnych (w tym
ulotki, płyty CD, plakaty, informatory, itp.): 2.330 (2.230 sztuk ulotek, broszur oraz
plakatów, m.in.: „Odpowiedzialny kierowca” i „Przeciw pijanym kierowcom”, literatura
specjalistyczna – 100 sztuk).
 liczba działań edukacyjnych: 4.
Przedszkola
 liczba materiałów informacyjnych wykorzystywanych do działań edukacyjnych (w tym
ulotki, płyty CD, plakaty, informatory, itp.): P2 – 3 (strona internetowa Przedszkola nr 2,
profil Przedszkola nr 2 na facebooku, gazetka logopedyczna i psychologiczna dla
rodziców).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 liczba szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych: 1.
 liczba osób biorących udział w szkoleniach skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych: 27 (17 osób korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, 10 członków GKRPA).
Straż Miejska
 liczba szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych: Straż Miejska nie
organizowała szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
natomiast we współpracy z MOPS dostarczyła zawiadomienia o szkoleniu do punktów
sprzedaży napojów alkoholowych.

Cel szczegółowy 6.2.
Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób nadużywających oraz uzależnionych od środków
psychoaktywnych.
Działania

Działanie 6.2.1.
Wspieranie lecznictwa
odwykowego, instytucji,
organizacji pozarządowych oraz
osób fizycznych działających
w obszarze rozwiązywania
problemów uzależnień.
Działanie 6.2.2.
Utrzymanie i rozwój spójnego
systemu współpracy instytucji
i organizacji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów
uzależnień.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba podmiotów działających w obszarze uzależnień: 2 (Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Variusmed”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
 liczba osób korzystających z pomocy różnych podmiotów działających w obszarze
rozwiązywania problemów uzależnień: 126.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba działań podejmowanych w ramach systemu współpracy: 6 (działania
podejmowane we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
„Variusmed”, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Cieszyńskim Stowarzyszeniem Klub
Abstynentów „Familia”,
organizowanie terapii dla osób niepełnosprawnych,
organizowanie zajęć motywacyjno-korekcyjnych dla osób mających problem
z alkoholem, z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii).
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Działanie 6.2.3.
Wspieranie działań na rzecz
rozwiązywania problemów
alkoholowych w domach pomocy
społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 liczba domów pomocy społecznej, w których podejmowane są działania na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych: 0.
 liczba osób uczestniczących w zajęciach motywacyjnych w domach pomocy społecznej:
0.

Cel szczegółowy 6.3.
Zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień.
Działania

Działanie 6.3.1.
Poprawa funkcjonowania rodzin
z problemem uzależnień.

Wskaźniki









Działanie 6.3.2.
Poprawa stanu psychofizycznego
i funkcjonowania społecznego
osób uzależnionych.











Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba osób objętych wsparciem: 83.
liczba działań na rzecz pomocy rodzinom: 2 (organizacja porad prawnych
i psychologicznych).
organizacje pozarządowe
liczba osób objętych wsparciem: 1010.
liczba działań na rzecz pomocy rodzinom: 5 (Program wieloaspektowej pomocy
psychologicznej i prawnej „Sedno Sprawy”, prowadzenie Punktu ds. Narkomanii
– Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Program socjoterapeutyczny
i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy
w Cieszynie, prowadzenie Klubu Abstynentów „Familia” – Cieszyńskie Stowarzyszenie
Klub Abstynentów „Familia”).
liczba placówek udzielających pomocy rodzinom: 9 (Centrum Profilaktyki Edukacji
i Terapii „Kontakt”, Punkt ds. Narkomanii, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1,
nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, Świetlica Środowiskowa „Przytulisko”, Klub Abstynentów
„Familia”).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
liczba programów: 1 (zajęcia motywacyjno-korekcyjne dla mieszkańców Cieszyna,
mających problem z alkoholem, pijących ryzykownie, szkodliwie lub uzależnionych od
alkoholu, którzy się nie kwalifikują się do terapii – realizowane w Dziennym Ośrodku
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
liczba odbiorców programów: 15.
organizacje pozarządowe
liczba programów: 3 (Program zapewniający schronienie, odpowiednie warunki
socjalno-bytowe oraz wyżywienie osobom bezdomnym, Program socjalnoedukacyjny, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne
oraz warsztaty pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych,
bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, prowadzenie Klubu
Abstynentów, m.in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup
terapeutycznych i obsługa telefonu zaufania – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „Familia”).
liczba odbiorców programów: 631.
liczba działań służących aktywizacji zawodowej: 1 (Program socjalno-edukacyjny,
w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty
pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych).
liczba placówek realizujących działania na rzecz osób uzależnionych: 2 (Centrum
Edukacji Socjalnej, Klub Abstynentów „Familia”).
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Cel szczegółowy 6.4.
Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.
Działania

Działanie 6.4.1.
Zintensyfikowanie działań
profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.

Działanie 6.4.2.
Wyposażanie dzieci i młodzieży
w kompetencje psychospołeczne.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba programów profilaktycznych: 39.
 liczba osób objętych programami profilaktycznymi: 3368 uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
organizacje pozarządowe
 liczba programów profilaktycznych: 7 (Działania edukacyjno-informacyjne
przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD
dot.
profilaktyki
uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
w rozwiązywaniu trudności – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy
w Cieszynie, Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży „Siła
jest we mnie” – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, projekty: „Sport?
Tak!!! Alkohol i Narkotyki? Nie!!” III edycja, IV edycja lato – Towarzystwo Sportowe
„Piast”, Spot reklamowy – „Szach-Mat”, Musical „Szach-Mat 2” – Fundacja „Ster”,
Program „Liderzy w działaniu” – Stowarzyszenie Sportowe „GramOLajf”).
 liczba osób objętych programami profilaktycznymi: 1187.
szkoły podstawowe
 liczba programów profilaktycznych: 26 (SP1 – 1, SP2 – 1, SP3 – 9, SP4 – 3, SP6 – 2, SP7 –
10).
 liczba osób objętych programami profilaktycznymi: 1310 (SP1 - 120, SP2 – 363, SP3 –
200, SP4 – 270, SP6 – 192, SP7 – 165).
gimnazja
 liczba programów profilaktycznych: 21 (G1 – 11 - warsztaty, musical, film
dokumentalny, konkursy, G2 – 4, G3 – 6 – warsztaty, spektakle profilaktyczne).
 liczba osób objętych programami profilaktycznymi: 577 (G2 – 260, G3 – 317).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



Działanie 6.4.3.
Rozwijanie zainteresowań wśród
dzieci i młodzieży oraz

liczba działań, warsztatów, programów: 3.
organizacje pozarządowe
liczba działań, warsztatów, programów: jak w pkt 6.4.1.
przedszkola



liczba działań, warsztatów, programów: 26 (P2 – 3 - zajęcia terapeutyczne dla dzieci
zahamowanych emocjonalnie, zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo, zajęcia dydaktyczne, P4 – 4 - programy, P8 – 11 - indywidualne
programy pracy z dzieckiem, P17 – 5 - indywidualne programy pracy z dzieckiem, P18 –
1 – realizowanie przez indywidualnych programów pracy z dzieckiem, P20 – 2 –
realizacja programu wychowania przedszkolnego, organizacja różnego rodzaju akcji).
szkoły podstawowe



liczba działań, warsztatów, programów: 42 (SP1 – 3, SP2 – 3, SP3 – 19, SP4 – 11 - lekcje
wychowawcze, program profilaktyczny, program wychowawczy, spotkanie
z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji, Straży Miejskiej, systematyczne
zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, socjoterapeutyczne, SP6 – 2, SP7 – 4 – warsztaty, lekcje wychowawcze,
program profilaktyczny i wychowawczy, spotkania z przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji i Straży Miejskiej).
gimnazja



liczba działań, warsztatów, programów: 16 ( G1 – 5, G2 – 6, G3 – 5).
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
liczba działań/warsztatów: 8 (zajęcia sportowe realizowane w ramach GPPiRPA oraz
PN).
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poszerzanie oferty
alternatywnego spędzania czasu
wolnego.

Działanie 6.4.4.
Wykorzystanie potencjału
psychospołecznego dzieci
i młodzieży do podejmowania
działań w środowisku
rówieśniczym.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
 liczba działań/warsztatów: 278 (koncerty w COK - 46, koncerty w plenerze – 21,
koncerty w kościołach – 11, wykłady, prelekcje, spotkania poetyckie – 82, warsztaty –
25, wystawy – 29, Kino Szkoła - seanse filmowe – 64).
Biblioteka Miejska
 liczba działań/warsztatów: 140.
Zamek Cieszyn
 liczba działań/warsztatów: 22 („Mała Pracownia Projektowania” – 2 edycje zajęć,
„Dizajn u źródeł” – 4 warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, 15
wycieczek szkolnych, które zostały oprowadzone po wystawach, Światowy Dzień
Przedsiębiorczości – młodzież szkolna brała udział w zajęciach i wykładach nt.
przedsiębiorczości).
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego
 liczba działań/warsztatów: 45 działań współorganizowanych oraz wspieranych przez
wydział.
szkoły podstawowe
 liczba działań/warsztatów: 129 (SP1 – 2, SP2 – 11 - zajęcia pozalekcyjne, imprezy i akcje
sportowe, SP3 – 40 – warsztaty, SP4 – 29 – zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe, SP6
– 2, SP7 – 45 – zajęcia pozalekcyjne).
gimnazja
 liczba działań/warsztatów: 30 (G1 – 10 - koła zainteresowań, zajęcia sportowo –
rekreacyjne, biblioteka, klub szkolny, G2 – 16, G3 – 4 - zajęcia pozalekcyjne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne).
organizacje pozarządowe
 liczba działań/warsztatów: jak w pkt 6.4.1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba działań: 3 (Program „Liderzy młodzieżowi”, programy realizowane w Punkcie
Wolontariatu działającym przy MOPS – Program „Douczanie”, „Junior”).
 liczba osób biorących udział w działaniach: 61 (łączna liczba liderów i wolontariuszy).
organizacje pozarządowe
 liczba działań: 3 (Program „Liderzy w działaniu” – Stowarzyszenie Sportowe
„GramOLajf”, Spot reklamowy „Szach-Mat”, musical „Szach-Mat 2” - Fundacja „STER”).
 liczba osób biorących udział w działaniach: 162.
szkoły podstawowe
 liczba działań: 42 (SP3 – 27, SP4 – 4 – udział w akcjach charytatywnych, prowadzenie
szkolnej gazetki, prowadzenie sklepiku szkolnego, teatrzyk szkolny, SP6 – 1, SP7 – 10).
 liczba osób biorących udział w działaniach: 446 (SP3 – 200, SP4 – 61, SP6 – 20, SP7 165).
gimnazja
 liczba działań: 2 (G1 – 2).
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Cel strategiczny 7.
Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie i wzmacnianie skutecznego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Cieszyn.

Cel szczegółowy 7.1.
Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich
członków rodzin.
Działania

Wskaźniki

Działanie 7.1.1.
Kompleksowa pomoc dla ofiar
przemocy
w tym podejmowanie interwencji
w środowiskach dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz
realizacja Procedury „Niebieskie
Karty”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba postępowań z użyciem procedury „Niebieskie Karty”: 79 procedur „Niebieskie
Karty” wszczętych w 2015 roku, kontynuacja 157 postępowań w procedurze
„Niebieskie Karty” z lat 2011 – 2014, zakończenie 95 postępowań.
 liczba osób korzystających z pomocy specjalistycznej: 121 (osoby doświadczające
przemocy, żyjące w rodzinach, w których prowadzona była procedura „Niebieskie
Karty”).
 liczba udzielonych porad specjalistycznych: 224 (w ramach Punktu Konsultacyjnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej).
 liczba grup wsparcia: 2 (grupa wsparcia dla kobiet, których partnerzy równolegle
uczestniczyli w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc
w rodzinie).
organizacje pozarządowe
 liczba osób korzystających z pomocy specjalistycznej: 797 (w ramach Programu
wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno Sprawy”, realizowanego
przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”).
 liczba udzielonych porad specjalistycznych: 1518 (w ramach Programu wieloaspektowej
pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno Sprawy”, realizowanego przez
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”).
 liczba grup wsparcia: 1 (grupa wsparcia prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być Razem”).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie/organizacje pozarządowe/placówki specjalistyczne
 liczba osób, którym udzielono schronienia oraz pomocy specjalistycznej w placówkach,
w tym liczba dzieci: 12, w tym 8 kobiet i 4 dzieci z terenu Cieszyna.
 liczba placówek: 1 (Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na
zlecenie powiatu cieszyńskiego, gmina Cieszyn wspiera powiat w realizacji tego zadania
udzielając dotacji).
 liczba miejsc w placówkach: 19.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/organizacje pozarządowe
 liczba utworzonych mieszkań readaptacyjnych i liczba osób korzystających z tej formy
pomocy: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba przeprowadzonych interwencji: 30 (10 w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
20 w ramach Punktu Konsultacyjnego MOPS).
 liczba dzieci, które objęto pomocą specjalistyczną: 47 (27 w ramach procedury
„Niebieskie Karty”, 20 w ramach Punktu Konsultacyjnego w MOPS).
 liczba spraw skierowanych do Sądu Rejonowego: 7.

Działanie 7.1.2.
Zapewnienie kobietom i dzieciom
całodobowego schronienia oraz
pomocy specjalistycznej.

Działanie 7.1.3.
Utworzenie mieszkań
readaptacyjnych.
Działanie 7.1.4.
Podejmowanie działań
interwencyjnych
i zabezpieczających dzieci, które
są ofiarami i świadkami
przemocy w rodzinie.
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przedszkola
liczba przeprowadzonych interwencji: 0.
liczba dzieci, które objęto pomocą specjalistyczną: 2 (P2 – 2).
szkoły podstawowe
 liczba przeprowadzonych interwencji: 7(SP3 – 4, SP4 – 3).
 liczba dzieci, które objęto pomocą specjalistyczną: 10 (SP1 – 3, SP3 – 4, SP4 – 3).
 liczba spraw skierowanych do Sądu Rejonowego: 2 (SP3 – 1, SP4 - 1).
gimnazja
 liczba przeprowadzonych interwencji: 5 (G1 – 2, G2 – 1, G3 - 2).
 liczba dzieci, które objęto pomocą specjalistyczną: 8 (G1 – 3, G2 – 3, G3 - 2).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba i rodzaj placówek realizujących programy: 0.
 liczba realizowanych programów i szkoleń: 0.
 liczba interwencji: 30 (18 w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 12 w ramach Punktu
Konsultacyjnego w MOPS).
organizacje pozarządowe
 liczba i rodzaj placówek realizujących programy: 0.
 liczba realizowanych programów i szkoleń: 0.
 liczba interwencji: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba i rodzaj programów: 1.
 liczba odbiorców poszczególnych programów: 37.
 liczba placówek realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 1
(MOPS).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 liczba i rodzaj programów: 1 (rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami
nadużywającymi alkoholu i stosującymi przemoc w rodzinie).
 liczba odbiorców poszczególnych programów: 29.



Działanie 7.1.5.
Ochrona osób starszych
i niepełnosprawnych
doznających przemocy ze strony
swoich bliskich lub opiekunów.

Działanie 7.1.6.
Oddziaływania terapeutycznoedukacyjne wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Cel szczegółowy 7.2.
Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
adresowanych do różnych grup społecznych.
Działania

Działanie 7.2.1.
Realizacja programów
edukacyjnych adresowanych do
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wskaźniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba programów kierowanych do poszczególnych grup odbiorców i placówek: 3 (1
program dla dzieci i młodzieży, 1 program dla kadry Poradni PedagogicznoPsychologicznej, 1 program dla kadry pedagogicznej).
 liczba uczestników programów: 517.
przedszkola
 liczba programów kierowanych do poszczególnych grup odbiorców i placówek: 21 (P2 –
2 – realizacja programów profilaktycznych: „Prawa dużych i małych”, „Powiedz komuś”,
P4 – 6, P8 – 7 – w tym realizacja 1 programu wychowawczego, 4 – realizacja
programów autorskich nauczycieli, 2 – realizacja programów prozdrowotnych, P16 – 1,
P17 – 4, P18 – 1 – realizacja Programu Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej „Razem dla
siebie”).
 liczba uczestników programów: 305 (P2 – 80, P4 – 50, P8 – 75, P16 – 50, P18 – 50).
szkoły podstawowe
 liczba programów kierowanych do poszczególnych grup odbiorców i placówek: 71 (SP1
– 2, SP2 – 1, SP3 – 47, SP6 – 1, Sp7 - 20).
 liczba uczestników programów: 1270 (SP1 – 145, SP2 – 363, SP3 – 545, SP6 – 52, SP7 23
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165).

Działanie 7.2.2.
Kształtowanie umiejętności
wychowawczych i społecznych
u rodziców poprzez prowadzenie
warsztatów umiejętności
wychowawczych.

gimnazja
 liczba programów kierowanych do poszczególnych grup odbiorców i placówek: 9 (G1 9).
 liczba uczestników programów: 300 (G1 – 300).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba i rodzaj działań (warsztaty, prelekcje, spotkania): 0.
 liczba uczestników: 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 liczba i rodzaj działań (warsztaty, prelekcje, spotkania): 1.
 liczba uczestników: 18.
organizacje pozarządowe
 liczba i rodzaj działań (warsztaty, prelekcje, spotkania): 1 (grupa dla rodziców
z trudnościami wychowawczymi służąca edukacji w zakresie wychowania bez przemocy
- w ramach Programu wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno
Sprawy”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”).
 liczba osób: 18.
szkoły podstawowe
 liczba i rodzaj działań (warsztaty, prelekcje, spotkania): 230 (SP1 – 1, SP2 – 1 – prelekcje
w ramach spotkań z rodzicami, SP3 – 200, SP3 –8– warsztaty, prelekcje, spotkania,
SP7 –20– prelekcje, wywiadówki, pogadanki, program profilaktyczny i wychowawczy).
 liczba uczestników: 649 (SP1 – 134, SP2 – 150, SP3 – 200, SP7 – 165).
gimnazja
 liczba i rodzaj działań (warsztaty, prelekcje, spotkania): 2 (G1 – 1, G2 – 1).
 liczba uczestników: 52 (G2 – 52).

Cel szczegółowy 7.3.
Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększanie kompetencji
zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Działania

Wskaźniki

Działanie 7.3.1.
Umacnianie interdyscyplinarnego
systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie/grupy robocze
 liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego: 6.
 liczba powołanych Grup Roboczych: 46.
 liczba i rodzaj szkoleń: 4 (szkolenia: „Przemoc seksualna”, „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w gminie Cieszyn”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura NK”, „Skuteczne
działania policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”).
 liczba i rodzaj realizowanych kampanii: 1 (Kampania „Stop Przemocy – Spróbujmy
Inaczej” – kontynuacja działań).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie/grupy robocze
 rodzaj i liczba szkoleń, superwizji: 4 („Interwencja kryzysowa”, „Prowadzenie grup
wsparcia”, „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth”,
superwizje).
 liczba konferencji i seminariów: 2 (udział w konferencji nt.: „Powiatowy Ośrodek
Wsparcia jako element planu pomocy rodzinie z problemem przemocy w ramach
procedury NK, organizowanej przez PCPR, udział w seminarium nt.: „Usprawnienie
działań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy w powiecie cieszyńskim”,
organizowanym przez Starostwo Powiatowe).
 liczba uczestników szkoleń: 93.

Działanie 7.3.2.
Podnoszenie kwalifikacji grup
zawodowych realizujących
zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
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Cel szczegółowy 7.4.
Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Działania

Wskaźniki

Działanie 7.4.1.
Rozpowszechnianie informacji na
temat przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania przemocy oraz
ochrony przed przemocą.
Działanie 7.4.2.
Współudział w organizacji
kampanii społecznych
ukierunkowanych na
przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, propagujących
konstruktywne formy współżycia
oraz wychowania w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba akcji informacyjno-edukacyjnych: 2 (publikacje w „Wiadomościach
Ratuszowych”, rozprowadzanie ulotek „Stop Przemocy – Spróbujmy Inaczej”) oraz
strona internetowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 liczba i rodzaj zrealizowanych zadań w ramach kampanii: 1 (Kampania „Stop Przemocy
– Spróbujmy Inaczej” – kontynuacja działań polegających na rozprowadzaniu
materiałów informacyjno-edukacyjnych).
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