TABELA Nr 6 - Sprawozdanie z monitorowania Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 za okres 2015-2016
Cel strategiczny

2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna

Cel operacyjny

2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej

Nr

Działania i zadania

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

1

Utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych

2015 - 2020

100,00

RPOWP,
POWER

2

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Gródku do potrzeb
osób niepełnosprawnych

2015 - 2020

90,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

3

Dostosowanie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku
do potrzeb osób niepełnosprawnych

2015 - 2020

50,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

4

Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2015 - 2020

80,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

Działania prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe: UKS Gródek, Gminny Klub Sportowy
„GRYF-CZARNI”, Uczniowska Szkółka Sportowa „Gryfik”

5

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz
usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami
świadczonych w lokalnej społeczności

2015 - 2020

40,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

W ramach systemu opieki społecznej usługami opiekuńczymi
objętych zostało:
- w 2015 r. 26 osób, wydatkowano kwotę 148 328 zł,
- w 2016 r. 31 osób, wydatkowano kwotę 159 963 zł.

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
- w 2015 r. 3 osoby, wydatkowano kwotę 35 087 zł,
- w 2016 r. 3 osoby, wydatkowano kwotę 20 828 zł.

Cel strategiczny
Cel operacyjny

2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna
2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej

Nr

Działania i zadania

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

6

Integracja międzypokoleniowa (spotkania, warsztaty, konkursy
wspierające udział osób w różnym wieku we wspólnych
projektach).

2015 - 2020

50,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

7

Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2015 - 2020

100,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

8

Tworzenie socjalnych jednostek gospodarczych (spółdzielnie
socjalne, sklepy socjalne, inne).

2015 - 2020

200,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ NGO

9

Organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych,
robót publicznych.

2015 - 2020

-

PUP

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

W 2015 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych
12 osób, w ramach prac społecznie użytecznych - 6 osób,
w ramach prac interwencyjnych – 1 osoba oraz zorganizowano
staż dla 3 osób.
W 2016 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych
6 osób, w ramach prac społecznie użytecznych - 10 osób,
w ramach prac interwencyjnych – 2 osoby oraz zorganizowano
staż dla 3 osób.

Cel strategiczny

2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna

Cel operacyjny

2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej

Nr

Działania i zadania

Lata realizacji,
jeśli określono

Koszt, jeśli
określono
[tys. zł]

Źródła
zewnętrzne/
Partnerzy

REALIZACJA W LATACH 2015 - 2016

10

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i psychologicznej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień.

2015 - 2020

50,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ GKRPA, NGO

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczono w 2015 r. kwotę
23 193,90 zł, w 2016 r. kwotę 29 905,55 zł

11

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób
z problemami społecznymi.

2015 – 2020

50,00

RPOWP,
POWER,
PROW
/ GKRPA,NGO

Bezpłatna pomoc prawna w ramach systemu opieki społecznej.
Pomoc psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym
prowadzonym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

