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Załącznik nr 1 

         do Sprawozdania z Działalności  

         Miejskiego Ośrodka  

         Pomocy Społecznej  

         w Krasnymstawie za rok 2020 

          

  

RRaappoorrtt  rroocczznnyy  rreeaalliizzaaccjjii  

GGmmiinnnneejj  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa  PPrroobblleemmóóww  SSppoołłeecczznnyycchh    

ddllaa  MMiiaassttaa  KKrraassnnyyssttaaww  nnaa  llaattaa  22001144  --  22002200  

  zzaa  rrookk  22002200  
 

 W grudniu 2014 roku uchwałą nr IV/13/2014 Rady Miasta Krasnystaw została 

przyjęta Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Krasnystaw                             

na lata 2014 - 2020. Określono w niej najważniejsze cele strategiczne, które mają zapewnić 

mieszkańcom wysoki poziom życia i jakość życia, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo oraz 

równy dostęp do kultury, sportu i edukacji.  

 Zgodnie z VIII rozdziałem strategii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                

w Krasnymstawie został zobowiązany do koordynacji realizacji strategii oraz przedstawiania   

rocznych raportów realizacji celów strategicznych i ich kierunków działań. 

 Wobec powyższego poziom realizacji strategii za rok 2020 przedstawia                           

się następująco: 

Cel strategiczny 1 

Wzmocnienie polityki prorodzinnej poprzez tworzenie kompleksowego   

i zintegrowanego systemu wspierania rodzin 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

1. Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu          

w środowisku. 

2. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. 

3. Pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych pozbawieniem                   

lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej poprzez prowadzenie pracy 

asystenta rodziny. 

4. Promocja wartości rodziny. 

5. Zwiększenie dostępu do usług oraz infrastruktury pomocowej                

dla rodzin potrzebujących wsparcia. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

Zgodne ze wskaźnikami realizacji poszczególnych działań ujętych w: 

 Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Miasta Krasnystaw                

na lata  2019 - 2021, 

 Programie osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w 

szkole na lata 2019-2023”. 
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Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Placówki 

Przedszkolne, Placówki Oświatowe - szczebla podstawowego                                 

i gimnazjalnego, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Placówki Kulturalne, Jednostki Sportowo  

- Rekreacyjne, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze, Straż Miejska. 

 

Cel strategiczny 2  

Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,   

jako ważny element walki  z ubóstwem oraz bezrobociem 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

1. Wzmocnienie realizowanych usług rynku pracy i pomocy 

społecznej. 

2. Zbudowanie skutecznego systemu wsparcia osób 

marginalizowanych. 

3. Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

wśród osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

4. Upowszechnianie i rozwój przedsiębiorczości, w tym 

przedsiębiorczości społecznej. 

5. Wzrost potencjału instytucji publicznych oraz rozwój aktywności               

i współpracy instytucji publicznych i niepublicznych działających             

w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

 Wielkość stopy bezrobocia – 11,6%. 

 Liczba osób bezrobotnych w mieście (stan na koniec 2020 r.)  

- 836. 

 Liczba rodzin bezrobotnych objętych pracą socjalną oraz liczba 

osób objętych kontraktami socjalnymi – 64, w tym liczba 

kontraktów 64 

 Liczba beneficjentów pomocy społecznej objętych wsparciem                        

z powodu:   

 bezrobocia - 300, 

 ubóstwa - 331, 

 bezdomności - 6. 

 Przyrost nowych inwestorów - brak danych. 

 Przyrost nowych podmiotów gospodarczych - brak danych. 

 Liczba opracowanych i realizowanych projektów w zakresie 

aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

liczba osób w nich uczestniczących - 6 programów 

Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Placówki 

Przedszkolne, Placówki Oświatowe - szczebla podstawowego                                 

i gimnazjalnego, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Placówki Kulturalne, Jednostki Sportowo - Rekreacyjne, 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze, Straż Miejska.  
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Cel strategiczny 3  

Rozwijanie działań wspomagających osoby zagrożone uzależnieniami  

oraz osoby uzależnione i ich rodziny 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

1. Wspieranie i rozwój profilaktyki uzależnień oraz promocja 

zdrowego stylu życia. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych               

i członków ich rodzin poprzez pomoc psychologiczną (prowadzenie 

terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej), pomoc prawną. 

3. Monitorowanie sieci punktów sprzedaży alkoholu, w tym 

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

4. Wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci i młodzieży        

z rodzin dysfunkcyjnych poprzez wsparcie edukacyjne oraz 

dofinansowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

Zgodne ze wskaźnikami realizacji poszczególnych działań ujętych w: 

 Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw. 

Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, Komenda 

Powiatowa Policji. 
 

Cel strategiczny 4 

Poprawa warunków życia osób starszych poprzez zmniejszenie 

wykluczenia społecznego tych osób oraz łagodzenie wszystkich problemów 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

1. Wsparcie osób starszych funkcjonujących w środowisku. 

2. Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi niemogącymi 

samodzielnie funkcjonować w środowisku. 

3. Wzrost aktywności osób starszych w życiu społecznym, 

kulturalnym i zawodowym. 

4. Stworzenie kompleksowego poziomu usług socjalnych 

skierowanych do osób starszych. 

5. Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej. 

6. Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle 

mieszkańców - 4 791 osoby, 25,51%. 

 Liczba osób starszych objętych pracą socjalną - 314 

 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi - 26. 

 Liczba osób objętych pomocą w ramach Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej - 69. 

 Liczba słuchaczy Uniwersytetu III Wieku – zajęcia zawieszone z 

powodu pandemii 
 Liczba programów i projektów skierowanych do osób starszych – 2 

programy 
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Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej, Uniwersytet III Wieku, Placówki Kulturalne. 
 

Cel strategiczny 5 

Wyrównanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

1. Upowszechnianie profilaktyki niepełnosprawności i długotrwałej 

choroby. 

2. Efektywne ograniczanie i łagodzenie skutków niepełnosprawności  

i długotrwałej choroby. 

3. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych, długotrwale chorych i ich rodzin, w ramach 

działań instytucji i organizacji pozarządowych. 

4. Ułatwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu  

do edukacji na każdym poziomie. 

5. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, długotrwale chorych. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

 Liczba osób niepełnosprawnych objętych pracą socjalną - 331 

 Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu 

pomocy społecznej - 331 rodziny (635osób w rodzinach). 

 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi - 49 

 Liczba osób objętych wsparciem w ramach Środowiskowego Domu 

Samopomocy - 60 

Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Placówki Kulturalne, Jednostki Sportowo - Rekreacyjne. 
 

Cel strategiczny 6 

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych 

 

Cele operacyjne 

1. Zapobieganie powstawania problemów związanych ze stosowaniem 

przemocy domowej. 

2. Zmniejszenie negatywnych następstw przemocy. 

3. Monitorowanie przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

Zgodne ze wskaźnikami realizacji poszczególnych działań ujętych w: 

 Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2020. 

Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa 

Policji, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, Kuratorzy Społeczni i Zawodowi, 

Placówki Oświatowe, Służba Zdrowia. 
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Cel strategiczny 7 

Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności 

 

Cele operacyjne 

1. Rozwój mieszkalnictwa i budownictwa socjalnego. 

2. Zintegrowanie działań na rzecz zapobiegania utraty mieszkania, 

zadłużeniom czynszowym, eksmisjom i bezdomności. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

 Liczba opracowanych i realizowanych indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności oraz liczba osób nimi objętych - 0. 

 Liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie - 3. 

 Liczba nowych mieszkań komunalnych, w tym socjalnych - 0.  

Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Rada Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Cel strategiczny 8 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych, organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz integracji 

społecznej 

 

Cele operacyjne 

1. Rozwój współpracy administracji publicznej z sektorem 

pozarządowym. 

2. Wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców. 

Wskaźniki 

realizacji celu 

 

Zgodne ze wskaźnikami realizacji poszczególnych działań ujętych w: 

 Programie Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami 

Pozarządowymi. 

Realizatorzy 

 

Burmistrz Krasnegostawu, Urząd Miasta Krasnystaw, Rada Miasta 

Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne Jednostki 

Organizacyjne Miasta Krasnystaw. 
 

 


