ZAŁĄCZNIK NR 1. DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA
WĘGRÓW NA LATA 2018-2025.

3.3. CELE STRATEGICZNE
Tabela A. Cele strategiczne i priorytety działań
TERMIN
PRIORYTET

KIERUNKI DZIAŁAŃ

METODA

REALIZATO

PARTNERZY

RZY

ŹRÓDŁO

REALIZA

FINANSOWANIA

CJI

1. WZMOCNIENIE FUNKCJONOWANIA RODZINY
Udzielanie pomocy
materialnej osobom i
rodzinom

Dożywianie dzieci

Zasiłki na pokrycie
podstawowych potrzeb rodziny

CPS w
Węgrowie

Urząd Miasta
Węgrowa

Budżet Miasta

Praca
ciągła

Budżet Państwa
Pokrycie kosztów dożywiania
w szkole i przedszkolach
Pomoc finansowa z
przeznaczeniem na posiłki

CPS w
Węgrowie

Urząd Miasta
Szkoły
Przedszkola

Budżet Miasta
Budżet Państwa

Praca
ciągła

Organizowanie
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
Wspieranie osób

Współpraca z instytucjami i
organizacjami zajmującymi się
organizacją wypoczynku dla
dzieci i młodzieży

CPS w
Węgrowie

i rodzin

Wspieranie rodziny
przeżywającej
trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych

Pomoc podopiecznemu w
identyfikowaniu własnej
sytuacji, sprecyzowanie
zdiagnozowanego stanu.

CPS w
Węgrowie

Miasto

Budżet Miasta

PCPR

Środki Państwa

Organizacje
pozarządowe

Inne

Urząd Miasta

Budżet Miasta

PCPR

Budżet Państwa

Praca
ciągła

Praca
ciągła

Środki UE
Realizacja zaplanowanych
przedsięwzięć opartych na
wysokiej motywacji osoby i
rodziny do zmian.

Programy
rządowe

Planowe działania mające na
celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania ww.
funkcji.

Pomoc w załatwianiu
niezbędnych
formalności
urzędowych

Praca z rodziną – działania i
pomoc asystenta rodziny
Poradnictwo – udostępnianie
niezbędnych druków
urzędowych

CPS w
Węgrowie

Miasto

Budżet Miasta

Praca
ciągła

Prowadzenie
pracy socjalnej
w rodzinach

Motywowanie osób
dorosłych w rodzinach
do aktywnego
poszukiwania pracy

Stały kontakt z instytucjami
zajmującymi się
rozwiązywaniem problemu
bezrobocia w środowisku
lokalnym

CPS w
Węgrowie

2. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW
Pobudzanie lub
Poradnictwo – udzielanie
CPS w
wzmacnianie
informacji i kierowanie do
Węgrowie
aktywności oraz
odpowiednich instytucji i
samodzielności
urzędów
życiowej osoby i
rodziny
Prowadzenie
pracy socjalnej
Motywowanie do
Ułatwianie podopiecznemu
CPS w
podjęcia zatrudnienia kontaktu z PUP i doradcą
Węgrowie
zawodowym
Zaspokajanie
Zapewnienie schronienia,
CPS w
niezbędnych potrzeb
posiłku, ubrania, opieki
Węgrowie
egzystencjalnych
medycznej
Udzielanie pomocy
osób i rodzin
osobom
zagrożonych ekskluzją
wykluczonym
społecznie
i ich rodzinom
Aktywizowanie
Pdejmowanie działań na rzecz
społeczności
integracji społecznej
lokalnych, szczególnie
społeczności
Kampanie informacyjne
marginalizowanych

CPS w
Węgrowie

Budżet Miasta

Praca
ciągła

Miasto

Budżet Miasta

Praca
ciągła

Miasto

Budżet Miasta

Praca
ciągła

Miasto
PUP

PUP
Miasto
Organizacje
pozarządowe

Budżet PUP
Budżet Miasta
Budżet Państwa

Praca
ciągła

Środki UE

Zakłady
Opieki
Zdrowotnej
Miasto
Organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta
Budżet Państwa
Środki UE

Praca
ciągła

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
mieszkańców Miasta

Modernizacja
publicznych instytucji
pomocy i integracji
społecznej

Budowa partnerstwa i
współpracy na rzecz włączenia
społecznego osób
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym

CPS w
Węgrowie

Działania na rzecz
zwiększenia
dostępności usług
społecznych

Korzystanie z projektów
unijnych w zakresie usług
społecznych

CPS w
Węgrowie

Działania w zakresie
ekonomii społecznej i
przedsiębiorstw
społecznych

Korzystanie z projektów
unijnych w zakresie ekonomii
społecznej

CPS w
Węgrowie

Miasto
Organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta
Budżet Państwa

Praca
ciągła

Środki UE

Miasto

Budżet Miasta

Organizacje
pozarządowe

Budżet Państwa

Praca
ciągła

Budżet Miasta
Miasto
Organizacje
pozarządowe

Budżet Państwa

Praca
ciągła

Środki UE

3. PRZECIWDZIAŁANIE DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU WŚRÓD KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Budowanie sieci
współpracy
między instytucjami
i organizacjami
pozarządowymi
działającymi
na rzecz
rozwiązywania
problemów
bezrobocia

Zawieranie
kontraktów pmiędzy
bezrobotnym a CPS,
określających zasady
współpracy na rzecz
wyjścia z trudnej
sytuacji rodziny
bezrobotnego,
integracja społeczna

Podejmowanie działań na rzecz CPS w
integracji społecznej
Węgrowie
Wspieranie inicjatyw
pobudzających aktywność
zawodową bezrobotnnych

PUP

Budżet Miasta

Miasto

Budżet Państwa

Organizacje
pozarządowe

środki UE

Praca
ciągła

4. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Pomoc finansowa
i rzeczowa
dla osób
niepełnosprawnych

Udzielanie pomocy
materialnej
przeznaczonej dla
rodzin i osób
niepełnosprawnych

Przyznawanie zasiłków na
pokrycie podstawowych
potrzeb rodziny niezbędnych
do prawidłowego
funkcjonowania

CPS w
Węgrowie

Miasto

Budżet Miasta

Budżet
Państwa
PCPR
PFRON

Budżet Państwa

Praca
ciągła

środki UE

Środki UE
Rozwijanie
zintegrowanego
systemu wsparcia
na rzecz osób
niepełnosprawnych

Zapewnienie
odpowiednich form
opieki i pomocy
osobom
niepełnosprawnym

Wsparcie osób
niepełnosprawnych i starszych
w miejscu zamieszkania:
-propagowanie aktywnego i
zdrowego stylu życia,
-ułatwianie kontaktu z
placówkami rehabilitacji,
-realizacja różnych form
integracji społecznej z
udziałem osób z
niepełnosprawnością,
-propagowanie idei
wolontariatu na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych
oraz ich rodzin,
-promocja zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

CPS w
Węgrowie

Miasto

Budżet Miasta

Służba
Zdrowia

Budżet Państwa

Praca
ciągła

środki UE

Pracodawcy
Organizacje
pozarządowe

5.ROZWIJANIE SYSTEMU WSPARCIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I OSÓB SAMOTNYCH
Aktywizacja rodzin
na rzecz
zapewnienia opieki
osobom najbliższym

Udzielanie pomocy
materialnej,
świadczenie usług
opiekuńczych,

Zasiłki celowe i celowe
specjalne z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów leczenia,
opieki i rehabilitacji,

CPS w
Węgrowie

Miasto

Budżet Miasta
Budżet Państwa

Praca
ciągła

kierowanie do
placówek opiekuńczopielęgnacyjnych,
zakładów opiekuńczoleczniczych i DPS
Uwrażliwienie
społeczności lokalnej
na potrzeby osób
starszych

praca socjalna,
pomoc w postaci zakupu
posiłków

Wdrożenie stosowania
form polityki
antyalkoholowej,
antynikotynowej i
antynarkotykowej w
szczególności wobec
dzieci i młodzieży

Zwiększenie skuteczności i
CPS w
dostępności leczenia i terapii
Węgrowie
dla osób uzależnionych i
współuzależnionych w zakresie GKRPA
nowoczesnych metod
rozwiązywania problemów
uzależnień, wzmacnianie
efektów leczenia:
-praca socjalna,
-pomoc finansowa i rzeczowa,
organizowanie wypoczynku
zimowego i letniego dla dzieci
z rodzin dotkniętych

Tworzenie projektów
CPS w
Miasto
Budżet Miasta
wspierających i promujących
Węgrowie
działania na rzecz osób
starszych i szmotnych:
-praca socjalna,
-wsparcie finansowe dla osób
samotnych i rodzin seniorów,
-utworzenie ośrodka wsparcia
dziennego pobytu dla osób
starszych,
-utworzenie całodobowej
placówki dla osób starszych
(samotnych i chorych)
6.BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
Zapewnienie
odpowiednich
form opieki
osobom starszym
i samotnym

Zapobieganie
powstawaniu
nowych problemów
uzależnień
od alkoholu
i innych substancji
psychoaktywnych

Miasto

Budżet Miasta

KPP

Budżet Państwa

Placówki
Oświatowe
WOK

Praca
ciągła

Praca
ciągła

problemem uzależnienia,
-działalność świetlic
socjoterapeutycznych,
organizowanie grup wsparcia
Wsparcie funkcji
Realizacja programów rozwoju
Prowadzenie
opiekuńczych rodziny, różnych form pracy
edukacji w zakresie
w której występują
środowiskowej:
eliminowania
problemy
-pomoc w kryzysach
czynników
wychowawcze z
szkolnych, rodzinnych,
zagrażających
dziećmi zagrożonymi rówieśniczych, osobistych;
prawidłowemu
demoralizacją,
-poradnictwo spocjalistyczne;
funkcjonowaniu
przestępczością lub
-pomoc socjalna, dożywianie;
psychospołecznemu
uzależnieniem
-organizacja czasu wolnego,
rozwój pasji i zainteresowań;
diagnoza indywidualna dziecka
i jego sytuacji rodzinnej i
szkolnej.
7.PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Działanie służb
na rzecz
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie:
policja, sąd, pomoc
społeczna, służba
zdrowia, oświata,
GKRPA,
organizacje
pozarządowe

Praca socjalna
Poradnictwo prawne i
psychologiczne

Realizacja Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

CPS w
Węgrowie

Miasto

Budżet Państwa

Placówki
oświatowe

CPS w
Węgrowie
PCPR

Działalność
edukacyjna

Organizowanie grup wsparcia
Programy profilaktyki
zagrożeń przemocą
bezpośrednią
i ochrony przed cyberprzemocą
Kampanie informacyjne

Praca
ciągła

GKRPA

Miasto
Punkt
Konsultacyjny

Funkcjonowanie OIK
Zespół
Interdyscyplinarny

Budżet Miasta

Służby ujęte Organizacje
w
pozarządowe
procedurze
NK

Budżet Miasta
środki UE
Programy
Rządowe

Praca
ciągła

Organizowanie konferencji i
warsztatów tematycznych
8.POMOC NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH
Przeciwdziałanie
zjawisku
bezdomności,
pomoc osobom
bezdomnym

Działalność
skierowana na pomoc
najuboższym

Pomoc rodzinom najuboższym: CPS w
-praca socjalna,
Węgrowie
-aktywizowanie do podjęcia
pracy,
-pomoc w załatwieniu
formalności zawiązanych ze
staraniem się o dodatek
mieszkaniowy,
-motywowanie do podjęcia
aktywności na rzecz
przeciwdziałania przyczynom
bezdomności (np. uzależnienia,
przemoc, przestępstwa)

Miasto

Budżet Miasta

Organizacje
pozarządowe

Środki Państwa

Praca
ciągła

