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Na podstawie art. 16b ust.1, art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U.
2017 poz. 1769 ze zm.) została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
Gminy Mrocza na lata 2016-2022 - Uchwałą Nr XVI/140/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29
stycznia 2016 roku.
Zgodnie z rozdziałem 8 - Monitorowanie realizacji Strategii odbywać się będzie w oparciu o
sprawozdawczość pomiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdanie z realizacji podmioty
składają do dnia 31 marca każdego roku do MGOPS w Mroczy. Dyrektor MGOPS w Mroczy przygotuje
coroczny raport monitoringowy wskazujący na stan realizacji strategii oraz przedłoży go Burmistrzowi
Gminy Mrocza oraz Radzie Miejskiej.
Stan realizacji strategii ustalono w oparciu o dane pozyskane z:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią,
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy,
Urzędu Miasta i Gminy Mrocza,
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AWICENNA” sp. z o.o. w Mroczy
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AMICUS” – Lekarz Rodzinny M. WaleryśMasiak w Mroczy,
➢ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Warsztat
Terapii Zajęciowej w Mroczy oraz z danych własnych MGOPS w Mroczy
w ramach prowadzonej działalności za 2017 rok
W/w strategia realizowana była w oparciu o:
Wskaźniki monitoringu;
1.W obszarze ludności:
Gmina Mrocza ma 9 282 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach
2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,7 lat i jest
mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejszy od
średniego
wieku
mieszkańców
całej
Polski.
Mieszkańcy gminy Mrocza zawarli w 2016 roku 44 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na
1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od
wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000
mieszkańców.
30,9% mieszkańców gminy Mrocza jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców
jest
po
rozwodzie,
a
8,5%
to
wdowy/wdowcy.
Gmina Mrocza ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu
1,2 na 1000 mieszkańców gminy Mrocza. W 2016 roku urodziło się 89 dzieci, w tym 44,9%
dziewczynek i 55,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 416 gramów. Współczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie
większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki
demograficznej
dla
całego
kraju.
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W 2013 roku 48,2% zgonów w gminie Mrocza spowodowanych było chorobami układu krążenia,
przyczyną 27,9% zgonów w gminie Mrocza były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było
chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Mrocza przypada 8.39 zgonów. Jest to
znacznie mniej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od
wartości
średniej
dla
kraju.
W 2016 roku zarejestrowano 65 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 131 wymeldowań, w
wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Mrocza -66. W tym samym roku 0 osób
zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji
zagranicznych
wynoszące
0.
63,3% mieszkańców gminy Mrocza jest w wieku produkcyjnym, 20,9% w wieku przedprodukcyjnym,
a 15,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Źródło: GUS, 31.XII.2016
• Przyrost naturalny: 11 (12- dane za 2015 r.)1
• Saldo migracji: wewnętrzna – 66 (2015-minus 26), zewnętrzna - 0 (dane za 2016 rok, za 2017
brak danych)2
• Liczba klientów pomocy społecznej: 472 (spadek o 113 osoby do 2016r.)
• Powody korzystania z pomocy:
l.p.

Powód przyznania pomocy

1.
2.
3.
4.

Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka
choroba
5. Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
6. Alkoholizm
7. Narkomania
8. Potrzeba ochrony
macierzyństwa:
w tym wielodzietność
9. Bezdomność
10. Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego: liczba osób
11. Zdarzenia losowe
12. Klęski żywiołowe i
ekologiczne

Liczba
osób
2016

Liczba
osób
2017

Liczba rodzin
2016

Liczba rodzin
2017

327
1 011
294
121

197
796
251
158

125
322
122
54

74
254
109
72

302

272

79

68

65
1
411

49
0
370

33
1
85

27
0
74

15
24

3
14

46
15
12

3
8

1
8

10
597

1
3

2
194

Dane własne MGOPS Mrocza

•
l.p.

1
2

Formy udzielanej pomocy:
Świadczenia

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

www.polskawliczbach.pl/Mrocza#dane-demograficzne
j/w
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Pieniężne
1.
Zasiłek stały
2.
Zasiłek
okresowy
3.
Zasiłek celowy i
w naturze, w
tym specjalne
4.
W tym: zasiłek
celowy w
ramach
„Programu
Państwa w
zakresie
dożywiania”
Niepieniężne
1.
Posiłek
2.
W tym: dla
dzieci
3.
Schronienie
4.
Sprawienie
pogrzebu
5.
Odpłatność za
DPS
6.
Indywidualny
Program
Wychodzenia z
Bezdomności

2016
67
352

2017
50
321

2016
804
1 935

2017
600
1 746

2016
341 314
760 988

2017
305 768
680 628

335

283

x

X

296 276

285 881

5
297

10
267

8
1 016

19
1 042

1 137
239 500

6 420
270 000

2016
192
128

2017
62
79

2016
21 025
12 911

2017
12 136
7 915

2016
94 864
58 276

2017
55 000
35 614

7
1

3
0

1 408
1

581
0

18 700
2 676

15 157
0

9

4

75

48

136 588

76 080
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-

-

-

-

-

Wspieranie Rodziny i Piecza Zastępcza
l.p.

1.
2.
3.
4.

Wsparcie

Liczba Rodzin objętych AR
Liczba Rodzin Wspierających
Liczba AR
Odpłatność za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej

2016
25
0
2
51 307

2017
25
0
2
71 040

2. W obszarze rynku pracy:
•




Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych: 506 (spadek o 92 osoby do 2016r.), co stanowi
13,76 % wszystkich osób zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią, z tego:
Z prawem do zasiłku 81 osób;
Zamieszkujących obszar wiejski 279 osób;
Kobiet 295;

3. W obszarze edukacji:



Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach: 1 193
Liczba ludności z podziałem na wykształcenie: brak danych za 2017 rok na dzień
przygotowywania monitoringu
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2 601 mieszkańców Mroczy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 258 kobiet oraz 1
343 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,2% ludności posiada
wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,5%
średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,1% mieszkańców
Mroczy, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców
zakończyło
edukację
przed
ukończeniem
szkoły
podstawowej.
W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Mroczy mają niższy
poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Mroczy największy odsetek ma
wykształcenie podstawowe ukończone (26,9%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni
najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,9%) oraz podstawowe ukończone (19,2%).
16,8,0% mieszkańców Mroczy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w
wieku przedszkolnym 603 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w
placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,29 dzieci w wieku przedszkolnym.
W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (27,3%
wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18
uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach
podstawowych
do
osób
w
wieku
7-12
lat)
wynosi
90,05.
Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,9% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1
oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek
wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,71.
W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8%
mieszkańców
(16,9%
wśród
dziewczyn
i
16,8%
wśród
chłopaków).
W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się
27,9% mieszkańców Mroczy w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,8% mężczyzn).3
(Źródło: GUS, 31.XII.2015)

4.Liczba programów i projektów przyjętych do realizacji i realizowanych: 4 (MGOPS)
1) Program Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej umowa z 9.10.2017r.
2) „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016-2018”
3) „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016-2022”
4) Projekt „Aktywni szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla
osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
Beneficjent: Powiat Nakielski i Partnerzy: Gmina Mrocza (realizator: MGOPS w Mroczy) i
PTE Odział Bydgoszcz. Koszt ogółem: 366 812,50PLN, z tego kwota dofinansowania

3

: http://www.polskawliczbach.pl/Mrocza#liczba-i-p%C5%82e%C4%87mieszka%C5%84c%C3%B3w#ixzz4dSud3WFM
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311 790,62, wkład własny publiczny: 55 021,88PLN, z tego wkład publiczny niepieniężny:
19 320,00PLN
5. Ilość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania zaplanowane w
strategii:
1) W zakresie działalności MGOPS:
Łącznie – 3 947 729,32 zł (2016-3 693 963,00 zł)
Cel strategiczny 2:
2.1. Udzielanie pomocy materialnej rodzinom ubogim.

2.1 – 236 340,49zł (2016-415 086,86);
2.2. Zatrudnienie asystenta rodziny w rodzinach z dysfunkcjami opiekuńczo-wychowawczymi.

2.2 – 59 784,42 (2016-76 068,00);
Cel strategiczny 3:
3.1. Rozwój środowiskowych form opieki dla osób starszych.

3.1 – 65 241,00 (2016-52 885,00);
Cel strategiczny 4:
4.1. Zapewnienie wsparcia psychologicznego i społecznego osobom niepełnosprawnych, w
tym z zaburzeniami psychicznymi.

4.1 – 36 427,00 (2016-60 239,00);
4.4. Udzielenie wsparcia finansowego rodzinom z niepełnosprawną osobą.

4.4 – 2 106 623,00zł (2016-1 960 843,00);
Cel strategiczny 6:
6.3.Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

6.3 – 15 157,00 (2016-18 700,00);
Cel strategiczny 7:
7.1. Zapewnienie
z dysfunkcjami.

odpowiedniego

systemu

wsparcia

dla

rodzin,

w

tym

głównie

7.1 – 680 628,00 (2016-760 988,00);
7.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju.

7.2 – 727 970,65 (2016-787 111,00);
7.3. Pomoc w zapewnieniu integracji członków rodzin z terenu Gminy.

7.3 – 19 557,76zł (2016-17 064,00)
W zakresie innych instytucji:
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy:
Cel Strategiczny 3
3.5 Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu seniora i innych grup zrzeszających
osoby starsze – 2 630,00

wskaźniki realizacji kierunków niezbędnych działań zawarte w poniższej tabeli:

6

Tabela 1. Wskaźniki realizacji kierunków niezbędnych działań
Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań
1.1. Organizowanie projektów na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu (m.in. szkoleń dla
bezrobotnych, przekwalifikowania, pomoc w
otwieraniu własnej działalności gospodarczej).

Cel strategiczny 1.
Łagodzenie skutków
bezrobocia na terenie
Gminy Mrocza.



liczba zorganizowanych projektów – 0 (2016-4)



liczba przeprowadzonych szkoleń dla osób bezrobotnych – 9 (2016-3)



liczba przekwalifikowanych osób bezrobotnych – 8 (2016-1)



liczba osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach – 12 (2016-8)



liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznych -0
(2016-0)



liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych i robót publicznych – 32 (2016-27)

1.4. Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu
pracy.




2.1. Udzielanie pomocy materialnej rodzinom
ubogim.




liczba osób bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie –313 (2016-377)
liczba osób bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w znalezieniu
pracy –11(2016- 7) (bon zasileniowy, środki na podjęcie dział. gosp.)
liczba rodzin ubogich, którym udzielono wsparcia – 74 (2016-125)
wysokość udzielonego wsparcia finansowego – 236 340,49 zł (2016415 086,86zł)

2.2. Zatrudnienie asystenta rodziny w rodzinach
z dysfunkcjami opiekuńczo-wychowawczymi.



liczba rodzin, objętych pomocą asystenta rodziny – 25 (2016-25)

2.3. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w nabywaniu nowych kwalifikacji,
kompetencji zawodowych i społecznych.



liczba osób objętych wsparciem – 197 (2016-556)



liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe –
7 (2016-0)

2.4. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym do aktywnych form wsparcia
prowadzonych przez MGOPS w Mroczy.



liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia – 139 (2016-18)

3.1. Rozwój środowiskowych form opieki dla osób
starszych.



liczba pielęgniarek środowiskowych – 4 (2016-3)



liczba mieszkań chronionych - 0



liczba ośrodków oferujących pomoc osobom starszym – 0 (2016-1)

1.2. Organizowanie wspólnie z PUP w Nakle nad
Notecią zatrudnienia dla osób długotrwale
bezrobotnych w ramach prac społecznie
użytecznych.
1.3. Organizowanie prac interwencyjnych i robót
publicznych.

Cel strategiczny 2.
Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu rodzin z
terenu Gminy Mrocza
dotkniętych ubóstwem.

Cel strategiczny 3.
Zapewnienie wsparcia dla
osób starszych i ich

Wskaźnik realizacji działania
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Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań

liczba środowisk, w których realizowane są usługi opiekuńcze – 14 (132016)



liczba osób świadczących usługi opiekuńcze – 4 (2016-5)



liczba osób objętych usługami opiekuńczymi – 14 (2016-13)



liczba godzin usług opiekuńczych – 5 467 (2016-4 328)



liczba ofert kulturalnych skierowanych do osób starszych – 46 (2016-3)



liczba ofert w zakresie aktywnego wypoczynku skierowana do osób
starszych – 17 (2016-10)



liczba miejsc w placówkach edukacyjnych dla osób starszych - 0

3.3. Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do
potrzeb osób starszych.



liczba lekarzy udzielających pomocy osobom starszym – 7 (2016-5)

3.4. Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy
seniorom.



liczba zgłoszonych wolontariuszy - 0



liczba osób starszych, którym udzielono pomocy w ramach wolontariatu
–0

3.5 Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
klubu seniora i innych grup zrzeszających osoby
starsze



liczba grup działających na terenie Gminy Mrocza – 2 (2016-1)



liczba osób starszych korzystających z zaproponowanej oferty - 370
(2016-301)



liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia
psychologicznego i społecznego – 171 (2016-102)



liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, którym udzielono wsparcia
psychologicznego i społecznego – 19 (2016-18)



liczba udzielonych porad psychologicznych –146 (2016-99)

3.2. Zwiększenie udziału osób starszych w
rekreacji, kulturze, edukacji i wypoczynku.

4.1. Zapewnienie wsparcia psychologicznego i
społecznego osobom niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi.
Cel strategiczny 4.
Poprawa warunków
społecznego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych w
społeczności lokalnej.

Wskaźnik realizacji działania


aktywizacja.

4.2. Likwidacja barier architektonicznych w
budynkach użyteczności publicznej.

4.3. Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych.

 liczba obiektów użyteczności publicznej, w których zniesiono bariery
architektoniczne. – 1 (2016-0)
 liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach – 2
(2016-1)
 liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały zatrudnienie w wyniku
odbytych szkoleń – 0 (2016-1)
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Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań

4.4. Udzielenie wsparcia finansowego rodzinom z
niepełnosprawną osobą.

Wskaźnik realizacji działania
 liczba rodzin z osobą niepełnosprawną, którym udzielono wsparcia
finansowego – 343 (2016-279)
 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia finansowego
– 438 (2016-288)
 wysokość udzielonego wsparcia finansowego – 2 106 623,00 zł (20161 960 843,00zł)

4.5. Zapewnienie dostępu do rehabilitacji.



liczba ofert w zakresie dostępu do rehabilitacji skierowanych do osób
niepełnosprawnych przez Gminę – 2 (2016-1)



liczba alternatyw spędzania wolnego czasu dla osób
niepełnosprawnych – 90 (2016-52)



liczba imprez kulturalnych, w których udział mogą brać osoby
niepełnosprawne – 66 (2016-19)



liczba udzielonych porad prawnych – 8 (2016-18)



liczba udzielonych porad psychologicznych i socjalnych – 34 (2016112)



liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały ze
wsparcia – 12 (2016-47)

5.2. Wzmocnienie współpracy służb publicznych ze 
społecznością lokalną, w zakresie wykrywania i
zwalczania zjawiska przemocy

w rodzinie.

liczba interwencji policyjnych z powodu przemocy w rodzinie – 49
(2016-13)

4.6. Zapewnienie aktywnego udziału osobom
niepełnosprawnym w życiu kulturalno-społecznym
Gminy.
5.1. Wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Cel strategiczny 5.
Przeciwdziałanie zjawisku
przemocy w rodzinie i
łagodzenie jego skutków.

5.3. Udzielanie schronienie i tworzenie form
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.



5.4. Współpraca przy organizowaniu form wsparcia 
dla sprawców przemocy domowej.
5.5. Uświadomienie i uczulanie społeczeństwa na
zjawisko agresji i przemocy, w tym przemocy
w rodzinie.

liczba założonych „Niebieskich Kart” – 49 (2016-35)
liczba sprawców przemocy w rodzinie skierowanych na leczenie – 29
(2016-0)
liczba pogadanek, akcji edukacyjno – informacyjnych
przeprowadzonych na terenie Gminy – 22 (2016-9) (do grupy
odbiorców, wśród których mogą być sprawcy)



liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które należą do grup
wsparcia dla ofiar przemocy - 0



liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały ze
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Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań

Wskaźnik realizacji działania
schronienia dla ofiar przemocy – 0 (2016-1)

Cel strategiczny 6.
Przyjazna polityka
mieszkaniowa i
przeciwdziałanie
bezdomności.

6.1. Stworzenie zaplecza mieszkań socjalnych na
cele osób zagrożonych bezdomnością.



liczba mieszkań socjalnych – 7 (2016-7)



liczba osób bezdomnych, którym przyznano lokal socjalny – 3 (2016-0)

6.2. Prowadzenie sukcesywnej budowy mieszkań
komunalnych/czynszowych i socjalnych.



Liczba wybudowanych mieszkań komunalnych/czynszowych
i socjalnych – 8 (2016-0)

6.3. Zapewnienie schronienia osobom
bezdomnym.



Liczba osób bezdomnych, którym dofinansowano pobyt w schronisku,
noclegowni, ośrodku wsparcie – 3 (2016-7)



Liczba osób, którym udzielono schronienia – 3 (2016-7)



Liczba osób bezdomnych, którym udzielono wsparcia
psychologicznego, profesjonalnego poradnictwa i opieki zdrowotnej – 3
(2016-7)



Liczba udzielonych porad wsparcia psychologicznego, profesjonalnego
poradnictwa i opieki zdrowotnej – 3 (2016-23)



wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych rodzinom
z dysfunkcjami – 680 628zł (2016-760 988,00zł)



liczba rodzin korzystających ze wsparcia MGOPS – 321 (2016-423)



liczba utworzonych grup wsparcia dla rodzin z dziećmi sprawiającymi
problemy wychowawcze -0



liczba rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny – 25 (2016-25)



liczba dzieci i młodzieży objętych programem dożywiania – 423 (2016544)



liczba dzieci młodzieży korzystających z wypoczynku zimowego i
letniego – 19 (2016-22)



liczba organizowanych zajęć w ramach świetlic –908 godzin (2016-1
030 godzin)



liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą MGOPS – 519 (2016-514)

6.4. Zapewnienie osobom bezdomnym wsparcia
psychologicznego profesjonalnego
poradnictwa i opieki zdrowotnej.

7.1. Zapewnienie odpowiedniego systemu
wsparcia dla rodzin, w tym głównie
z dysfunkcjami.

Cel strategiczny 7.
Umacnianie rodzin z terenu
Gminy Mrocza w ich
7.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży
prawidłowym
odpowiednich warunków do życia i rozwoju.
funkcjonowaniu.
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Cel strategiczny

Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań

Wskaźnik realizacji działania


liczba spotkań z psychologiem i psychoterapeutą zorganizowanych dla
rodziców i dzieci sprawiających problemy wychowawcze – 240 (2016287)



liczba rodzin objętych wsparciem w zakresie wzmacniania integracji jej
członków – 17 (2016-18)

7.4.Rozwijanie umiejętności opiekuńczowychowawczych rodziny.



Liczba zorganizowanych kursów – 0 (2016-1/6 spotkań)



Liczba osób, które ukończyły kurs – 0 (2016-18)

7.5. Praca asystenta rodziny w rodzinach z
dysfunkcjami opiekuńczo-wychowawczymi.



Liczba rodzin objętych opieką Asystenta Rodziny – 25 (2016-25)



Liczba asystentów rodziny – 2 (2016-2)

7.3. Pomoc w zapewnieniu integracji członków
rodzin z terenu Gminy.
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