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WPROWADZENIE 

 

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring,  

który pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku  

i przynoszą zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu 

informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem  

jest zapewnienie zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami. 

Monitoring dostarcza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie 

ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku 

do wcześniejszych założeń. Jej celem jest ciągłe ulepszanie skuteczności i efektywności 

działań podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne. 

Stałe gromadzenie i analizowanie informacji do celów kontrolnych i podejmowania 

decyzji jest jedną z głównych cech odróżniających monitoring od ewaluacji. Monitoring 

prowadzony jest nieustannie, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest w określonych 

momentach. Monitoring realizacji zapisów strategicznych jest integralną częścią codziennego 

zarządzania. Informacje gromadzone w jego ramach pozwalają stosunkowo wcześnie 

zidentyfikować i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie wdrażania dokumentu  

oraz ocenić postępy w jego realizacji w stosunku do wyznaczonych w nim celów. 

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega  

na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań 

w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez 

zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. 

Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność 

ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami.  

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym 

dokumentem w procesie monitoringu zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest raport monitoringowy. Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu  

na danym etapie, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania oceny wdrażania 

strategii w latach następnych oraz podejmowania ewentualnych działań korygujących  

i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej 

strategii.  

Raport zawiera ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w gminie.  

Jest dokumentem, który stanowi, w razie konieczności, podstawę do jej zmiany, tak by stała 

się bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. 
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1. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU 

 

Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Sieradz na lata 2014-2020 został przygotowany w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sieradzu. 

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje ocenę wdrożenia 

poszczególnych działań wyznaczonych w ramach strategii, druga ma charakter opisowy 

i zawiera podsumowanie dotychczasowego przebiegu wdrażania zapisów strategicznych, 

natomiast część trzecią wypełniają rekomendacje.  

Oceny dokonywał Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Sieradza. 

W jego skład weszli pracownicy jednostek podległych Miastu, a także przedstawiciele innych 

podmiotów realizujących strategię i współuczestniczących w jej realizacji. 

Na potrzeby raportu została stworzona siedmiopunktowa skala ocen, oparta  

na dyferencjale semantycznym, zwanym także skalą Osgooda [od nazwiska jej twórcy, 

amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda (ur. 1916 – zm. 1991)], powszechnie 

wykorzystywanym w badaniach psychologicznych, społecznych i marketingowych. 

Członkowie Zespołu Oceniającego, wyposażeni w siedmiopunktową skalę, dokonywali oceny 

stopnia wdrożenia każdego z kierunków działań zapisanych w części programowej strategii. 

Poszczególnym wartościom skali, którą posługiwali się członkowie Zespołu, 

przyporządkowano następujące kategorie ocen: 

1 – nie rozpoczęto wdrożenia, 

2 – rozpoczęto przygotowania do wdrożenia, 

3 – zaawansowane przygotowanie do wdrożenia, 

4 – rozpoczęte wdrożenie, 

5 – częściowe wdrożenie, 

6 – zaawansowany stopień wdrożenia, 

7 – pełne i skuteczne wdrożenie. 

Wybór właściwej oceny ze skali mógł odbywać się w drodze uzgadniania stanowiska 

pomiędzy członkami Zespołu Oceniającego, a gdy jego wypracowanie nie było możliwe, 

daną kwestię rozstrzygało głosowanie. Po dokonaniu właściwego wyboru członkowie 

Zespołu Oceniającego przedstawiali jego uzasadnienie w postaci informacji 

o przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach danego kierunku działania. 
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Oceny dokonane przez członków Zespołu Oceniającego zostały uzupełnione o dane 

obiektywne, w postaci wskaźników monitoringowych, pozyskane z instytucji i organizacji 

działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców. 

W części opisowej raportu, obok bezpośredniego odniesienia się do poziomu realizacji 

działań wyznaczonych w ramach poszczególnych celów strategicznych, znalazły się opinie  

na temat stosowanych i możliwych do zastosowania form pomocy w przypadku problemów  

w zakresie nowych uzależnień wśród dzieci i młodzieży (gry komputerowe, internet, telefony 

komórkowe i inne) problem eurosieroctwa, dostępności narkotyków oraz dopalaczy  

w szkołach i miejscach powszechnie dla mieszkańców naszego miasta dostępnych.  

Raport uwzględnia też opinie na temat napotkanych trudności podczas 

dotychczasowego wdrażania strategii, a także osiągnięć związanych z realizacją zapisów 

strategicznych. Znalazły się tu również informacje dotyczące programów i projektów 

zrealizowanych i realizowanych w ramach strategii.  

Rekomendacje, które kończą raport, stanowią podsumowanie pracy Zespołu 

Oceniającego i zawierają skonkretyzowane propozycje dotyczące sposobu dalszego 

prowadzenia działań zapisanych w strategii. 
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2. OCENA STOPNIA WDROŻENIA ZAPISÓW STRATEGICZNYCH 

 

Dokonaną przez Zespół Oceniający ocenę skuteczności polityki społecznej 

prowadzonej w Mieście Sieradz w 2015 roku prezentują zamieszczone poniżej zestawienia. 

Obejmuje ona poszczególne kierunki działań, które zostały wyznaczone w dokumencie 

strategii w ramach celów strategicznych i operacyjnych. Dla lepszego zobrazowania poziomu 

realizacji zapisów strategicznych wyniki prac Zespołu zostały dodatkowo przedstawione 

w formie graficznej, w postaci wykresów. Na ich osiach zostały umieszczone oceny,  

które odnoszą się do poszczególnych działań. Ocenę wdrożenia każdego celu strategicznego 

podsumowują ujęte w tabelę wskaźniki monitoringowe. 

 

Cel strategiczny 1.  

PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU, BEZROBOCIU I BEZDOMNOŚCI 

ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH SKUTKOM 

 

CEL OPERACYJNY 1.  

ZAPEWNIENIE UBOGIM BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO 

 

Kierunek działania 1. Wsparcie osób ubogich pracą socjalną. 

 

Tabela 1. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 motywowanie do przyjęcia postawy aktywnej, 

 informowanie i motywowanie do wykorzystania własnych możliwości i uprawnień 

(alimenty, dodatek mieszkaniowy, ryczałt energetyczny, świadczenia rodzinne, świadczenia 

emerytalne, stypendium i wyprawka), 

 propagowanie możliwości bezpłatnego skorzystania z pomocy prawnej i psychologicznej, 

 upowszechnianie ofert pracy, 

 upowszechnianie oferty szkoleniowej MOPS, PUP, OHP, 

 pomoc przy pisaniu podań, pism urzędowych, doradztwo, 

 objęcie pracą socjalną 682 rodzin, w tym 1569 osób ubogich,  

 objęcie wyłącznie pracą socjalną 110 rodzin, w tym 175 osoby,  

 wyrównywania szans zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych,  

w tym m.in. przyznawanie i wypłata przewidzianych ustawowo świadczeń (zasiłki celowe, 

okresowe, stałe, opłacanie składek na świadczenia zdrowotne), 
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 prowadzenie wsparcia w ramach pracy socjalnej zmierzającej do wzmacniania  

lub odzyskiwania zdolności osób do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, 

 upowszechnianie wśród mieszkańców informacji o przysługujących im uprawnieniach,  

w tym różnorodnych formach aktywizacji, wsparcia i pomocy na stronie internetowej 

MOPS oraz okazjonalnie w mediach, podczas Pikniku Informacyjno-Promocyjnego, 

spotkań okolicznościowych i imprez organizowanych dla określonych grup społecznych,  

w informatorach oraz na bieżąco w trakcie wykonywanej pracy przez pracowników MOPS, 

 informowanie o możliwościach uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej; motywowanie 

do poszukiwania zatrudnienia; pozyskiwanie i wydawanie odzieży, sprzętu RTV i AGD, 

zabawek itp. 

 

 

Kierunek działania 2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej  

(w tym w postaci posiłku) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Tabela 2. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 udzielanie pomocy rzeczowej w postaci posiłku osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej poprzez prowadzenie Jadłodajni, która wydała 70.036 posiłki, z czego 

32.192 sfinansowano ze środków Rządowego Programu ,,Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”, 

 pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i celowych 

specjalnych (840 rodzin, 1919 osób) oraz w formie posiłków (361 rodziny, 574 osoby), 

 współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy  

w następujących formach: 

 żywności w ramach Programu PAED „Dostarczanie żywności  

dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” – 472 rodzin, w tym 1.085 osób, 

 pomocy żywnościowej poza w/w programem – 1012 zleceń, 

 pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia, art. gospodarstwa domowego – 164 zleceń, 

 wsparcie osób potrzebujących (w tym uczniów) w zakresie odpowiedniego żywienia –  

m. in. w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

 typowanie rodzin i dzieci do objęcia pomocą w formie organizacji spotkań świątecznych 

połączonych z przekazaniem upominków oraz do pomocy rzeczowej (współpraca  

w tym zakresie z: Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową – „Spotkanie z Mikołajem”, 

Kościołem Chrześcijańskim Zbór „Jezus Żyje” – Zabawa choinkowa. 

PRZEDSZKOLE NR 2 

 dożywanie dzieci z rodzin ubogich we współpracy z MOPS – 21 dzieci. 

PRZEDSZKOLE NR 3 

 przyznanie pomocy w formie posiłku dla: 

- dziecka od dnia 2015/02/27 do dnia 2015/06/30 w dni nauki szkolnej, typ posiłku – pełen 

obiad, 

- dziecka od dnia 2015/09/02 do dnia 2015/12/31 w dni nauki szkolnej, typ posiłku – 

pełen.    

Obiad, dzienna stawka żywieniowa wynosi 2,50zł. 
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PRZEDSZKOLE NR 4 

 w roku 2015 dzieci z Przedszkola nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu otrzymało 

dofinansowanie do obiadu 5 dzieci. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 7 dzieci – zwrot kosztów przez MOPS za obiady w przedszkolu. 

GIMNAZJUM NR 2 

 23 uczniów miało refundowane obiady przez MOPS. 

Koszt zadania – 9.629,00 zł. 

 

Kierunek działania 3. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich. 

 

Tabela 3. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 akcja MIKOŁAJ I SPONSOR DZIECIOM SPÓŁDZIELCÓW (12 edycja),  

w której wzięło udział 189 dzieci  (w przedziale wiekowym 5-10 lat) korzystających  

ze świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, których rodzice (opiekunowie)  

są członkami SSM. 

Łączny koszt zadania – 11.089,64 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 słodka niespodzianka- organizowanie słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Rafałówce, 

 książka dla Szpitala – zbiórka książek dla dzieci chorych, 

 akcja „Góra Grosza” – zbiórka pieniędzy dla rodzin zastępczych, 

 wrzuć korek w nasz worek – zbieranie korków plastikowych na wózek dla dziecka 

niepełnosprawnego. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 festyn charytatywny na rzecz hospicjum. 

GIMNAZJUM NR 1 

 udział w przedsięwzięciu Szlachetna Paczka, 

 przekazywanie paczek żywnościowych ze zbiórek. 

Koszt zadania – 4 000 zł. 

GIMNAZJUM NR 2 

 szkoła włączała się w akacje charytatywne takie jak: „Tak pomagam”,  „Góra grosza”, 

zbiórka na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane. 

GIMNAZJUM NR 3 

 udział  kilkudziesięciu uczniów w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”, 

 udział uczniów w Świątecznej zbiórce żywności na rzecz osób potrzebujących, 

Udział wolontariuszy w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowym 

Dniu Wolontariatu, pomoc dzieciom upośledzonym. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 organizowano akcję pomocy dla dzieci z Domu Dziecka, 

 młodzież uczestniczyła w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 organizowanie akcji pomocy dla dzieci z Domów Dziecka, 

 działania prowadzone przez Szkolne Koło Wolontariatu: zbiórki pieniędzy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 
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 szerzenie idei wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym-zadania realizowane przez 

uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu, 

 udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Zbiórka żywności”, 

 udział w akcji charytatywnej ,, Świąteczna zbiórka pieniędzy”, 

 udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka”. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 zorganizowanie loterii fantowej. 

Koszty zadania 2.000,00 zł. 

 

Kierunek działania 4. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich,  

m.in. poprzez organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku, wyposażenie 

ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im dostępu  

do alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 

Tabela 4. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie 

dla nich dożywiania w szkołach, wyposażanie ich w odzież, a także zapewnienie  

im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

 współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Sieradzu w zakresie zorganizowania 

wypoczynku letniego, 

 organizacja wypoczynku letniego i zimowego w ramach świetlicy wakacyjnej i zimowej, 

 propagowanie działalności Świetlic Środowiskowych, 

 udzielanie rodzinom pomocy w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i artykułów 

szkolnych dla dzieci,  

 działania o charakterze środowiskowym, 

 organizacja Rodzinnego Pikniku Integracyjnego, 

 współpraca z Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Kościołem Chrześcijańskim Zbór 

„Jezus Żyje” w zakresie organizacji spotkań mikołajkowych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  

 rządowy program wyposażenia w podręczniki wszystkich uczniów klas I, II, IV (300 

uczniów) – 32.743 zł, 

 rządowy program „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie podręczników dla uczniów klas 

III z trudną sytuacją materialną + uczniowie z kształcenia specjalnego – 12 uczniów – 

2.900 zł, 

 dożywianie – współpraca z MOPS – do 32 uczniów (różna ilość w różnych miesiącach) – 

27.146zł + 1 uczeń GOPS – 788 zł, 

 kolonie bezpłatne (UM Sieradz) – 21 uczniów + kolonie Kuratorium – 4 uczniów, 

 półkolonie w SP4 „Wakacje bez używek” (także dla uczniów SP1) – współpraca z UM – 

25 uczniów – 8999 zł, 

 spotkanie świąteczne – Mikołajki w teatrze (UM Sieradz) – 86 uczniów. 

Szkoła nie posiada własnych środków finansowych; korzysta ze środków i programów 

instytucji zewnętrznych. Łączny koszt zadania - 72.576 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 8 uczniów otrzymało pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników z Rządowego 
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programu, 

 48 uczniów otrzymało paczki mikołajkowe, 

 12 uczniów wzięło udział w bezpłatnych koloniach letnich sfinansowanych przez UM  

w Sieradzu, 

 6 uczniów wzięło udział w zimowisku podczas ferii zimowych (2015) organizowanym 

przez TPD w Sieradzu za minimalną odpłatnością (większość dofinansowanie z KRUS), 

 2 uczniów wzięło udział w bezpłatnych koloniach organizowanych przez Kuratorium 

Oświaty w Łodzi. 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8 

 podręczniki - 900 zł, 

 dożywianie 17 uczniów x 2,50 zł obiad, 

 organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego: 2 programy - 4.172 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 obiady refundowane przez MOPS, zajęcia w ferie, udział w półkoloniach, obsługa 

wniosków na stypendia szkolne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 w zakresie dożywania (średnio miesięcznie 23 uczniów korzystało z dożywiania 

finansowanego przez MOPS, dodatkowo w I półroczu 2015r. - 5 dzieci miało przyznane 

obiady na mocy uchwały NR XXVI 271/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania  

na lata 2014-2020.), 

 pozyskanie prywatnych sponsorów w celu zapewnienia dzieciom dożywiania, odzieży, 

oraz pomocy potrzebnych do nauki (6 dzieci skorzystało z tego rodzaju pomocy), 

 typowania uczniów do udziału w koloniach, które odbyły się w miejscowości Biały 

Dunajec (33 uczniów z  rodzin o niskim statusie materialnym, w tym 10 dzieci ze średnią 

ocen powyżej 4,0), 

 organizacja półkolonii „Bezpieczne i aktywne wakacje 2015” (dla 40 uczniów z naszej 

szkoły oraz 10 dzieci z SP 9), 

 zapewnienie wyprawki szkolnej 10 uczniom z klas III, 

 atrakcyjna oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

GIMNAZJUM NR 1 

 pomoc dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym (stypendia, bezpłatne 

podręczniki, bezpłatne obiady, zwolnienie z opłat na rzecz rady rodziców i ubezpieczenia), 

dofinansowanie wycieczek, wyjść klasowych do kina, teatru. Organizowanie bezpłatnych 

zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych na terenie szkoły. 

Koszt zadania – 1640 zł. 

GIMNAZJUM NR 2 

 Gimnazjum nr 2 organizuje dożywianie uczniów. W roku 2015 dożywianiem zostało 

objętych 44 uczniów, z tego 25 osób miało refundowane obiady przez MOPS i GOPS. 

Uczniowie z klas II i III znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej otrzymali 

wybrane podręczniki z biblioteki szkolnej. W szkole organizowane są zajęcia 

pozalekcyjne: zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

oraz zajęcia rozwijające zainteresowania. Szkoła w czasie ferii organizowała zajęcia 

rozwijające zainteresowania. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w rajdach, 

wycieczkach oraz wyjazdach do kina i teatru. Uczniowie biorą udział w rajdach pieszych, 

rowerowych, wycieczkach szkolnych. W szkole działa szkolne koło Caritas  

oraz wolontariat. 

Koszt zadania 10.671,00 zł. 

GIMNAZJUM NR 3 

 w szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca dożywianie w formie obiadów,  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 11 

w tym również finansowanych przez MOPS, 

 wszyscy uczniowie klas pierwszych - 133 otrzymało w ramach dotacji celowej 

podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 36.112,83 zł, 

 jeden uprawniony uczeń objęty został programem rządowym „Wyprawka szkolna” – 

264,70 zł. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania  

i uzdolnienia.            

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 organizacja czasu wolnego młodzieży - zajęcia pozalekcyjne, 

 realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania uczniów, 

 możliwość wypożyczenia podręczników w bibliotece szkolnej, 

 informowanie uczniów o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego, 

psychologicznego lub prawnego poza terenem szkoły, 

 dofinansowanie do wycieczek szkolnych, studniówki z funduszu Rady  Rodziców. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 w SOSW w Sieradzu w 2015 roku: 

- dożywianiem w stołówce szkolnej objętych było 15 uczniów z terenu miasta (obiady), 

- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka 

szkolna”, - 6 uczniów z terenu miasta, 

- zajęciami świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dary Losu” objęte  były - 22 

osoby, 

- na terenie placówki działało 8 kół, w których uczestniczyło 60 uczniów. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 zapewnienie codziennego wyżywienia (1 posiłek) dla podopiecznych Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego TPD w Sieradzu, w tym realizacja programu dożywiania 

Fundacji Tesco Dzieciom, 

 zapewnienie nieodpłatnych atrakcyjnych zajęć w czasie wolnym od nauki – ferie zimowe, 

wakacje – na bazie świetlicy środowiskowej, 

 zapewnienie – w miarę posiadanych możliwości – kolonii dla jak największej ilości 

podopiecznych świetlicy środowiskowej, 

 pomoc rzeczowa w formie art. spożywczych pozyskanych we współpracy z Bankiem 

Żywności podczas ogólnopolskich zbiórek żywności w marketach, 

 pomoc rzeczowa w formie pozyskanej odzieży. 

Koszt łączny zadani 28.546,26 zł. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 

LOSU” 

 dożywianiem w świetlicy środowiskowej działającej przy Stowarzyszeniu „Dary Losu” 

(obiady) w 2015r. objęte były 22 osoby z terenu miasta Sieradza, 

 zajęciami świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dary Losu” objęte   

były - 22 osoby. 

 

Kierunek działania 5. Utrzymanie i rozwój w mieście zasobów mieszkań komunalnych 

i socjalnych. 

 

Tabela 5. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 
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Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 

URZĄD MIASTA 

 prowadzone są prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy 

istniejącego budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 73 na lokale socjalne. 

Koszt łączny zadania – 66.024,75 zł. 

 

Kierunek działania 6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz ubogich oraz z Kościołem. 

 

Tabela 6. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 6. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy  

w następujących formach: 

- żywności w ramach Programu PAED „Dostarczanie żywności  

dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” – 472 rodzin, w tym 1.085 osób, 

- pomocy żywnościowej poza w/w programem – 1012 zleceń, 

- pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia, art. gospodarstwa domowego – 164 zleceń. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 współpraca z Fundacją „Dr Clown” – prowadzenie „Terapii śmiechem” w grupach 

integracyjnych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 współpraca z  Towarzystwem  Przyjaciół   Dzieci  w   Sieradzu, 

 współpraca   z  PCK. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 zbiórka alb komunijnych, znaczków, starych telefonów komórkowych – Pallotyńska 

Fundacja Misyjna  „SALVATTI”, 

 dzieci komunijne w „Białym tygodniu” zbierają pieniądze  i przekazujemy je z rodzicami 

na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieciom. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 współpraca ze świetlicą „Iskierka” prowadzoną przy parafii NSJ w celu wspierania dzieci 

pochodzących z ubogich  rodzin.  

GIMNAZJUM NR 2 

 szkoła podejmowała działania  na rzecz : Caritas-Polska, Polska Akcja Humanitarna, 

Fundacja „Sursum corda”, Fundacji „Symfonia Serc”. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 współudział w akcjach charytatywnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca szkoły z TPD i PTSR w Sieradzu. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca szkoły z TPD oraz PTSR w Sieradzu, 

 informowanie młodzieży i rodziców o podmiotach świadczących pomoc dziecku  

i rodzinie. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
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 współpraca z Fundacją Tesco Dzieciom w zakresie realizacji projektu dożywiania dzieci. 

Koszt zadani – 6.750,00 zł. 

 

Wykres 1. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

1. i celu operacyjnego 1. 

 

7

7

6

7

5
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kierunek działania 2

kierunek działania 3
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kierunek działania 5

kierunek działania 6

ocena

 
Legenda: 

1. Wsparcie osób ubogich pracą socjalną – ocena 7. 

2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku) osobom znajdującym  

się w trudnej sytuacji materialnej – ocena 7. 

3. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich – ocena 6. 

4. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie  

dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku, wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne  

oraz odzież, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego – ocena 7. 

5. Utrzymanie i rozwój w mieście zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych – ocena 5. 

6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ubogich  

oraz z Kościołem – ocena 7. 

 

CEL OPERACYJNY 2.  

WSPARCIE BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY 

 

Kierunek działania 1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, 

usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych 

i stażach. 

 

Tabela 7. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 
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Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 udostępnianie aktualnych ofert pracy z PUP na tablicy ogłoszeń  

oraz współpraca w zakresie organizacji stażu dla osób bezrobotnych, 

 współpraca z PUP w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach 

Programu Aktywizacji i Integracji, 

 udział Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej w Sieradzu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Centrum Edukacji  

i Pracy Młodzieży OHP i Ochotniczego Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu w organizowanym  

przez MOPS Pikniku Informacyjno-Promocyjnym, 

 bieżąca promocja wśród klientów MOPS usług w/w podmiotów, 

 wsparcie CEiPM OHP oraz OHP w rekrutacji osób do projektów aktywizacyjnych, 

 współpraca z CEiPM OHP oraz OHP w zakresie upowszechniania wiedzy o orientacji 

zawodowej, 

 współpraca z CIiPKZ (organizacja warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego). 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

 wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Sieradzu będące klientami MOPS, otrzymują informacje o wszelkich 

formach wsparcia udzielanych przez tut. Urząd Pracy. Informacje te dotyczą szczególnie 

ofert pracy, możliwości skorzystania z poradnictwa zawodowego w formie porad 

indywidualnych oraz grupowych, szkoleń zawodowych, staży a także innych usług  

i instrumentów rynku pracy.   

PRZEDSZKOLE NR 3 

 zorganizowanie stażu dla 2 osób. 

SZKOŁA PODSTWOWA NR 9 

 zatrudnienie 3 osób w ramach staży. Koszt zadania – 30.764,71 zł. 

GIMNAZJUM NR 1 

 zatrudnienie pracownika na staż z Urzędu Pracy. 

GIMNAZJUM NR 3 

 organizowanie dla uczniów klas trzecich we współpracy z PUP szkoleń z zakresu 

preorientacji zawodowej, 

 prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach programu „Wykorzystaj swoją 

szansę”- dofinansowanego ze środków EFS. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w formie zatrudnieniu osób długotrwale 

bezrobotnych i szukających pracy. 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY 

 usługi poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych realizowane 

są poprzez następujące jednostki OHP: 

• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży,  

• Młodzieżowym Centrum Kariery, 

• Młodzieżowe Biuro Pracy. 

Powyższe jednostki realizowały usługi związane z aktywizacją poprzez poradnictwo 

zawodowe i pośrednictwo pracy oraz szkolenia dla młodzieży do 25 roku życia,  

ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

W 2015 r. prowadzone były zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach  gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z terenu Sieradza. Ponadto kontynuowana była współpraca z Zakładem 

Karnym w Sieradzu, gdzie realizowane były warsztaty aktywizacyjne dla osadzonych.  
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Realizowano indywidualne doradztwo na rzecz młodzieży uczącej się i bezrobotnej. MBP 

pozyskiwało oferty pracy krótkoterminowej dla młodzieży i pośredniczyło w organizacji 

zatrudnienia. W 2015 r. zorganizowano szkolenia zawodowe w zawodach, na które  

jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W MCK w Sieradzu zrealizowano 

następujące szkolenia:  

- operator pilarki łańcuchowej – dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych,  

w wieku 18-24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

- magazynier z obsługą wózka widłowego (uprawnienia UDT  + wymiana butli 

gazowych) dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lat  

z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

- operator koparko-ładowarki kl.III wszystkie typy- dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, 

bezrobotnych, w wieku 18-24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

- operator wózka widłowego - dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych,  

w wieku 18-24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

- operator wózka widłowego- dla 7 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych,  

w wieku 18-24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

- kurs jęz. niemieckiego dla poszukujących pracy: „ Ich suche Arbeit” - w wymiarze 60 

godzin dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lat  

z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

- kurs: „ABC małego biznesu” w wymiarze 18 godzin dla 10 osób nieaktywnych 

zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lat z wykształceniem od podstawowego  

do średniego. 

Zadanie realizowane było w ramach działalności statutowej ze środków budżetowych. 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 biblioteka współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach wsparcia osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez organizowanie staży i prac interwencyjnych. 

W 2015 r. z tej formy skorzystał 3 osoby. 

 

 

Kierunek działania 2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi. 

 

Tabela 8. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 motywacja do podjęcia zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego, 

 wyszukiwanie ofert pracy z Internetu i lokalnej prasy, 

 zawieranie kontraktów socjalnych, 

 realizacja projektu „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności  

i zdobycia zatrudnienia”, 

 motywowanie do korzystania z obszernej oferty PUP, CIiPKZ WUP oraz CEiPM OHP  

i OHP 15-16, 

 promowanie działalności lokalnej spółdzielni socjalnej „Tak jak w domu” podczas  

V Pikniku Informacyjno-Promocyjnego „MOPS i Partnerzy”, 

 zapobieganie bezrobociu ludzi młodych poprzez działania na rzecz młodzieży uczącej  

się (również tej o ograniczeniach zdrowotnych i specjalnych potrzebach), dotyczące 

orientacji zawodowej i planowania kariery we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP oraz OHP w Sieradzu, współpraca z Polskim Towarzystwem 
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Ekonomicznym w zakresie promocji projektu „Inkubator przedsiębiorczości młodych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu 

VI „Rynek otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i zatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Kierunek działania 3. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową 

udzielaną przez MOPS. 

 

Tabela 9. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 udzielanie pomocy finansowej osobom i rodzinom dotkniętym problemami bezrobocia – 

530 środowisk – w formie zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń pieniężnych 

na zakup posiłków lub żywności z programu rządowego, 

 systematyczne szkolenia kadr i rozszerzanie współpracy partnerów lokalnych na rzecz 

aktywizacji rynku pracy, 

 organizowanie prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja  

i Integracja we współpracy z PUP. 

 

Kierunek działania 4. Promowanie miasta w celu pozyskania inwestorów mogących 

utworzyć nowe miejsca pracy. 

 

Tabela 10. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 

 współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Łódzką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną (umowy partnerskie) w celu pozyskania inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy na terenach Podstrefy Sieradz – Kompleks IV i V,  

a także na terenach Miejskiej Strefy Gospodarczej nr 1, 

 kampania oferty inwestycyjnej skierowana do instytucji otoczenia biznesu  

oraz Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych działających przy ambasadach, zarówno  

w kraju, jak i za granicą, 

 indywidualne spotkania z przedsiębiorcami z terenu miasta Sieradza w celu zbadania 

możliwości reinwestycji (działania zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Sieradza na lata 

2010-2020) oraz spotkania z przedsiębiorcami (potencjalnymi inwestorami)  

przy wykorzystaniu posiadanych własnych kontaktów w środowisku biznesowym 

(działania lobbingowe), 

 własne akcje promocyjne w ogólnopolskiej prasie branżowej, 

 dystrybucja ofert inwestycyjnych do określonych grup docelowych, 

 współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi – Centrum Obsługi Inwestora  

i Eksportera, 

 współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu  

w zakresie promocji gospodarczej, 
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 działania w obszarze Sieradzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Samorządowej 

Akademii Przedsiębiorczości, 

 udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia (również w Komisji ds. udzielania 

dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej), 

 zakończenie prac nad wprowadzeniem Systemu Informacji Przestrzennej GIS, 

 zakończenie prac nad wdrożeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiącej 

wsparcie dla nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. 

Kierunek działania 5. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji 

osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,  

np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

Tabela 11. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

 MOPS 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu był realizatorem projektu pn. „Uwierzyć 

w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” w latach 

2008-2015 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

W roku 2015 do projektu przystąpiło 100 osób w tym 10 osób powracających do projektu 

oraz 90 nowych. Działania projektowe realizowano na podstawie 74 kontraktów 

socjalnych i 25 umów Programu Aktywności Lokalnej. Struktura grupy docelowej: 

a) ze względu na sytuację na rynku pracy 

 

L.p Status osoby na rynku pracy 
Rok 2014/2015 

K M Ogółem 

1 2 3 4 5 

1 
Bezrobotni 45 16 61 

w tym osoby długotrwale bezrobotne 2 0 2 

2 
Osoby nieaktywne zawodowo 15 9 24 

w tym osoby uczące się lub kształcące się 0 1 1 

3 

Zatrudnieni 4 2 6 

w tym rolnicy 1 0 1 

w tym samozatrudnieni 0 0 0 

w tym zatrudnieni 

w mikroprzedsiębiorstwach 
1 0 1 

w tym zatrudnieni w małych 

przedsiębiorstwach 
1 2 3 

w tym zatrudnieni w średnich 

przedsiębiorstwach 
1 0 1 

w tym zatrudnieni w dużych 

przedsiębiorstwach 
0 0 0 

w tym zatrudnieni w administracji 

publicznej 
0 0 0 
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w tym zatrudnieni w organizacjach 

pozarządowych 
0 0 0 

4 

Ogółem 64 27 91 

w tym członkowie mniejszości etnicznych 

i narodowych 
0 0 0 

w tym migranci 0 0 0 

w tym osoby niepełnosprawne 0 0 0 

w tym osoby z terenów wiejskich 0 0 0 

b) ze względu na wiek 

L.p.   
Rok 2014/2015 

K M Ogółem 

1 2 3 4 5 

1 
Osoby młode (15-24 

lata) 
11 9 20 

2 
Osoby w wieku 

starszym (55-64 lata) 
9 4 13 

3 

w tym pracownicy w 

wieku starszym (55-

64 lata) 

1 0 1 

c) ze względu na posiadane wykształcenie 

L.p. Wykształcenia 
Rok 2014/2015 

K M Ogółem 

1 2 3 4 5 

1 
podstawowe, 

gimnazjalne i niższe 
24 12 36 

2 ponadgimnazjalne 37 13 50 

3 pomaturalne  0 0 0 

4 wyższe 3 2 5 

 

 Działania zrealizowane w roku 2015:  

a) w ramach Programu Aktywności Lokalnej:  

 warsztaty wspierające animację lokalną,  

 poradnictwo grupowe i indywidualne z psychologiem,  

 poradnictwo specjalistyczne (technolog żywienia, uzależnienia alkoholowe, prawne 

itp.),  

 poradnictwo grupowe z zakresu problemów alkoholowych,  

 poradnictwo grupowe z zakresu przemocy w rodzinie, 

b) działania wspólne:  

 szkolenia zawodowe (przeszkolono 5 osób w zawodzie - nowoczesny sprzedawca), 

 staże zawodowe (10 osób) – kontynuacja, 

 opieka asystenta rodziny, 

 prawo jazdy kat. B – 5 osób, 

 zasiłki okresowe i celowe,  

 wsparcie pracownika socjalnego.  

Budżet projektu na rok 2015 wynosił 74.630,40 zł w tym wkład własny MOPS 5.508,00 zł. 

Realizacja projektu zaplanowana była do marca 2015 r. 
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 pracownicy MOIK od stycznia do marca  2015 r. w ramach wyżej wymienionego 

projektu realizowali Program Aktywności Lokalnej „Uwierzyć w siebie” dla Gminy 

Miasta Sieradz na lata 2014-2015. PAL skierowany był do osób znajdujących  

się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej kryzysem w rodzinie wynikającym  

z problemu przemocy. Innymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej uczestników 

programu są m.in.: problem alkoholowy występujący w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo, 

niepełnosprawność. Celem programu było wzmocnienie aktywności i samodzielności 

życiowej, przyjęcie postawy aktywnej w pokonywaniu życiowych trudności, nabycie 

umiejętności swobodnego nawiązywania kontaktów społecznych, nabycie umiejętności 

autoprezentacji i poszukiwania pracy. Uczestnicy Programu objęci byli szeroko 

rozumianą pracą socjalną i pomocą finansową. Programem Aktywności Lokalnej 

„Uwierzyć w siebie” objętych zostało 25 osób w tym 10 osób powracających  

do Programu z roku 2013 r. (22 kobiety i 3 mężczyzn), 

 motywowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do mobilności i aktywności 

oraz działania wspierające, m.in. w oparciu o działania 74 kontraktów w ramach projektu 

„Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” 

realizowanego przez MOPS (współfinansowanego ze środków EFS w ramach zadania 

7.1.1 POKL), mającego na celu rozwój aktywnej integracji wśród klientów MOPS  

w Sieradzu oraz upowszechnianie pracy socjalnej. W ramach projektu wsparciem  

w postaci zwiększenia kompetencji zawodowych, społecznych i edukacyjnych objęto 

ogółem 100 osób, 

 zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach staży, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu na podstawie porozumienia nr CAZ 

612/6/EM/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku realizował prace społecznie użyteczne  

od 11 maja do 10 listopada 2015 roku. W ramach powyższego porozumienia udział  

w pracach społecznie użytecznych wzięło łącznie 12 osób. W trakcie realizacji  

tego zadania dwie osoby podjęły zatrudnienie, a na ich miejsce zostały wyznaczone nowe 

osoby. Prace społecznie użyteczne zostały zorganizowane w następujących instytucjach 

terenu miasta Sieradza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, Sieradzkie Centrum Kultury, Przedszkole nr 15, Szkoła Podstawowa nr 1, 

Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 3. Wszyscy uczestnicy wykonywali prace  

z zakresu prac porządkowych, gospodarczych oraz pielęgnacji terenu zielonego. Łączna 

liczba godzin przepracowanych przez wszystkich uczestników wynosi: 2.396 godzin. 

Średnia liczba godzin na jedną osobę nie przekroczyła 40 godzin w miesiącu. Koszty 

związane z organizacją prac społecznie użytecznych w ramach powyższego 

porozumienia wyniosły: 19.407,60 zł – wynagrodzenie osób wykonujących prace 

społecznie użyteczne, 420,00 zł – koszt badań lekarskich (12 osób). Szkolenie BHP 

ogólne zostało wykonane w ramach zasobów własnych. Koszty związane z ubiorem  

i wyposażeniem w niezbędne narzędzia do pracy oraz szkolenie BHP stanowiskowe 

leżały po stronie instytucji, w której osoby wykonywały prace społecznie użyteczne. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował również prace społecznie 

użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na podstawie porozumienia  

nr CAZ 612/8/EM/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku. Zorganizowane prace trwały  

od 1 września do 31 października 2015 roku. W pracach społecznie użytecznych  

na początku uczestniczyło 10 osób. Program ukończyło 6 osób. W ramach organizacji 

tego zadania nawiązaliśmy współpracę z następującymi instytucjami z obszaru miasta 

Sieradza: Przedszkolem nr 5, Szkołą Podstawową Integracyjną nr 8, Szkołą Podstawową  

nr 9 oraz Gimnazjum nr 2. W dalszym ciągu współpracowaliśmy z Przedszkolem nr 15,  

a także Szkołą Podstawową nr 1. Na terenie tych jednostek wszyscy uczestnicy 

wykonywali prace porządkowe, gospodarcze oraz pielęgnację terenu zielonego. Łączna 

liczba godzin przepracowanych przez wszystkich uczestników wynosi: 2.396 godzin. 
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Średnia liczba godzin na jedną osobę nie przekroczyła 40 godzin w miesiącu. Osoby 

biorące udział w Programie Aktywizacja i Integracja oprócz wykonywania prac 

społecznie użytecznych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział  

w Sieradzu. Koszty związane z organizacją prac społecznie użytecznych w ramach 

powyższego porozumienia wyniosły: 4.195,80 zł – wynagrodzenie osób wykonujących 

prace społecznie użyteczne, 350,00 zł - koszt badań lekarskich (10 osób), 277,68 zł – 

koszt bufetu podczas zajęć integracyjnych. Szkolenie BHP ogólne zostało wykonane  

w ramach zasobów własnych. Koszty związane z ubiorem i wyposażeniem w niezbędne 

narzędzia do pracy oraz szkolenie BHP stanowiskowe leżały po stronie instytucji,  

w której osoby wykonywały prace społecznie użyteczne. Zadania z zakresu integracji 

zostały wykonane w ramach zadań ustawowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Łodzi Centrum Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu. 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

 Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób bezrobotnych, z ustalonym III profilem 

pomocy,  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sieradzu, w szczególności realizujące kontrakt socjalny o którym mowa  

w przepisach o pomocy społecznej. Celem programu było ukształtowanie aktywnej 

postawy osób bezrobotnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez wykonywanie 

przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych, wzmocnione równoległym 

uczestniczeniem w działaniach z zakresu integracji społecznej. 

Łączny koszt zadania – 2.517,48 zł. 

 PUP w Sieradzu realizował projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających  

bez pracy w powiecie sieradzkim (I) w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" - 

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany  

był do osób młodych w wieku do 30 r. życia (do dnia ukończenia 30 roku życia  

(do dnia 30 urodzin) bez pracy, zarejestrowanych w PUP, jako bezrobotne, (dla których 

został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - 

tzw. młodzież NEET. 

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku do 30 lat, która spełnia łącznie 

trzy warunki:  

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);  

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - nauka 

w systemie dziennym);  

- nie szkoli (tj. czy brała ona udział w szkoleniu, finansowanym ze środków publicznych,  

w okresie ostatnich 4 tygodni). 

 PUP w Sieradzu realizował projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (I) współfinansowany  z EFS w ramach 

Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności 

zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekt skierowany  

jest do osób po 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP,  

jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

- osób po 50 roku życia, 

- osób długotrwale bezrobotnych, 

- kobiet, 

- osób z niepełnosprawnościami, 

- osób o niskich kwalifikacjach.  

Wsparcie aktywizacyjne skierowane było do osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 21 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdowały się w grupie pierwszej, (tzw. 

bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia) oddalenia od rynku pracy. 

 Ponadto w roku 2015, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zrealizował niżej wymienione 

programy i projekty wynikające z zapisów strategicznych: 

1. Program z rezerwy ministra dla bezrobotnych do 25 roku życia  

2. 2 programy z rezerwy ministra dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy określonych w art. 49 ustawy  

3. Program z rezerwy ministra dla bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat  

4.  2 programy z rezerwy ministra dla bezrobotnych pow. 50 roku życia  

5. Program aktywizacja i integracja dla bezrobotnych korzystających z opieki społecznej  

ZAKŁAD KARNY 

 zajęcia Klub Pracy  - 8 edycji, 

 zajęcia Aktywizacja Zawodowa – 4 edycje, 

 kursy Zawodowe  - 6 kursów. 

Łączny koszt zadania – 43.000,00 zł. 

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY 

 w 2015r.  realizowany był projekt „Równy na rynku pracy” w ramach „Gwarancji  

dla Młodzieży”.  Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  

w Sieradzu. W zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem i doradcą 

zawodowym uczestniczyło 30 osób.  Zrealizowano ponadto kursy z zakresu 

przedsiębiorczości, komputera, treningi umiejętności społecznych oraz porady prawnicze. 

Część osób miała możliwość uczestnictwa w kursie i zdobycia prawa jazdy kat. B. 

Uczestnicy podnieśli kwalifikacje zawodowe na kursach: operatora obrabiarek CNC, 

operatora koparko-ładowarki, magazyniera z obsługą wózków widłowych, księgowości 

komputerowej, sprzedawcy, kelnera oraz wizażu i stylizacji. Młodzież wzięła także 

udział w półrocznych stażach zawodowych, za które otrzymała stypendium. Dodatkowo 

pracodawcy mieli wypłacone środki finansowane z tytułu opieki nad stażystą. 

Koszty zadania ponoszone są z środków pozyskanych z FU. 

 

Wykres 2. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

1. i celu operacyjnego 2. 
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Legenda: 

1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, 

informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu 

zawodowym dorosłych i stażach – ocena 7. 

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi – ocena 7. 

3. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez MOPS – ocena 7. 

4. Promowanie miasta w celu pozyskania inwestorów mogących utworzyć nowe miejsca pracy – ocena 6. 

5. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych,  

w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  

– ocena 6. 

 

CEL OPERACYJNY 3.  

POMOC ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ I BEZDOMNYM 

 

Kierunek działania 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi 

i dotkniętymi bezdomnością. 

 

Tabela 12. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością,  

z trudnościami mieszkaniowymi, zagrożeniem eksmisją i bezdomnością, 

 udzielanie w/w osobom pomocy – konsultacji prawnej oraz pomocy w sporządzaniu pism 

procesowych, a także konsultacji psychologicznych, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych  

w zakresie organizacji dla nich pomocy poprzez m.in. umieszczanie w schroniskach, 

 monitorowanie miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne,  

 informowanie o możliwości uzyskania wsparcia, 

 spotkania i uzgodnienia przedstawicieli lokalnych służb (MOPS, KPP, Straż Miejska, 

Urząd Miasta, NSZOZ) ustalające sposoby udzielania wsparcia osobom bezdomnym, 

 motywowanie osób bezdomnych do zmiany postawy życiowej: trzeźwego stylu życia, 

aktywności zawodowej i usamodzielnienia, 

 współpraca z Zakładem Karnym w Sieradzu w celu przygotowania osób opuszczających 

ZK do społecznej adaptacji. 

 

Kierunek działania 2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom 

zagrożonym i dotkniętym bezdomnością, zapewnienie im dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego i wsparcia medycznego. 

 

Tabela 13. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
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 zabezpieczanie bezdomnych w odzież i obuwie. 

 udzielania poradnictwa socjalnego, 

 udzielanie pomocy finansowej, 

 udzielanie pomocy w formie posiłków, 

 udzielanie pomocy rzeczowej (odzież we współpracy z PKPS), 

 kierowanie osób i opłacanie pobytu w schroniskach, 

 zapewnieni wsparcia osobom wychodzącym z bezdomności, na terenie miasta 

zapewniono wsparcie medyczne dla wszystkich osób potrzebujących pomocy – również 

dotkniętych problemem bezdomności. 

 

Kierunek działania 3. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia. 

 

Tabela 14. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 ograniczanie zjawiska bezdomności i jego skutków poprzez monitorowanie osób 

pozostających bez miejsca pobytu oraz zabezpieczenie niezbędnej pomocy  

i schronienia osobom bezdomnym (w oparciu o zintegrowane działania Komendy 

Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu i MOPS  

oraz we współpracy m.in. ze Schroniskiem im. bł. Franciszka Drzewieckiego  

w Henrykowie, Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Fundacją 

Metamorfoza Dom dla osób Starszych i Bezdomnych w Poddębicach, Noclegownią  

i Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, Przytuliskiem dla bezdomnych  

im. Św. Br. Alberta Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, Domem 

Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot w Turowie, Schroniskiem „Dom 

Bartymeusza” w Domaniewie Caritas Diecezji Kaliskiej, Stowarzyszeniem Centrum 

Pomocy „Paneceum” w Radomsku, Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności 

Schronisko Don Orione w Czarnej. 

Kierunek działania 4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób bezdomnych. 

 

Tabela 15. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 brak lokalnych organizacji działających w tym obszarze, osoby z terenu Sieradza 

kierowane są do zamiejscowych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe; 

podejmujemy współpracę z instytucjami spoza miasta. 
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Wykres 3. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

1. i celu operacyjnego 3. 

 

6

7

7

7

0 1 2 3 4 5 6 7

kierunek działania 1

kierunek działania 2

kierunek działania 3

kierunek działania 4

ocena

 
Legenda: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością – ocena 6. 

2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością, 

zapewnienie im dostępu do poradnictwa specjalistycznego i wsparcia medycznego – ocena 7. 

3. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia – ocena 7. 

4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych  

– ocena 7. 

 

 

Tabela 16. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 1.: 

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 

Wskaźnik monitoringowy w 2015 r. w 2014 r. 

Wielkość stopy bezrobocia 
W powiecie sieradzkim 

– 10,7% 

W powiecie 

sieradzkim -  

12,4 % 

Liczba osób bezrobotnych w mieście 2125 2573 

Liczba osób bezrobotnych w mieście objętych przez 

Powiatowy Urząd Pracy różnymi formami wsparcia 
3290 3032 

Liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych 

pracą socjalną 
1906 2068 

Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych 

wsparciem z powodu ubóstwa bezrobocia i bezdomności 

2942 3390 

Liczba nowych inwestorów 2 297 
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Liczba opracowanych i realizowanych projektów w 

zakresie aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

18 25 

Liczba osób objętych projektami w zakresie aktywizacji 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
796 1743 

Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem 1415 1316 

Liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie 44 22 

 

Cel strategiczny 2. 

WSPIERANIE RODZIN ORAZ WSPMAGANIE ROZWOJU  

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

CEL OPERACYJNY 1.  

WZMACNIANIE RODZIN, PODNOSZENIE POZIOMU ICH FUNKCJONOWANIA 

 

Kierunek działania 1. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności 

dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. 

 

Tabela 17. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach świetlicy 

wakacyjnej oraz przy współpracy z ZHP obozów wypoczynkowych, 

 wspieranie i edukowanie rodzin dotkniętych bezradnością opiekuńczo - wychowawczą 

m.in. w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich poprzez prowadzenie  

na bieżąco pracy socjalnej, poradnictwo pedagogiczne i konsultacje psychologiczne, 

 stała współpraca rodzin uczestników WTZ z psychologiem w zakresie prawidłowego 

wypełniania ról rodzicielskich, 

 wspieranie i edukowanie rodzin dotkniętych bezradnością opiekuńczo-wychowawczą 

m.in. w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich poprzez prowadzenie pracy 

socjalnej, 

 zatrudnienie 3 asystentów rodziny w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej W okresie od 01.01.2015 r.  

do 31.12.2015 r. asystenci rodziny prowadzili pracę z 45 rodzinami przeżywającymi 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w miejscu  

ich zamieszkania, 

 przyznawanie rodzinom wsparcia asystenta rodziny, 

 bieżące informowanie o możliwości uzyskania wsparcia specjalistycznego, 

 umawianie na spotkania (psycholog MOIK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), 

 współpraca z pedagogami szkolnymi, 

 finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (instytucjonalnej  
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i rodzinnej), 

 aktywizacja środowiska lokalnego, poprzez organizację rodzinnych spotkań 

okolicznościowych i pikników o charakterze integracyjnym, partnerskim oraz 

profilaktycznym i edukacyjnym (Rodzinny Piknik Integracyjny, Rodzinny Turnus 

Wypoczynkowy, Międzynarodowy Dzień Rodziny), 

 skierowanie rodzin do udziału w Spotkaniu Integracyjnym w ramach działania z zakresu 

polityki prorodzinnej „Rodzinne Zakole Radości” realizowanego przez Ośrodek 

Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP w Załęczu Wielkim, 

 promowanie Sieradzkiej Karty Rodzina Plus, Wojewódzkiej Karty Rodzin 

Wielodzietnych oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie  

z ich potrzebami i przysługującymi prawami oraz dążenie do zniwelowania różnic 

wynikających z dysproporcji bytowych i wzorców środowiskowych, 

 pomoc wymierna (pomoc finansowa na zakup odzieży i artykułów szkolnych), 

 spotkania okolicznościowe (m.in. we współpracy z Kościołem Chrześcijańskim Zbór 

„Jezus Żyje” oraz Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową), 

 aktywizacja dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie i kształtowanie postaw prospołecznych 

(m.in. empatii i szacunku wobec osób niepełnosprawnych, seniorów oraz innych 

wymagających wsparcia (w tym dzieci), wskazywanie możliwości samorozwoju) poprzez 

pracę wolontarystyczną. 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 

 udzielano zapomóg rodzinom żołnierzy najbardziej potrzebujących. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 opieka przez pracowników MOPS nad dwiema rodzinami. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 2   rodziny   objęte   ścisłą opieką. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 konsultacje udzielane przez pedagoga i psychologa. 

GIMNAZJUM NR 3 

 zapewnienie i udzielanie porad, konsultacji pedagogicznej i psychologicznej rodzicom 

przy zastosowaniu elementów terapii rodzinnej, w tym terapii systemowej. 

SPECJALNY OŚRODKE SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

wypracowanie wspólnych kierunków i form oddziaływań korygujących niepożądane 

zachowania, wzmacnianie wydolności wychowawczej rodziców, angażowanie rodziców 

do realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

 realizacja Programu pedagogizacji rodziców ”Wychowujemy razem”-100 rodziców. 

Rodzice uczestniczyli m.in. w spotkaniach nt. Realizacja obowiązku szkolnego, 

Odpowiedzialność karna nieletnich, Niebezpieczeństwo w sieci, Dopalacze - nowy 

narkotyk,  

 realizacja programu pedagogizacji rodziców „Wychowujemy razem”- 100 rodziców, 

 stała bieżąca współpraca z kuratorami SR w Sieradzu w sprawach opiekuńczych  

i nieletnich ,nadzorujących sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców  

i opiekunów naszych uczniów oraz uczniów z przejawami demoralizacji wobec których 

zastosowano środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 

LOSU” 

 indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wypracowanie 
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wspólnych kierunków i form oddziaływań korygujących niepożądane zachowania, 

wzmacnianie wydolności wychowawczej rodziców, angażowanie rodziców do realizacji 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, realizacja Programu 

profilaktycznego świetlicy środowiskowej „Przeciwdziałanie zagrożeniom”, pedagogizacja 

rodziców  nt. Realizacja obowiązku szkolnego, Postawy rodzicielskie, Podstawy 

prawidłowego żywienia. 

 

Kierunek działania 2. Promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny  

oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich,  

m.in. przez pracowników MOPS-u i placówek oświatowych. 

 

Tabela 18. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 organizacja rodzinnych spotkań o charakterze piknikowym oraz wypoczynku rodzin 

mających na celu promowanie prawidłowego modelu rodziny, 

 bieżąca edukacja klientów oraz poradnictwo i wskazówki wychowawcze w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

 współpraca ze szkołami w tym kontakt z pedagogami szkolnymi, 

 promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin  

w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich przez pracowników MOPS (w tym 

asystentów rodzin). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 doradztwo indywidualne psychologa i pedagoga szkolnego – podnoszenie kompetencji 

wychowawczych – około 40 rodziców, 

 prezentacje podczas wywiadówek „Prawidłowe postawy wychowawcze” – 75 rodziców, 

 spotkania integracyjne wychowawca – rodzice – dzieci typu: Dzień Matki, Dzień Babci, 

wyjazdowe spotkania integracyjne; lekcje otwarte; współpraca w organizacji uroczystości 

szkolnych, Rajdu Szkolnego, itp.- około 25 przedsięwzięć tego typu, możliwość 

uczestnictwa dotyczyła wszystkich rodziców, 

 zwiększenie częstotliwości i formuły spotkań z rodzicami – wprowadzenie w 2015/16  

3 semestrów klasyfikacyjnych; wywiadówki w formie konsultacji indywidualnych  

z każdym rodzicem (w wybranych klasach); zwiększenie zasięgu oceny opisowej  

w miejsce cyfrowej; dziennik elektroniczny – bieżący stały kontakt  

z rodzicem i możliwość wglądu rodzica do ocen, frekwencji, tematów, uwag  

o zachowaniu dziecka – na bieżąco; Dni Otwartej Szkoły, 

 akcja promocyjna – Dzień Otwarty dla rodziców i uczniów przyszłych klas I, 

 działalność informacyjna dotycząca pedagogizacji rodziców i informowaniu  

o instytucjach świadczących pomoc – ulotki, wystawki, informacje – biblioteka, pedagog, 

sekretariat, 

 działalność Klasowych Rad Rodziców i Szkolnej Rady Rodziców; m.in. opiniowanie 

dokumentów, składanie wniosków, współorganizacja uroczystości. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 edukacja rodziców realizowana przez wychowawców w  indywidualnych   kontaktach    

z   rodzicami    uczniów, oddziaływania   pedagoga  szkolnego,  psychologa  szkolnego   

wg   potrzeb. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 indywidualne konsultacje pedagoga i psychologa. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 współpraca kadry pedagogicznej z rodzicami w celu budowania wspólnej strategii 

pomocy dzieciom. Spotkania z rodzicami dotyczyły przyczyn trudności w nauce 

i niepowodzeń szkolnych, wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

udzielenia wskazówek dotyczących sposobów zwiększenia motywacji dzieci do nauki 

i zmiany niepożądanych zachowań. 

 uczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym i wychowawczym m.in. poprzez 

promowanie aktywnych postaw społecznych w czasie uroczystości, imprez klasowych, 

szkolnych, festynu rodzinnego. 

 porady i konsultacje szkolnych specjalistów dla rodziców na tematy poprawy więzi 

między rodzicem a dzieckiem, budowania autorytetu rodzica u dziecka. 

 organizowanie Treningów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców na tematy:  

- wspieranie rozwoju samokontroli u dziecka, 

- wspomaganie rozwoju społecznego dziecka,  

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka, 

- wspomaganie rozwoju umiejętności szkolnych, 

- poprawa samopoczucia u rodzica. Radzenia sobie ze stresem, 

 poprawa interakcji rodzinnych „rodzic-dziecko”. 

GIMNAZJUM NR 1 

 wspieranie rodzin w pracy wychowawczej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. 

Systematyczna współpraca z rodzicami, organizacja spotkań z rodzicami, pedagogizacja 

rodziców. 

GIMNAZJUM NR 2 

 prowadzenie  działań wspierających rodziców w procesie wychowawczym. 

Wychowawcy, pedagodzy oraz dyrekcja szkoły starają się utrzymywać  systematyczny 

kontakt z rodzicami. Organizowane są dni otwarte, wywiadówki zgodnie z kalendarzem 

roku szkolnego. Kontakt ten utrzymywany jest także podczas indywidualnych spotkań  

z rodzicami, czy rozmów telefonicznych. Problemy wychowawcze rozwiązywane są przy 

współudziale rodziców. Rodzice biorą udział w spotkaniach zespołów planujących  

i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W ramach wsparcia 

pedagogicznego rodzice uczniów klas I otrzymali pisemne informacje na temat „Nasze 

dzieci, a prawo”, „Wychowanie zaczyna się w rodzinie”, rodzice uczniów klas II pisemne 

informacje „Jak pomóc dziecku nie pić”, a  rodzice uczniów klas III „Co dalej  

po gimnazjum?”. W ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej rodzice uczestniczyli 

w projekcie „Dopalaczom mówimy stop-wybieramy zdrowie”, a także przy współpracy  

z policją w projekcie „Nie daj się nabrać”. Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną rodzice uczestniczyli w zajęciach na temat: „Jak dogadać  

się z nastolatkiem-zasady skutecznej komunikacji”. 

GIMNAZJUM NR 3 

 wspieranie rodziców i uczniów w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Udzielanie 

porad i wskazówek rodzicom jako pomocy w procesie wychowania, kształtowania 

właściwych emocji i relacji rodzic – dziecko, 

 przygotowywanie cyklicznych audycji dla rodziców poprzez szkoły radiowęzeł 

promujących właściwe postawy rodzicielskie, wskazujących cechy rozwojowe młodzieży 

oraz zadania rodziców w tym zakresie, 

 organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców ze specjalistami w celu uchronienia dzieci 

przed trudnościami wieku dorastania, zabezpieczenia ich przed zachowaniami 

ryzykownymi. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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 pedagogizacja rodziców - prelekcje, indywidualne rozmowy. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 pedagogizacja rodziców-prelekcje, indywidualne rozmowy. 

 

Kierunek działania 3. Zatrudnianie, w razie potrzeby, asystentów rodziny  

oraz ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich 

szkoleń. 

 

Tabela 19. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 2. i celów operacyjnych 1-3. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 zatrudnienie asystentów rodziny, którzy prowadzili pracę z rodzinami przeżywającymi 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w miejscu  

ich zamieszkania; umożliwienie odbywania szkoleń z zakresu asystentury rodziny. 

 

Kierunek działania 4. Udzielanie przez MOPS pomocy rodzinom znajdującym  

się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych. 

 

Tabela 20. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

 MOPS  

 budowanie nowego, odrębnego od systemu pomocy społecznej systemu 

pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych o charakterze obligatoryjnym – zgodnie  

z ustawą o świadczeniach rodzinnych, 

 wspieranie rodziny w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 

poprzez przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych.  

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych weszła w życie od 1 maja 

2004r. i od tego dnia realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Ośrodek. Realizując 

świadczenia rodzinne w 2015r. wydatkowano kwotę 6.907.200,04 zł, w tym: zasiłek rodzinny 

z dodatkami – 3.465.951,43 zł; zasiłek pielęgnacyjny – 1.607.459,31 zł; świadczenie 

pielęgnacyjne – 1.133.253,40 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 114.157,88 zł; jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 327.000,00; składka społeczna od wypłaconych 

świadczeń rodzinnych – 279.378,10 zł. Udzielanie przez MOPS pomocy rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu świadczeń rodzinnych w latach 

2013-2014: 

 

 2014 2015 

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne w zł 6 188 005,81 6.647.821,94 

Rodzaj świadczenia Liczba osób/liczba świadczeń 
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Zasiłek rodzinny 
2 410 / 24 

768 
2.335/23.281 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się 

dziecka 
118/118 131/131 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

132/843 107/721 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 
168/1.626 152/1443 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
92/998 102/1018 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 
1.481/1.481 1424/1424 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
73/425 90/585 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 
274/2.755 254/2558 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 305/305 327/327 

Zasiłek pielęgnacyjny 935/10.493 895/10507 

Świadczenie pielęgnacyjne 70/788 89/949 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  15/134 27/225 

Liczba świadczeń ogółem 44.734 43.169 

 

Świadczenie alimentacyjne stanowiło kolejną formę wsparcia świadczoną rodzinom  

przez Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów weszła w życie od 1 października 2008 r. i od tego dnia 

realizacją świadczeń zajmuje się Ośrodek. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

  

 2014 2015 

Liczba osób, na które decyzją przyznano 

świadczenie alimentacyjne 
462 489 

Liczba przyznanych świadczeń 

alimentacyjnych 
5.268 5.252 

Wielkość wydatków na świadczenia 

alimentacyjne 
1.991.689,12 2.037.382,91 

 

W 2015 r. wzrosła wysokość wydatków na ten cel z uwagi na znaczny wzrost podnoszonych 

kwot zasądzonych alimentów. Kolejną formą wsparcia świadczoną rodzinom przez Dział 

Świadczeń Rodzinnych MOPS jest zasiłek dla opiekuna.  

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów weszła  

w życie od 1 maja 2014 r. i od tego dnia realizacją świadczeń zajmuje się Ośrodek. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

 2014 2015 

Liczba osób, na które decyzją przyznano zasiłek dla 

opiekuna 
48 

28 
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Liczba przyznanych świadczeń zasiłku dla opiekuna 646 289 

Wielkość wydatków na zasiłek dla opiekuna 317 010,00 150.106,70 

Odsetki od zasiłku dla opiekuna 11 482,43 0,00 

Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  

i zasiłku dla opiekuna: świadczenia rodzinne ogółem – 2.380 rodzin; fundusz alimentacyjny – 

366 rodziny; zasiłek dla opiekuna – 28 rodzin. 

 udzielanie pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe i stałe),  

 pomoc rzeczowa (żywność, odzież) oraz w formie posiłków, 

 promowanie aktywnych postaw życiowych oraz samopomocy  

w środowisku lokalnym (w tym pomocy sąsiedzkiej), 

 poradnictwo w zakresie skorzystania z uprawnień osób i rodzin. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 pomoc w formie posiłku. Koszt zadania – 1522,58 zł. 

 

Kierunek działania 5. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego  

(w tym psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej). 

 

Tabela 21. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 stała dostępność w MOPS poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego i socjalnego, 

 kierowanie osób i rodzin do MOIK, PCPR oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 funkcjonowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Punktu Interwencji 

Kryzysowej z poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego  

i w zakresie terapii uzależnień skorzystało ponad 150 mieszkańców Sieradza. 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 

 udzielanie konsultacji psychologicznych żołnierzom i ich rodzinom, 

 prowadzenie zajęć dla żołnierzy z profilaktyki psychologicznej dotyczące uzależnień, 

patologii, relacji społecznych, radzenia sobie ze stresem. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – kierowanie rodziców do poradni 

lub organizowanie spotkań ze specjalistami na terenie przedszkola. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 praca psychologa szkolnego – 10 godzin tygodniowo. 

Łączny koszt zadania - 9.423 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 aktywna   praca   pedagoga  szkolnego,   psychologa  szkolnego (na   terenie  szkoły). 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8 

 zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym psychologiczno-

pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej). Łączny koszt zadania – 10.080,00 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 porady/konsultacje z pedagogiem i psychologiem. 

 informacje na szkolnej stronie WWW: adresy instytucji zajmujących się pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną i specjalne broszury, poradniki. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

Organizowanie w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej w następujących formach: 

 zajęcia socjoterapeutyczne minimalizujące skutki niepożądanych zachowań, 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z klas I-III, 

 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 zajęcia kształtujące umiejętności prospołeczne z wykorzystaniem elementów TZA  

dla uczniów z klas I-VI, 

 zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu (klasy V i VI), 

 zajęcia integracyjno-wychowawcze mające na celu budowanie przyjaznego klimatu  

w  grupie, usprawnianie współpracy, wzmacniania więzi grupowych, 

 zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów wynikające z  rozpoznanych potrzeb.  

Miały one na celu: wspomaganie dzieci z trudnościami rozwojowymi w zakresie 

samokontroli, umiejętności szkolnych, rozwoju społecznego, emocjonalnego, pomaganie 

dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych, 

rozładowanie napięcia, budowanie poczucia wartości, wzmocnienie samooceny, naukę 

radzenia sobie z  przykrymi emocjami, obniżanie absencji uczniów, 

 udzielanie porad i konsultacji dla uczniów, w tym działań interwencyjnych  

oraz mediacyjnych w sytuacjach niepożądanych zachowań dzieci. Spotkania dotyczyły 

przede wszystkim rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, ograniczania 

psychologicznych konsekwencji przemocy rówieśniczej (w formie wyzwisk, plotek, 

przemocy fizycznej) poprzez: ukazywanie możliwości zmiany trudnej dla ucznia sytuacji, 

wzmacnianie poczucia kontroli ucznia, przedstawianie mechanizmów utrzymujących 

wzorzec niepożądanych zachowań ze strony rówieśników, naukę strategii radzenia sobie  

z szykanami, 

 udzielanie porad i konsultacji dla rodziców mających na celu rozpoznawanie przyczyn 

dysfunkcyjnych zachowań uczniów, analizowanie ich, udzielanie wsparcia  

oraz budowanie strategii w pracy z dzieckiem; poprawę interakcji rodzinnych, naukę 

umiejętności radzenia sobie ze stresem u rodzica, 

 organizowanie Treningów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców na tematy:  

- wspieranie rozwoju samokontroli u dziecka, 

- wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, 

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka, 

- wspomaganie rozwoju umiejętności szkolnych, 

- poprawa samopoczucia u rodzica. Radzenia sobie ze stresem, 

- poprawa interakcji rodzinnych „rodzic-dziecko”.  

GIMNAZJUM NR 1 

 informowanie i kierowanie uczniów i ich rodziców do specjalistycznych placówek. 

GIMNAZJUM NR 2 

 organizowanie dla rodziców uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogiczne. Szkoła 

zatrudnia pedagoga szkolnego,  logopedę, psychologa szkolnego. W szkole funkcjonują 

klasy integracyjne. W klasach są zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje  

z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia zintegrowanego. 

Prowadziliśmy indywidualne poradnictwo dla rodzin uczniów. 

GIMNAZJUM NR 3 

 zapewnienie uczniom i rodzicom poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego,  

w sytuacjach wymagających dodatkowego wsparcia  kierowanie zainteresowanych  

do specjalistów. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 bieżąca opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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 umożliwienie uczniom i rodzicom korzystania z porad pedagoga na terenie szkoły, 

 kierowanie uczniów wymagających pomocy specjalistycznej do PPP, Poradni Zdrowia 

Psychicznego itp. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 umożliwienie korzystania z porad pedagoga szkolnego, rodzicom i młodzieży na terenie 

szkoły, 

 kierowanie uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia psychologicznego  

do PPP, psychologa klinicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego itp., 

 informowanie uczniów o możliwościach otrzymania wsparcia psychologiczno - 

pedagogicznego lub prawnego poza terenem szkoły. 

STOWARZYSZENIU NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UŚMIECH 

DZIECKA” 

 zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym psychologiczno-

pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej). Łączny koszt zadania – 300,00 zł. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 diagnoza i zajęcia w poradni dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz ich rodziców  

z terenu Sieradza: 

 diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, 

 zajęcia socjoterapeutyczne – dla uczniów, 

 psychoterapia indywidualna – dla rodziców, 

 Biofeedback, 

 rozmowy terapeutyczne, 

 „Trening zastępowania agresji”, 

  „Trening umiejętności interpersonalnych”, 

 psychoterapia dla rodzin i rodziców, 

 „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – program ogólnopolski, 

 porady bez badań. 

Ogólnie działaniami profilaktycznymi oraz diagnostyczno-terapeutycznymi objęto około 1900 

osób. Ponadto Poradnia prowadziła również przesiewowe badania logopedyczne  

we wszystkich przedszkolach sieradzkich,  oraz terapię logopedyczną i korekcyjno-

kompensacyjną dla dzieci przedszkolnych i klas I – III szkoły podstawowej na terenie poradni 

łącznie objęto pomocą 411 dzieci. 

NZOZ „MARK-MED” 

zgodnie z działalności statutową. Koszty zadania w pełni poniósł NFZ. 

 

Kierunek działania 6. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w mieście 

poprzez stałą współpracę placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, 

jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, 

policji, organizacji pozarządowych i Kościoła. 

Tabela 22. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 6. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS  

 kontynuacja współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi, jednostkami 

pomocy społecznej, służby zdrowia, sądu rejonowego, policji, organizacji 

pozarządowych, na rzecz rodziny i dziecka (m.in. w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego), 

 bieżąca współpraca pracowników socjalnych z pomiotami działającymi na rzecz rodziny  
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i dziecka, placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi, jednostkami pomocy 

społecznej i służby zdrowia, sądem rejonowym i kuratorami sądowymi, policją, 

organizacjami pozarządowymi i Kościołami, PCPR, koordynatorami rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

 udział pracowników w zespołach oceny okresowej dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej instytucjonalnej i w rodzinach zastępczych, 

 poszerzanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu orientacji zawodowej (współpraca 

w tym zakresie z CEiPM OHP oraz OHP w Sieradzu), 

 współpraca z Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”  

w Załęczu Wielkim w zakresie naboru rodzin do udziału w weekendowym spotkaniu 

integracyjnym dla rodzin wielodzietnych zorganizowanym w ramach zadania: Działania 

z zakresu polityki prorodzinnej – „Rodzinne Zakole Radości” (zadanie dofinansowane  

ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi. 

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ 

 współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologami, wskazanie adresów podmiotów, 

którzy profesjonalnie zajmują się terapią. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 stała współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami i MOPS 

Sieradz (opisana w realizacji poszczególnych działań). 

PRZEDSZKOLE NR 1 

 współpraca z: Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Stowarzyszeniem „Dary Losu”, 

MDK, SCK,  placówkami oświatowymi w mieście oraz kraju, instytucjami 

odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo poprzez realizację różnorodnych 

form (pikniki, konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, pogadanki, filmy 

edukacyjne, uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania z przedstawicielami instytucji (straż 

pożarna, straż miejska, policja, służba zdrowia). 

Łączny koszt zadania – 1000 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 organizowanie Dnia Babci i Dziadka w sali widowiskowej w teatrze i zapraszanie 

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu na uroczystość, Bal karnawałowy  

z rodzicami w SDK, współpraca z SCK – udział w przedsięwzięciach przez nich 

organizowanych,  spotkania z policjantem, funkcjonariuszami Straży Miejskiej i strażą 

pożarną, organizowanie pikników rodzinnych na terenie przedszkola i imprezy 

integracyjnej  „Pieczony ziemniak” w stajni Mila, udział dzieci w Pikniku w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Sieradzu - zabawy integracyjne z okazji Dnia 

Dziecka, piknik rodzinny w ośrodku wypoczynkowym Ruda, aktywne uczestnictwo  

na rzecz dzieci niepełnosprawnych poprzez zakup biletów na spektakle teatralne 

wystawiany przez stowarzyszenie „Dary losu”, udział w olimpiadzie letniej i zimowej 

organizowanej przez MOSiR, współpraca z przedszkolami i szkołami na terenie Sieradza, 

spotkania dzieci z pielęgniarką.  

Koszt zadania – 2000 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 standardowa współpraca, wymiana informacji, korzystanie z zasobów innych instytucji, 

udział w imprezach, itp. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 ścisła  współpraca  z  w/w instytucjami/organizacjami (wg potrzeb). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 organizowanie imprez i uroczystości szkolnych – współpraca z rodzicami uczniów  

w organizacji życia szkoły,  

 udział rodziców jako opiekunów w wycieczkach, 
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 współpraca z kuratorami sądowymi, policją, MOIK. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

Szkoła podejmowała zintegrowane działania na rzecz rodziny i dziecka poprzez współpracę: 

- z Urzędem Miasta w zakresie:  

 zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań profilaktycznych. W edycji 

wiosennej uczniowie z klas I uczestniczyli w programie „Bezpieczni w sieci. 

Natomiast w edycji jesiennej uczniowie z klas IV-VI, ich rodzice oraz kadra 

pedagogiczna brali udział programem „Uzależnieniom –NIE”, 

 zorganizowania spotkania świątecznego. Do udziału w spotkaniu zostało 

wytypowanych 122 uczniów z klas I-VI. Uczniowie otrzymali paczki ze słodyczami, 

  typowania uczniów do udziału w koloniach, które odbyły się w miejscowości Biały 

Dunajec (33 uczniów z  rodzin o niskim statusie materialnym, w tym 10 dzieci  

ze średnią ocen powyżej 4,1); 

  organizacji półkolonii „Bezpieczne i aktywne wakacje 2015” (dla 40 uczniów  

z naszej szkoły oraz 10 dzieci z SP 9), 

- z Kuratorium Oświaty: 

 typowanie 4 uczniów do wypoczynku letniego finansowanego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty, 

- z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania uczniów  

oraz wspierania ich w pokonywaniu trudności edukacyjno-wychowawczych (zostało 

skierowanych 26 wniosków o diagnozę), 

- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci przebywających 

w  rodzinie zastępczej (6 dzieci) oraz przygotowanie pisemnych informacji na temat 

funkcjonowania uczniów. Pedagog uczestniczył w spotkaniach w celu oceny sytuacji dzieci 

umieszczonych  

w pieczy zastępczej, 

- z Sądem Rejonowym (przygotowano 1 wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka), 

- z kuratorami sądowymi, którzy uzyskali informacje na temat funkcjonowania uczniów  

oraz współpracy z rodzinami dzieci (rodziny 8 uczniów objęte są opieką kuratoryjną). Odbyły 

się cykliczne spotkania z kuratorami sądowymi, 

- z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywania (5 uczniów korzystało  

w I półroczu 2015r. z  obiadów na mocy uchwały NR XXVI 271/2014 w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania na lata 2014-2020), 

- z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (proszono o interwencje i objęcie opieką 

2 rodzin). Pedagog wziął udział w 3 spotkaniach roboczego zespołu interdyscyplinarnego  

do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- z Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (pedagog  

zorganizował prelekcję dla uczniów z klas I oraz klas IV-VI na temat bezpieczeństwa oraz 

odpowiedzialności prawnej dzieci),  

- z parafią NSJ w Sieradzu prowadzącą świetlicę środowiskową „Iskierka” (7 uczniów bierze 

udział w zajęciach świetlicowych), 

- z Muzeum Okręgowym w Sieradzu – uczniowie obejrzeli wystawy stałe i czasowe, 

uczestniczyli w zajęciach terenowych w Skansenie Sieradzkim, 

- z Agencją Rynku Rolnego (mleko otrzymywało średnio 852 uczniów z klas I-VI, a owoce  

i warzywa 472 dzieci z klas I-III – rok szkolny 2014/2015. Natomiast w roku szkolnym 

2015/2016 mleko otrzymywało średnio 935 uczniów z klas I-VI, a owoce i warzywa 530  

dzieci z klas I-III), 

-  z Biblioteką Pedagogiczną – spotkania z pracownikami, warsztaty, 

- z Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (pogadanki, 

zajęcia, spotkania z pracownikami KPP w Sieradzu). 
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- z WFOŚiGW w zakresie finansowania środków na realizację programów z zakresu edukacji 

ekologicznej. Opracowano program „EKO ODKRYWCY”. Uczniowie z klas I-VI (393 osoby) 

wzięli udział w wycieczkach ekologicznych. Dzieci typowane były ze względu na wysokie 

wyniki w nauce i reprezentowanie szkoły, 

- z Oddziałem Terenowym Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu – uczniowie  

z klas I-VI uczestniczyli w zajęciach proekologicznych nt. selektywnej zbiórki odpadów, 

badania stanu czystości środowiska naturalnego. Poza tym szkoła zaangażowała  

się w festiwal recyklingu, 

- z nadleśnictwem Złoczew – odbył się cykl zajęć w klasach I-VI poświęconych roli  

i znaczeniu lasów w środowisku naturalnym, 

- z Centrum Edukacji Ekologicznej – uczniowie z klas I-VI brali udział w warsztatach, 

- z Instytutem Pamięci Narodowej – uczniowie klas VI brali udział w warsztatach „Projekt 

Pamięć” na temat holokaustu oraz zajęciach historycznych pt. „Żołnierze Wyklęci”, 

- z Bractwem Rycerskim – dzieci z klas V-VI uczestniczyli w żywej lekcji historii na temat: 

„Starożytny Rzym”, 

- z Oddziałem Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu (zbiórka kasztanów, żołędzi, 

pogadanki, spotkania myśliwych z dziećmi), 

- z Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową w celu pozyskania funduszy na organizację Festynu 

rodzinnego, 

- ze Stowarzyszeniem „Wiosna” w celu włączenia 8 rodzin do projektu „Szlachetna paczka”, 

- z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – rozprowadzono znaczki, z których środki finansowe 

zostały przekazane na rehabilitację chorego dziecka (brata uczennic SP10). 

GIMNAZJUM NR 1 

 ścisła współpraca z w/w placówkami. 

GIMNAZJUM NR 2 

 współpraca szkoły z : Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (zwłaszcza w przypadku 

trudnych sytuacji rodzinnych), Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS-em, GOPS-em, Młodzieżowym Centrum Kariery, 

Sądem Rejonowym,(prowadziliśmy edukację prawną uczniów: spotkania młodzieży  

z kuratorami sądowymi, udział uczniów w rozprawach sądowych w charakterze 

obserwatorów, współpracowaliśmy z kuratorami sądowymi), Policją, Powiatową 

Biblioteką Publiczną, świetlicami środowiskowymi, PCK, Polskim Towarzystwem 

Stwardnienia Rozsianego, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, 

Środowiskowym Ośrodkiem Wychowawczym TPD, Młodzieżowym Biurem Pracy OHP. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca z PPP, Sądem Rejonowym, Policją, 

 udział młodzieży w konferencji kosmicznej w Centrum Kultury w Sieradzu, 

 współpraca z PSSE w Sieradzu - realizacja programów profilaktycznych ”Wybierz życie 

-pierwszy krok” i „ARS, czyli jak dbać o miłość”. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca szkoły z PPP, Sądem Rejonowym, MOPS, OIK, Policją, PCPR, 

 zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez stałą współpracę z kuratorem 

sądowym, 

 udział młodzieży w konferencji profilaktycznej  w Centrum Kultury w Sieradzu, 

 udział młodzieży w konferencji kosmicznej w Centrum Kultury w Sieradzu, 

 współpraca z PSSE w Sieradzu, realizacja programów „Wybierz życie – pierwszy krok”, 

„ARS, czyli jak dbać o miłość”. 

NZOZ „MARK-MED” 

 realizacja zadań zgodnie z potrzebami w ramach działań statutowych. Koszty zadania  

w pełni poniósł NFZ. 
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Wykres 4. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

2. i celu operacyjnego 1. 
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Legenda: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-

wychowawczą – ocena 6. 

2. Promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego 

wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników MOPS-u i placówek oświatowych – ocena 6. 

3. Zatrudnianie, w razie potrzeby, asystentów rodziny oraz ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich 

szkoleń – ocena 6. 

4. Udzielanie przez MOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – ocena 7. 

5. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym psychologiczno-pedagogicznego, 

prawnego, terapii rodzinnej) – ocena 6. 

6. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w mieście poprzez stałą współpracę placówek oświatowo-

wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, sądu rejonowego 

i kuratorów sądowych, policji, organizacji pozarządowych i Kościoła – ocena 6. 

 

 

CEL OPERACYJNY 2.  

WSPARCIE RODZIN I OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ 

I PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Kierunek działania 1. Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków 

dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

 

Tabela 23. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 
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Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 

URZĄD MIASTA 

 dofinansowanie wsparcia terapią i rehabilitacją osób uzależnionych i członków  

ich rodzin: 65 uczestników w kwocie 19 000 zł – Stowarzyszenie Abstynentów 

„Przystań”, 33 uczestników w kwocie 19 000 zł – Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości 

„Przyjaźń”. 

Łączna kwota zadania – 36.000,00 zł. 

MOPS 

 wskazywanie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków możliwości uzyskania 

specjalistycznego wsparcia, w tym podjęcia leczenia odwykowego, 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem od narkotyków i członków ich rodzin,  

 udzielanie wszechstronnego specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego  

i prawnego, 

 prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla ofiar przemocy domowej, 

osób uzależnionych, współuzależnionych, 

 współpraca ze służbami publicznymi, instytucjami, organizacjami w zakresie 

kompleksowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysowej sytuacji, 

prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-profilaktycznym w środowisku 

lokalnym. 

ZAKŁAD KARNY 

 porady psychologiczne i psychiatryczne,  

 kierowanie osadzonych do oddziałów terapeutycznych, 

 krótkie interwencje. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 użyczenie pomieszczeń przy Krak. Przedmieściu 8 Towarzystwu Trzeźwościowemu 

PRZYJAŹŃ. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 skierowanie 2 osób do specjalisty ds. terapii uzależnień. 

GIMNAZJUM NR 1 

 wsparcie i zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 informowanie o miejscach i sposobach udzielania pomocy. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 umożliwienie uczniom i rodzicom korzystania z porad pedagoga szkolnego, 

 kierowanie uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia na terapię do PPP, 

Poradni Zdrowia psychicznego, 

 informowanie uczniów i rodziców o możliwościach otrzymania wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego lub prawnego poza szkołą. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 umożliwienie korzystania z porad psychologa i pedagoga szkolnego, rodzicom  

i młodzieży na terenie szkoły, 

 kierowanie uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia psychologicznego  

do PPP, psychologa klinicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia 

Uzależnień  itp., 

 współpraca szkoły z PCPR w Sieradzu. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCOWY W ROŻDŻAŁACH 

 monitorowanie korzystania z ambulatoryjnego wsparcia i pomocy terapeuty 
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uzależnień przez podopiecznego placówki. 

NZOZ „MARK-MED” 

 działanie zgodne z działalnością statutową placówki. Koszty zdania w pełni poniósł 

NFZ. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 

 Edukacja i pomoc terapeutyczna w zakresie choroby alkoholowej 

Program ten realizowało w ciągu roku średnio: 

-60 osób, w tym 10 kandydatów       

W ciągu roku prowadzone były systematyczne spotkania: 

1) grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych (poniedziałki od 18 do 20), 

2) grupy terapeutycznej dla osób rozpoczynających leczenie choroby alkoholowej, wtorki  

od 18-20, zajęcia prowadził instruktor terapii uzależnień z Poradni Uzależnień w Sieradzu, 

3) grupy edukacyjno-motywacyjnej (środy od 18 do 20), 

4) spotkań społeczności-osób uzależnionych i współuzależnionych (czwartki od 18 do 20), 

5) grup dla współuzależnionych (piątek od 18 do 20), 

6) przeprowadzone zostały warsztaty terapeutyczne: Trening Asertywnych Zachowań 

Abstynenckich, 

7) w dniach  13.07.2015 – 22.07..2015. odbył się w Załęczu Wielkim w ośrodku ZHP obóz 

terapeutyczny dla osób uzależnionych. Zostały przepracowane między innymi następujące 

tematy: 

 1. Pojęcie Zespołu Zależności Alkoholowej i Współuzależnienia. 

 2. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia. 

 3. Radzenie sobie z głodem alkoholowym. 

 4. Techniki relaksacyjne. 

 5. Plan zmiany osobistej. 

 6. Osiągnięcie celów. 

 7. Praca nad konstruktywnym Ja 

 8. Praca nad rozwojem poczucia własnej wartości. 

 9. Praca nad pozytywnym myśleniem. 

10. Budowanie bliskich i intymnych relacji z ludźmi 

Efektem tych działań jest w miarę stabilna grupa trzeźwych osób, przygotowanych  

do samodzielnego życia bez alkoholu. 

Koszt zadania – 31.473,30 zł. 

 

Kierunek działania 2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, 

narkomanii i przemocy w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego 

i prawnego. 

 

Tabela 24. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

 URZĄD MIASTA 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(konsultanci z zakresu psychologii i prawa) dla mieszkańców miasta Sieradza, 

prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

prowadzenie warsztatów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie sfinansowane w MOIK -  za kwotę 48.183,00  zł,  

 zatrudnienie psychologów dla potrzeb uczniów, rodziców, pedagogów i wychowawców  
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we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych (9) w kwocie 109.601,00 zł. 

Łączny koszt zadania – 157.784,00 zł. 

MOPS 

 udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych świadczących pomoc 

rodzinom dotkniętym problemami uzależnień oraz współpraca z tymi instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi (m.in. Poradnia Mark-Med, Centrum Psychiatryczne  

w Warcie, STT Przyjaźń, SA Przystań); prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i członków ich rodzin;  

na bieżąco poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 informowanie o instytucjach zajmujących się tą problematyką (wg potrzeb). 

GIMNAZJUM NR 1 

 informowanie o możliwościach pomocy na terenie miasta, wskazanie odpowiednich 

placówek, zapewnienie wsparcia psychologicznego. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 informowanie o instytucjach zajmujących się tą problematyką (wg potrzeb). 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 kierowano uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na terapię. Uczniowie, 

którzy zgłosili powyższy problem byli objęci stałą opieką psychologiczno-pedagogiczną 

na terenie szkoły. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 kierowanie uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na terapię, 

 wsparcie psychologiczne uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

SPECJALNY OŚRODKE SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 udzielanie bieżącego poradnictwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym, przemocą w rodzinie, wskazywanie instytucji pomocowych, możliwości 

prawnych rozwiązania konkretnego problemu – 40 rodziców, 

 indywidualne poradnictwo i pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i rodzinnych; działania wspierające rodziny dzieci niepełnosprawnych - 

udzielanie im wsparcia specjalistycznego adekwatnie do zgłaszanych potrzeb  

i problemów. 

NZOZ „MARK-MED” 

 działania edukacyno – profilaktyczne Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni leczenia 

Uzależnień i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. Koszty zadania w pełni poniósł NFZ. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 

 udzielanie porad przez psychologa, specjalistę ds. uzależnień i pedagoga. Spotkania  

te odbywały się w piątki od godz. 17 do 19 na zasadzie indywidualnych potrzeb naszych 

członków i ich rodzin. 

Najczęściej powtarzające się tematy to: 

- motywowanie do zaprzestania picia 

- problemy rodzinne 

- problemy z dziećmi 

- problemy małżeńskie 

- problemy zawodowe osób pracujących 

- komunikacja międzyludzka 

- radzenie sobie z problemami w trzeźwym życiu. 

W ramach pomocy psychologicznej w zależności od potrzeb, często specjalista uczestniczył 

w grupach pomocowych w zakresie choroby alkoholowej. 

 kierowanie w zaistniałej potrzebie do psychologa i prawnika w MOIKU MOPS. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 
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LOSU” 

 udzielanie bieżącego poradnictwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym, przemocą w rodzinie, wskazywanie instytucji pomocowych, możliwości 

prawnych rozwiązania konkretnego problemu – 30 rodziców, 

 indywidualne poradnictwo i pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i rodzinnych; działania wspierające rodziny dzieci niepełnosprawnych - 

udzielanie im wsparcia specjalistycznego adekwatnie do zgłaszanych potrzeb  

i problemów. 

 

Kierunek działania 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

 

Tabela 25. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 realizację    programów     profilaktycznych   z   zakresu   uzależnień:                      

       - edycję wiosenną dla  (1 972 uczniów)  w  kwocie  18 190,00 zł,  

       - edycję  jesienną dla  (1 780 uczniów)  w  kwocie  19 928,00 zł, 

 produkcję i emisję  w  Sieradzkiej TV Media  w  Sieradzu  filmowego materiału 

edukacyjnego  pn: „Alkohol Świadome Ryzyko cz. I i II ” oraz „Problem uzależnienia  

od narkotyków”. Koszt  emisji  to  2 460,00 zł, 

 zakup  paczek  świątecznych  dla  470   dzieci   z   rodzin   o   niskim   statusie   

materialnym w kwocie 24 270,00 zł  oraz  przedstawienie spektaklu  teatralnego  

dla w  kwocie   3 000,00 zł, 

 zakup  koszulek  dla  (630  uczestników)  pieszej  pielgrzymki  na  Jasną  Górę   

w  miesiącu  sierpniu 2015r. w  kwocie  9 453,00  zł, 

 wyjazd  dzieci  z  terenu  miasta  Sieradza  do  Wrocławia  w  miesiącu  lipcu   

zorganizowany  przez  Straż  Miejską  w  Sieradzu  w  kwocie  1425,00 zł, 

 przeprowadzenie  programów piknikowo - artystycznych  dla  młodzieży  ze  szkół  

podstawowych  z  terenu  Miasta  Sieradza  pn: „Zima w mieście – lato w sercach” 

podczas ferii zimowych w  miesiącu  lutym  w  kwocie  16 000,00 zł, 

 przeprowadzenie  pikniku  rodzinnego  dla  dzieci i młodzieży  z  terenu  Miasta  

Sieradza organizowanego na płycie rynku w Sieradzu pn: „Słoneczna Rodzina”  

w miesiącu  maju  w  kwocie  11 000,00 zł, 

 koszty transportu wycieczki do Warszawy w miesiącu czerwcu uczestników grupy PaT  

z Sieradza  w kwocie 1 440,00 zł, 

 produkcja i emisja w Sieradzkiej TV materiału promocyjno – edukacyjnego z zakresu 

zagospodarowania czasu wolnego i przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu  

„Nie daj się nabrać”. Koszt emisji 1 845,00 zł,  

 zakup  biletów na udział członków Stowarzyszeń Trzeźwościowych z terenu miasta 

Sieradza w seminarium – ogólnopolskim programie propagującym zagadnienia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpiecznie – Chce się Żyć” oraz z zakresu 

profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w miesiącu wrześniu. 

Koszt zakupu biletów to 3 075,00 zł, 

 współudział z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu w programie profilaktycznym  

pod nazwą „Nie daj się nabrać” koszt realizacji to 11 920,00 zł, 

 współudział  w  organizacji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości  koncertu 
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profilaktycznego pod nazwą „Rozmowy o życiu” oraz zakup poczęstunku  

dla uczestników Konferencji w miesiącu marcu  w kwocie  2 500,00 zł,  

 zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu sprawności 

fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie organizowanego przez Komendę Powiatową 

Policji w Sieradzu. Koszt zakupu nagród to 1 100,00 zł,  

 zakup  książek z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla miejskich bibliotek, koszt 

zakupu 1 448,00 zł, 

 sporządzenie „Diagnozy problemów społecznych z zakresu uzależnień tj: alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, przemocy i innych problemów społecznych na terenie miasta 

Sieradza wśród dzieci , młodzieży i dorosłych” z terenu miasta Sieradza. Koszt diagnozy 

4 999,00 zł.  

Łączny koszt zadania – 134.053,00 zł. 

MOPS 

 realizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane do dzieci 

i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego Świetlicach Środowiskowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. W  ŚŚ „Promyk” z zajęć 

skorzystało 25 dzieci, a ŚŚ U Żaków” 27 dzieci, 

 konferencja nt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” skierowana m.in. do młodzieży 

ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

 zapewnienie rodzinom dotkniętym problemem uzależnień dostępu do pomocy 

psychologicznej i prawnej, 

 realizacja podczas Rodzinnego Pikniku Integracyjnego zajęć dla rodzin i dzieci  

w zakresie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej profilaktyki (we współpracy  

ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań”), 

 kierowanie osób na terapię, 

 organizacja punktów profilaktyki uzależnień podczas Pikniku Informacyjno-

Promocyjnego „MOPS i Partnerzy”, 

 promowanie zdrowego stylu życia poprzez motywowanie uzależnionych klientów  

do podjęcia leczenia odwykowego, 

 promowanie trzeźwego stylu życia oraz wiedzy na temat choroby alkoholowej  

oraz możliwości leczenia choroby alkoholowej (ze wskazaniem podmiotów działających 

w tym obszarze na terenie Sieradza) – we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami 

abstynenckimi, 

 działania doradcze, informacyjne, pomocowe zmierzające do wsparcia rodzin w trudnych 

sytuacjach życiowych, 

 upowszechnianie wśród mieszkańców informacji o przysługujących im uprawnieniach,  

w tym różnorodnych formach aktywizacji, wsparcia i pomocy, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie  

w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 w okresie od 15 lipca do 13 sierpnia 2015 roku Komenda Powiatowa Policji realizowała 

program akcji profilaktyczno - edukacyjnej pn. „Zanim Sprzedasz – Sprawdź Wiek. 

Alkohol i Tytoń - Tylko dla Pełnoletnich”. 

ZAKŁAD KARNY 

 zajęcia edukacyjne dla osób nadużywających alkoholu, 

 programy readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 

 programy readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 współpraca z innymi instytucjami (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, sąd, kuratorzy, 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 43 

PCPR), informowanie rodziców, gdzie uzyskać pomoc; udzielanie wstępnego doradztwa; 

profilaktyczna działalność wobec uczniów – szczegóły w dalszej części sprawozdania. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 liczne   zajęcia   profilaktyczne    kierowane   do   poszczególnych  klas   -   realizowane   

przez   pedagoga   szkolnego, np. wdrażanie    autorskiego   programu  „Świat   

zdrowia/świat  uzależnień”   czy  inne   zajęcia   o   tematyce    profilaktycznej, 

 wdrażanie   zadań   z   zakresu  całorocznego   projektu „Profilaktyka   wczesnoszkolna  

w   zakresie   promowania   zdrowego   stylu  życia  i   przeciwdziałania     rozszerzaniu   

się    przemocy,   alkoholizmowi,   narkomanii   oraz   innych   zjawisk   patologicznych   

wśród   dzieci  i   młodzieży” dofinansowanych   przez   UM  w  Sieradzu, 

 zajęcia   warsztatowe  prowadzone  przez   specjalistów  z  zewnątrz, typu: „Jak   działa 

uzależnienie?” , „W  wirtualnym  świecie”, „Złościć   się  z   głową”, „Bądź 

odpowiedzialny za swoje wybory”, 

 przedstawienia   profilaktyczne (zapraszanie grup teatralnych) typu: „Zaklęty   bagaż”,  

„Zdążyć    przed   dzwonkiem”,  

 międzyszkolny   konkurs   profilaktyczno – wychowawczy „Nasz   pomysł    

na powstrzymanie   agresji/przemocy”, 

 IX  edycja Szkolnego   Dnia   Bez  Agresji 

Łączny koszt zadania – 4 478 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 ZESP Strona internetowa: broszury, poradniki, 

 zajęcia profilaktyczne (edycja wiosenna – kwiecień): 

- czy dokuczanie jest przemocą?  

- jestem przezorny i zaradny, 

 zajęcia profilaktyczne (edycja jesienna – listopad): 

-  asertywność – umiem mówić nie, 

- wiem kiedy odmówić.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz przemocy. 

Koszt zadania – 4747 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 organizacja debaty dla uczniów z klas VI na temat prawa do życia wolnego od używek. 

Spotkanie ze specjalistami – m.in. przewodniczącą Terenowego Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka, psychologami.  

 prowadzenie zajęć z zakresu tematyki praw i obowiązków dziecka dla uczniów z klas IV. 

Podsumowaniem pracy był szkolny konkurs wiedzy i plastyczny „Jestem dzieckiem – 

mam prawa i obowiązki”. 

GIMNAZJUM NR 1 

 realizacja programów profilaktycznych – profilaktyka uzależnień, przemocy i agresji, 

przestępstw internetowych („Narkotyki i dopalacze to nie nasza bajka”, „Przeciw agresji, 

w stronę tolerancji”). 

Koszt zadania – 2 900 zł. 

GIMNAZJUM NR 2 

 realizacja zadań z zakresu profilaktyki. Działania profilaktyczne skierowane do uczniów: 

„Twoje życie, to Twoje decyzje”, „Dopalaczom mówimy stop-wybieramy zdrowie”, 

„Radzenie sobie z konfliktem, czyli sztuka negocjacji”, „Alkohol-droga donikąd”, 

„Przeciw”, „Jak być asertywnym” „Kolekcjonerzy wrażeń”, „Profilaktyka zachowań 

ryzykownych - współczesne podejście do problemu”, „Gra o życie”, „Realizuj marzenia-

szkoda czasu na uzależnienia”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. 

GIMNAZJUM NR 3 
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 w ramach działań profilaktycznych uczestnictwo młodzieży w  warsztaty psychologiczno 

– pedagogicznych na temat asertywności oraz w konsultacjach indywidualnych   

pt.” Dlaczego warto mówić NIE” – 1000 zł, w ramach programu   „Wykorzystaj swoją 

szansę” dofinansowanego z EFS, 

 opracowanie programu „Przywołujemy wiosnę” celem, którego było przeciwdziałanie 

uzależnieniom, kształtowanie umiejętności społecznych. W ramach programu młodzież 

uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym „Światełko w tunelu”, lekcjach 

profilaktycznych – 1800,00 zł. 

 włączenie młodzieży w realizację programu „Stop dopalaczom” organizowanego  

przez Komendę Powiatowa Policji i Urząd Miasta Sieradza. W ramach programu 

młodzież uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami policji, warsztatach 

psychologicznych,. brała udział w konkursach profilaktycznych.  

 uczestnictwo uczniów w realizacji programu „ Jesień w kolorach”. Celem programu było 

dostarczenie młodzieży obiektywnych informacji dotyczących uzależnienia  

od narkotyków, skutków zażywania narkotyków, kształtowanie strategii odmawiania. 

Sposób realizacji programu to: spotkania z policją, warsztaty z dziedziny uzależnień  

od środków psychoaktywnych. Lekcje wychowawcze, warsztaty rozwijające asertywność 

– 1.550,00 zł, 

 zorganizowanie spotkania z kuratorem sądowym dotyczące konsekwencji zachowań    

ryzykownych, 

 uczestnictwo młodzieży w grupie PaT- przygotowywanie i wystawianie spektakli  

o tematyce antyuzależnieniowej, 

 spotkanie z lekarzem pulmonologiem – profilaktyka uzależnień od papierosów  

i e- papierosów. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 program profilaktyczny „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

 program „Dopalacze-zagrożenie dla młodzieży”, 

 program profilaktyczny „ARS-czyli jak dbać o miłość”, 

 systematyczne diagnozowanie problemu zagrożenia wśród młodzieży. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 diagnoza problemu uzależnień wśród młodzieży szkolnej, 

 działania profilaktyczne zmierzające do zmiany zachowań i postaw młodzieży wobec 

używek oraz ograniczających spożycie napojów alkoholowych, 

 egzekwowanie konsekwencji łamania prawa wewnątrzszkolnego przez uczniów, 

 współpraca z PPP, Sądem Rejonowym, Policją, 

 realizacja przez nauczycieli zadań w ramach procedur postępowania nauczycieli  

w przypadku zagrożenia uczniów i młodzieży demoralizacją oraz problematyki 

uzależnień, 

 udział młodzieży w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego 

oraz przedstawicieli instytucji wspierających działania szkoły, 

 upowszechnianie materiałów informacyjnych na temat rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 realizacja programu edukacyjnego w dwóch klasach pierwszych ,,ARS czyli jak dbać  

o miłość”, 

 podejmowanie działań przez zespół do prowadzenia interwencji profilaktycznej. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji, 

uzależnieniom, m.in. ”Spójrz inaczej na agresję”, Spójrz inaczej”, Nie pal przy mnie”, 

Radzimy sobie ze złością- gry i zabawy”, „Zły dotyk”, „Stop cyberprzemocy”, 

 indywidualne wsparcie i terapia uczniów z przejawami niedostosowania społecznego 
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oraz dotkniętych przejawami przemocy w środowisku rodzinnym. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 wykłady, warsztaty, debaty na terenie szkół, 

 „Dopalacze – zagrożenie dla młodzieży” – dla  rodziców, 

 „Zdrowy tryb życia – działania profilaktyczne” -  dla dzieci, 

 „Życie wolne od uzależnień” – debata, 

 „Stop dopalaczom”- dla dzieci i młodzieży, 

 „Uzależnienie od środków psychoaktywnych (nikotyna, alkohol)” – dla młodzieży, 

 „Zagrożenie płynące z komputera ze współczesnych mediów elektronicznych” - (rodzice, 

dzieci), 

 „Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni”- dla dzieci i rodziców, 

 „Agresja w sieci”  - dla rodziców. 

NZOZ „MARK-MED” 

 realizacja zadań w ramach działalności statutowej. Koszty zdania w pełni poniósł NFZ. 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 

 zajęcia biblioteczne dotyczące profilaktyki w zakresie zagrożenia alkoholem, narkomanią 

i przemocą w rodzinie. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW PRZYSTAŃ 

 organizacja VIII Konferencji Profilaktycznej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości 

dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich Sieradza i okolicznych Gmin takich jak: 

Gmina Sieradz, Gmina Wróblew, Miasto i Gmina Warta i Błaszki. 

Współorganizatorzy imprezy: 

- Urząd Miasta Sieradza, 

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i OHP Sieradz, 

- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, 

-  Gmina Sieradz, 

- Gmina Warta, 

- Centrum Kulturalne w Sieradzu, 

 propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez rozlepienie ulotek na słupach 

ogłoszeniowych w Sieradzu, 

 udział w VI Pikniku Informacyjno-Promocyjnym ,,MOPS i Partnerzy”, 

 udział w naradach Wojewódzkiej Rady Ruchu Abstynenckiego w: Działoszynie 

Poddębicach,  Wrześni, Toruniu, Kole, Skierniewicach oraz w obchodach rocznic 

powstania klubów w: Sieradzu, Łasku, Łodzi, Pabianicach, Zduńskiej Woli, Czechach, 

Brzezinach, Zgierzu, Skierniewicach, Złoczewie, Ozorkowie, Poddębicach, Bełchatowie, 

 organizacja Jubileuszu XXXI-lecia powstania naszego Stowarzyszenia z udziałem władz 

miasta i delegacji wielu stowarzyszeń woj. łódzkiego i kraju, 

 zorganizowanie rocznic trzeźwościowych naszych kolegów, 

 funkcjonowanie punkt informacyjnego (konsultacje osobiste lub telefoniczne) dla osób 

pragnących uzyskać informacje o chorobie alkoholowej - prowadzą go osoby  

z wieloletnim doświadczeniem oraz wiadomościami w tym zakresie, 

 zorganizowanie wielu imprez turystyczno-rozrywkowych, takich jak: Dzień Babci  

i Dziadka, Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Topienie Marzanny, Śniadanie 

Wielkanocne, rajd pieszy po Ziemi Sieradzkiej, rajd rowerowy, wyjazd  

do Sierakowa na rajd „Klonowego Liścia”, festyn dziecięcy "Pożegnanie Lata"  

w Rudzie, Grzybobranie, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, 

Wieczerzę Wigilijną oraz inne, 

 dobra współpraca z OHP w Sieradzu na rzecz propagowania trzeźwości wśród młodzieży 

sprzyja uatrakcyjnianiu tych imprez. Organizacja wszelkiego rodzaju imprez turystyczno-

rozrywkowych dla nas, ludzi z problemem alkoholowym jest bardzo ważna, ponieważ 
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uczy nas jak bawić się na trzeźwo, cieszyć się z poznawania świata bez alkoholu, czerpać 

radość z kontaktu z pięknem przyrody itp. Są to bardzo cenne wartości w procesie 

trzeźwienia, 

 przygotowanie sprzętu audio-wizualnego (rzutnik, ekran) który służy do propagowania 

walorów krajobrazowych ziemi Sieradzkiej, 

 udział w szkoleniach: szkolenie osób zajmujących się pomaganiem osobom 

uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w ruchu samopomocowym  

oraz działaniem na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w społeczności lokalnej- organizowane przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń 

Abstynenckich i Wojewódzki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich woj. Łódzkiego 

którego Stowarzyszenie Abstynentów ,,Przystań” jest Partnerem Formalnym, konferencja 

Stowarzyszeń Abstynenckich w dniach 13-15 marca, ,,Praktyczne aspekty 

upowszechniania standardów – jak właściwie dobierać narzędzia, aby osiągać cel  

oraz warsztatach ,,Sprawna komunikacja w przekazie społecznym” w dniach 16-17 

październik 2015r w Broku, zorganizowanego przez Krajową Radę Związków  

i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 wiele z działań pomagających w leczeniu choroby alkoholowej wykono dzięki 

współpracy i finansom Urzędu Miasta w Sieradzu. Trzy zadania podstawowe w 2015 to: 

I - Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom Koszt 19,000 zł, dotacja wkład własny 

3.200 zł, II - Organizacja obozu terapeutycznego. Koszt  6,500 zł, dotacja wkład własny 

565 zł, III - "Pożegnanie Lata"- piknik rodzinny   Koszt  2000 zł, dotacja wkład własny 

208,30 zł. 

Cele tych zadań na miarę naszego Stowarzyszenia zostały wykonane: 

- zmniejszono skalę problemów związanych z osobą uzależnioną i jej rodziną, 

- nastąpiła integracja osób uzależnionych i ich rodzin, 

- zapobiegamy powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie miasta, poprzez   

edukację, informację i uświadamianie różnymi metodami o zagrożeniu alkoholizmem, 

- działanie Stowarzyszenia obniża ryzyko zachorowań i jednocześnie obniżenia  śmiertelności 

spowodowanej piciem alkoholu, 

- w latach następnych chcielibyśmy zwiększyć i wzbogacić naszą ofertę dla osób 

uzależnionych i ich rodzin,  

Zaznaczyć należy, że przy szczególnej specyfice działalności Stowarzyszenia, każdy kontakt 

osoby uzależnionej bądź jej rodziny z Prezesem który jest Członkiem Miejskiej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego, bądź osobą dyżurującą w klubie przygotowanej do I kontaktu,  

jest pomocny przy nawrocie choroby bądź rozwiązywaniu trudnych problemów, 

Członkowie Stowarzyszenia starają się, aby ,,Przystań” była miejscem bezpiecznym  

i przyjaznym dla wszystkich, którzy podjęli decyzję o abstynencji od alkoholu. 

STOWARZYSZENIE AB OVO 

 realizacja rządowego programu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” – program 

profilaktyczny Jestem bezpieczny – edycja 3 finansowany ze środków Kuratorium 

Oświaty w Łodzi. 

Koszt zadania – 21.340,00 zł. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci uczęszczających  

do ŚOW TPD w Sieradzu, 

 organizowanie zajęć w tym zakresie podczas trwania kolonii wypoczynkowych  

dla dzieci. 

Koszt zadania – 1.489,00 zł. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 
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LOSU” 

 realizacja programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie zagrożeniom” - tematy z zakresu 

przeciwdziałania agresji, uzależnieniom, cyberprzemocy, 

 indywidualne wsparcie dzieci z przejawami niedostosowania społecznego oraz dotkniętych 

przejawami przemocy w środowisku rodzinnym. 

 

Kierunek działania 4. Kontynuowanie działalności funkcjonującego Miejskiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej MOPS w Sieradzu. 

 

Tabela 26. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

Stałym i podstawowym elementem pracy Ośrodka jest: 

 diagnoza sytuacji indywidualnych i lokalnych zjawisk patologicznych – szczególnie  

w zakresie przemocy domowej, 

 podejmowanie interwencji na rzecz ochrony rodziny przed przemocą, 

 podejmowanie działań przez asystenta rodziny w rodzinie przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

 podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem od narkotyków i członków ich rodzin, 

 udzielanie wszechstronnego specjalistycznego poradnictwa socjalnego,  pedagogicznego  

i prawnego, 

 prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla ofiar przemocy domowej, 

osób uzależnionych, współuzależnionych, 

 prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

 zabezpieczanie schronienia osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia  

lub życia, w tym poprzez umożliwienie czasowego pobytu w mieszkaniu interwencyjnym 

MOIK, 

 zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom poprzez umieszczenie u innej niezamieszkującej 

wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo 

– wychowawczej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia, 

 współpraca ze służbami publicznymi, instytucjami, organizacjami w zakresie 

kompleksowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysowej sytuacji, 

 prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-profilaktycznym w środowisku 

lokalnym, współpraca z mediami w tym zakresie,  

 przyjęcie 2650 wizyt, 1074 klientów, znaczna część osób utrzymuje z Ośrodkiem 

systematyczny kontakt, dominującymi przyczynami konfliktów i trudności zaburzających 

prawidłowe funkcjonowanie rodzinne i społeczne, z którymi zgłaszały się osoby i rodziny, 

były:  

- kryzysy rodzinne – z dominującą przewagą przemocy w rodzinie (psychicznej, 

fizycznej, ekonomicznej, zaniedbania) – 429 osób 

- kryzysy wynikające z uzależnienia od alkoholu – 590 osób; i narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy – 17 osób; hazardu – 3 osoby; kryzysy 

psychospołeczne – kłopoty finansowe, bezrobocie, choroba – 483 osób; trudności 
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mieszkaniowe, zagrożenie eksmisją, bezdomność – 128 osób,  

 podjęto 1.461 interwencji w tym domowych 253; w instytucjach 1208, 

 działając na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

pracownicy socjalni Ośrodka, odebrali 6 dzieci (z 3 rodzin) w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia ich zdrowia lub życia w związku z przemocą w rodzinie. Dzieci zostały 

umieszczone u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej lub całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

 z pobytu w mieszkaniu interwencyjnym MOIK skorzystały 3 osoby (dwoje dzieci 

z matką), 

 w ramach dyżurów specjalistów udzielono: 672 konsultacji i porad prawnych; 216 

konsultacji psychologicznych, pomoc prawna polega na poradnictwie, konsultacjach  

oraz pomocy w sporządzaniu pism procesowych,  

 udzielano porad w zakresie: prawa rodzinnego, np. alimentów, rozwodu, separacji, władzy 

rodzicielskiej, opieki, leczenia odwykowego i psychiatrycznego; prawa cywilnego,  

m.in. w sprawach o ubezwłasnowolnienie; prawa karnego, np. wszczęcia postępowania 

karnego i jego przebiegu oraz uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko 

rodzinie (np. znęcanie, pobicie, groźby), 

 pomoc psychologiczna udzielana jest w formie: konsultacji indywidualnych, konsultacji 

rodzinnych i małżeńskich, psychoterapii kryzysowej (terapie do kilkunastu spotkań), 

 w 2015 r. kontynuowała działalność grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

z pomocy której skorzystało 12 osób, 

 w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. narkomanii udzielana jest pomoc  

w zakresie: wstępnej diagnozy uzależnienia, motywowania do podjęcia leczenia, 

kierowania do placówek terapeutycznych, wsparcia emocjonalnego rodziny, edukacji 

dotyczącej uzależnień (skierowanej do rodziny osoby uzależnionej i środowiska 

lokalnego),  

 udzielono pomocy 17 rodzinom, 

 w Ośrodku są dostępne w systemie ciągłym materiały informacyjno-edukacyjne 

(podręczniki, broszury, ulotki) dotyczące powyższego tematu.  

NZOZ „MARK-MED” 

 współpraca z w/w Ośrodkiem. 

 

 

Kierunek działania 5. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w mieście świetlic 

środowiskowych. 

 

Tabela 27. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Uśmiech Dziecka” przy SPI  

nr 8 w Sieradzu przy ul. Szlacheckiej 11 na prowadzenie świetlicy środowiskowej  

dla dzieci i młodzieży (80 os.) w  kwocie 33 300-zł, 

 Zgromadzenie SS Urszulanek SJK - Świetlica Środowiskowa „Światełko Dzikuska”  

w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 16 na prowadzenie świetlicy środowiskowej  

dla dzieci i młodzieży  (25 os.) w  kwocie  30 000-zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sieradzu 

przy ul. Aleja Pokoju  11C dla dzieci  i młodzieży (20 os.)  w  kwocie  32 200-zł, 
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 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” na prowadzenie 

świetlicy środowiskowej przy SOSW w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście  

58 dla dzieci i młodzieży (20 os.) w  kwocie  28 000zł, 

 Parafia Rzymskokatolicka NSJ w Sieradzu na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy 

ulicy Aleja Grunwaldzka 8 w Sieradzu dla dzieci i młodzieży (25 os.) w kwocie 20 182zł, 

 prowadzenie świetlicy „ Promyk” (25 dzieci)  w  kwocie 12 460,00 zł,  

 prowadzenie świetlicy „U Żaków” (25 dzieci)  w  kwocie 30 829,00 zł.  

Łączny koszt zadania – 186.971,00 zł. 

MOPS 

 funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego Świetlic Środowiskowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu „Promyk” i „U Żaków” dla dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. W świetlicach dzieci mają zapewnioną opiekę 

wychowawczą, pomoc w odrabianiu zadań domowych. Uczestnicy dzięki zajęciom  

w świetlicy mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się systematyczności  

i odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci mogą liczyć na wyrozumiałość względem 

ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 użyczanie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w SDK SSM. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dary Losu”. 

STOWARZYSZENIU NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UŚMIECH 

DZIECKA” 

 kontynuowanie działalności świetlicy środowiskowej.  

Łączny koszt zadania – 33.300,00 zł. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Sieradzu al. Pokoju  

11 c – działalność w zakresie nauki szkolnej oraz 1 tydzień ferii i 2 tygodnie wakacji. 

Koszt zadania – 55.514,09 zł. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 

 działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dary Losu”. 

 

Kierunek działania 6. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych 

problemami uzależnień. 

 

Tabela 28. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 6. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 

URZĄD MIASTA 

 dofinansowanie zadania „Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych:  

 Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację obozu terapeutycznego  

w Załęczu Wielkim dla 8 uczestników w kwocie 6.500 zł,  

 Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację obozu 

terapeutycznego w miejscowości Sieradz-Męka dla 10 uczestników w kwocie 6.500 

zł. 
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Łączny koszt zadania – 13.000,00 zł. 

ZAKŁAD KARNY 

 mitingi AA dla osób uzależnionych od alkoholu. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW PRZYSTAŃ 

W ciągu roku prowadzone były systematyczne spotkania: 

 grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych (poniedziałki od 18 do 20), 

 grupy terapeutycznej dla osób rozpoczynających leczenie choroby alkoholowej,  wtorki 

od 18-20, 

 grupy edukacyjno-motywacyjnej (środy od 18 do 20), 

 spotkań społeczności - osób uzależnionych i współuzależnionych (czwartki od 18 do 20), 

grup dla współuzależnionych (piątek od 18 do 20). 

 

 

Kierunek działania 7. Prowadzenie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

 

Tabela 29. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 7. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony rodziny przed przemocą poprzez interwencje  

w środowisku, współpracę m.in. z policją, prokuraturą rejonową, sądem, placówkami 

oświatowymi, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi; składanie zawiadomień  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego; zabezpieczanie 

schronienia osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,  

w tym poprzez umożliwienie czasowego pobytu w mieszkaniu interwencyjnym MOIK; 

zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom poprzez umieszczenie u innej niezamieszkującej 

wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo 

– wychowawczej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 funkcjonariusze Policji z KPP w Sieradzu na terenie miasta Sieradz przeprowadzili 160 

interwencji domowych, z czego 100 zakończyło się wdrożeniem procedury „Niebieskiej 

Karty”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 współpraca z MOIK, PPP, KPP w celu zapewnienia wsparcia rodzinom uczniów 

doświadczających przemocy domowej, 

 udzielanie rodzicom porad i konsultacji mających na celu: wsparcie dziecka w sytuacji 

bycia świadkiem bądź ofiarą przemocy, uczenie stosowanie metod wychowawczych 

motywujących dzieci do pożądanych form zachowań. 

GIMNAZJUM NR 2 

 współpracuje z odpowiednimi instytucjami,  

 monitoruje sytuację,  

 udziela wsparcia. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 rozmowy z uczniami, rodzicami, 

 informowanie młodzieży i rodziców o podmiotach świadczących pomoc dziecku  

i rodzinie w przypadku przemocy w rodzinie. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCOWY W ROŻDŻAŁACH 

 każdy sygnał, informacja, wskazanie o zaistnieniu przemocy w rodzinie uczestnika ŚDS 

jest zgłaszane natychmiast do Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS  

w Sieradzu. 

 

Kierunek działania 8. Prowadzenie działalności przez zespół interdyscyplinarny  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Tabela 30. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 8. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 udział pracowników socjalnych w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego,  

 bieżący monitoring środowisk,  

 współpraca z odpowiednimi służbami, 

 udział w przygotowaniu i realizacji konferencji nt. „Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie”, która odbyła się w dniu 12.05.2015 r. w Teatrze Miejskim  

w Sieradzu pod patronatem Prezydenta Miasta Sieradza z inicjatywy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Sieradzu. 

Uczestnikami konferencji była młodzież gimnazjalna (w tym Gimnazjum 

Gminne w Sieradzu) i ponadgimnazjalna z opiekunami i pedagogami z terenu 

miasta Sieradza. Do udziału w konferencji zaproszone zostały również władze 

Miasta Sieradza i Powiatu Sieradzkiego, dyrektorzy szkół, członkowie 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu, kierownicy działów MOPS 

w Sieradzu, przedstawiciele innych zainteresowanych tematem instytucji  

z terenu miasta Sieradza oraz lokalne media. 

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ 

 realizacja przez kuratorów sądowych  zadań na podstawie Ustawy o kuratorach 

sądowych; kuratorzy czynnie uczestniczą w Zespole Interdyscyplinarnym  

ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 współpraca w razie potrzeby, udział pedagoga w posiedzeniach. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 udział pedagoga szkolnego w spotkaniach roboczego zespołu 

interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

GIMNAZJUM NR 2 

 uczestnictwo nauczycieli w pracach zespołów interdyscyplinarnych do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

Kierunek działania 9. Zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

 

Tabela 31. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 9. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 
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MOPS 

 kierowanie osób do ośrodków wsparcia,  

 opłacanie kosztów pobytu, 

 monitorowanie środowisk, w których dochodzi do form przemocy, 

 zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

 

Kierunek działania 10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi i narkomanii. 

 

Tabela 32. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 10. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 

 dofinansowanie zadania „Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień” w tym:  

 Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację Pikniku Trzeźwościowego 

„Pożegnanie lata 2015” dla ok. 150 uczestników w kwocie 2.000 zł,  

 Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację XI Amatorskiego 

Turystycznego Rajdu Samochodowego dla 25 załóg – 50 uczestników + 50 osób 

w kwocie 2.000 zł,  

 współudział w organizacji Konferencji Profilaktycznej z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Trzeźwości w kwocie 2 500 zł. 

Łączny koszt zadania – 6.500,00 zł. 

MOPS 

 bieżąca oraz okazjonalna współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi  

na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi i narkomanii, 

 udzielanie informacji dotyczących podmiotów działających na rzecz ww. osób. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań”. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynentów ,,Przystań”, udział młodzieży  

w konferencji profilaktycznej. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

 współpraca z Sieradzkim Towarzystwem Trzeźwości „Przyjaźń” dotycząca organizacji 

rajdów samochodowych oraz obozów. 
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Wykres 5. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

2. i celu operacyjnego 1. 

 

5

7

7

7

7

5

7

7

7

6
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kierunek działania 1

kierunek działania 2

kierunek działania 3

kierunek działania 4

kierunek działania 5

kierunek działania 6

kierunek działania 7

kierunek działania 8

kierunek działania 9

kierunek działania 10

ocena

 
Legenda: 

1. Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu do pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej – ocena 5. 

2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie szerszego 

dostępu do wsparcia psychologicznego i prawnego – ocena 7. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej 

do dzieci i młodzieży – ocena 7. 

4. Kontynuowanie działalności funkcjonującego Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS 

w Sieradzu – ocena 7. 

5. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w mieście świetlic środowiskowych – ocena 7. 

6. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemami uzależnień – ocena 5. 

7. Prowadzenie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ocena 7. 

8. Prowadzenie działalności przez zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

ocena 7. 

9. Zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia – 

ocena 7. 

10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dotkniętych problemami 

alkoholowymi i narkomanii – ocena 6. 
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CEL OPERACYJNY 3.  

POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W KSZTAŁCENIU  

I WSZECHSTRONNYM ROZWOJU. 

 

Kierunek działania 1. Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach 

oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych. 

 

Tabela 33. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, poprzez 

szkolenie rad  pedagogicznych, kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych  

i placówkach doskonalenia, kursach kwalifikacyjnych, seminariach, konferencjach, 

warsztatach metodycznych i przedmiotowych. Kadra pedagogiczna uczestniczy także  

w szkoleniach wynikających z programów rządowych lub organizowanych przez inne 

jednostki i innych kursach doskonalących. 

Łączny koszt zadania – 86.804,00 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 1 

 szkolenia rady pedagogicznej – seminaria, warsztaty, kursy,  konferencje. 

Koszt zadania – 700 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 4 

 korzystanie przez nauczycieli z różnych form doskonalenia (kursów, szkoleń) w celu 

podnoszenia jakości kształcenia. Należą do nich m.in.: Bezpieczeństwo emocjonalno – 

społeczne uczniów I-II szkoły podstawowej, Dzieci i nastolatki z zespołem Aspergera  

w przedszkolu i szkole, Wykorzystanie metody I. Majchrzak w procesie przygotowania 

dziecka do nauki czytania i pisania, Komunikacja w relacji nauczyciel – dziecko – rodzic, 

Papierowa opowieść. Kilka pomysłów na wykorzystanie origami w przedszkolu. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 udział w szkoleniach rady pedagogicznej. Koszt zadania – 2 350,00 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 szkolenie rady pedagogicznej pt. „Sala doświadczania świata w pracy z dziećmi  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 6 form doskonalenia zawodowego dla pedagoga szkolnego: 2-dniowy (18g) IX Kongres 

Pedagogów i Psychologów szkolnych w Warszawie „Od stereotypów do agresji” /  

e-learning WODN, 15g „Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów  

z autyzmem i zespołem Aspergera” / seminarium WODN 8g „Organizacja kształcenia 

specjalnego” / konferencja w Łodzi „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji” / 

konferencja w Łodzi „Chronimy Dzieci – ochrona dzieci przed przemocą” / szkolenie 

MOPS „Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, 

 udział w szkoleniach całej Ray Pedagogicznej (40 nauczycieli) – 3 szkolenia: 

„Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Przyjazne sposoby rozwiązywania konfliktów 

w szkole – negocjacje i mediacje” WODN 5g / „Vademecum wychowawcy” WODN 4g / 

„Uczymy samodzielnego myślenia, czyli narzędzia TOC w edukacji” WODN 4g, 20 n-li,  
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 studia podyplomowe: terapia pedagogiczna – 1, oligofrenopedagogika – 2, 

surdopedagogika – 1, tyflopedagogika – 1 nauczyciel, 

 indywidualne szkolenia (warsztaty, konferencje, etc.) nauczycieli dotyczące podnoszenia 

kompetencji wychowawczych, kształcenia specjalnego i uczniów ze SPE – specjalne 

potrzeby edukacyjne  – udział 16 nauczycieli w 32 formach, 

 inne, indywidualne szkolenia (warsztaty, konferencje, etc.) nauczycieli podnoszące 

kompetencje dydaktyczne – udział 29 nauczycieli w 80 formach. 

Łączny koszt zadania - 9.723 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 udział pedagoga szkolnego w dwóch szkoleniach organizowanych   przez  MOPS  

w Sieradzu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA  NR 8 

 podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez 

doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych. Łączny koszt zadania – 

7.409,00 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 udział nauczycieli i pedagoga w szkoleniach, seminariach i warsztatach: 

- dziecko z cukrzycą w szkole, 

- skutki zażywania substancji psychoaktywnych, 

- psychologiczne aspekty oceniania i motywowania uczniów, 

- dopalaczom mówię nie!, 

- konferencja dla pedagogów i psychologów – Zmiany dotyczące uczniów, nauczycieli  

i rodziców w nowym roku szkolnym, 

- seminarium „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie szkolnej”, 

- konferencja prowadzona przez dr Petera Schmidta „Dzieci i nastolatki z zespołem Aspergera 

(spektrum autyzmu) w przedszkolu i szkole”, 

- szkolenie „Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 

wzmocnienie kompetencji zawodowych członków grup roboczych”, 

- rodzice XXI wieku. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 udział dyrekcji, nauczycieli, pedagoga szkolnego w licznych warsztatach, szkoleniach, 

konferencjach służących podniesieniu poziomu i jakości edukacji, wzmocnieniu 

kompetencji wychowawczych do pracy z dzieckiem i jego rodziną, 

 szkolenia: 

- “Uzależnieniom-NIE”, 

- "Mutyzm", 

- "Testing, training or teaching with. Sprawdzian in minol", 

- "Team up for the best results", 

- "Szkolenie na egzaminatora sprawdzianu zewnętrznego po 6 letniej szkole 

podstawowej", 

- "Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie 

karty rowerowej", 

- „Metoda dialogu motywacyjnego. Praca z trudnym nastolatkiem”, 

- „ABC Terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu”, 

- „Skoncentrowanie na rozwiązaniu w terapii depresji i zapobiegania samobójstwom”, 

- „Promocja Innowacyjnego Projektu Modelu Działań Systemowych”, 

- "Szkolenie na egzaminatora sprawdzianu z matematyki po szkole podstawowej", 

- "Zaburzenia kompulsywno - lękowe. Terapia BSFT w pracy z ADHD", 

- "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", 

- "Pisanie planu rozwoju zawodowego", 

- "Niekonwencjonalne metody do wykorzystania na katechezie", 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 56 

- "Co we współczesnym świecie mediów zagraża twoim dzieciom i młodzieży?", 

 warsztaty: 

- „Monitorowanie realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej”, 

- „Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych jako wymaganie na stopień awansu 

nauczyciela mianowanego", 

- "Gry i zabawy w edukacji matematycznej w klasach 1-3", 

- "Wierszyki łamiące języki", 

- "Nauka ortografii przy wykorzystaniu technik pamięciowych", 

- "Nowoczesny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych", 

- "Jak uczyć lepiej? Metody i techniki uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów", 

- "Terapia rodzin", 

 seminaria i konferencje: 

- "Jak utrzymać dyscyplinę w klasie szkolnej?", 

- "Diagnoza uczniów w klasach I-III pod kątem symptomów specyficznych trudności  

w uczeniu się", 

- "Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wypowiedzią pisemną 

prezentującą efekty działań nauczyciela", 

- "Jak uczyć się o prawidłowym odżywianiu? Pomysły na godziny wychowawcze, 

lekcje biologii i przyrody", 

- "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy na lekcjach 

matematyki", 

- "Jak skutecznie i ciekawie przy pomocy nowoczesnych narzędzi uczyć matematyki  

w klasach IV - VI", 

- "Rozwijanie kultury osobistej ucznia wzmacnianiem bezpieczeństwa w szkole", 

- "W świecie nowych form pisemnej wypowiedzi ucznia", 

- "Rozwijanie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży", 

- "Modyfikacja szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki 

szkolnej", 

- "Aplikacje i strony internetowe jako narzędzie dydaktyczne", 

- "Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci?", 

- "Konferencja dla pedagogów szkolnych", 

- "Dzieci i młodzież z problemami w zachowaniu - strategie pomocy na terenie szkoły", 

- "Bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne uczniów klas I - III szkoły podstawowej", 

- "Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna a rozwój intelektualny, emocjonalny  

i społeczny uczniów", 

- "Islam", 

 kursy: 

- "Kierownik wycieczki szkolnej", 

 seminaria: 

- forum bibliotekarzy szkolnych - "Efektywne uczenie się" 

GIMNAZJUM NR 1 

 systematyczny udział nauczycieli i pedagogów szkolnych w różnorodnych formach 

dokształcania.  

Koszt zadania – 2 350 zł. 

GIMNAZJUM NR 2 

 doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i pedagoga szkolnego  poprzez udział 

w warsztatach, konferencjach, szkoleniach m.in. „Skuteczne osiąganie efektów 

kształcenia-organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu  

się”, „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Przyjazne sposoby rozwiązywania 

konfliktów w szkole-negocjacje i mediacje”, „Inteligencja emocjonalna nauczyciela jako 
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narzędzie do zarządzania sobą i uczniami”, „Dopalacze-zagrożenia dla młodzieży”, 

„Interdyscyplinarna formuła pracy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie-wzmocnienie 

kompetencji zawodowych członków grup roboczych”. 

GIMNAZJUM NR 3 

 w ramach podnoszenia jakości kształcenia i wspierania w placówkach oświatowych 

udział nauczycieli w szkoleniu nt.” Profilaktyki agresji i przemocy w szkole” - 600,00zł 

oraz „Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia” – 600,00 zł, 

 udział trzech nauczycieli, w tym pedagogów w ogólnopolskim kursie „Dopalacze - nowe 

wyzwania dla pracowników oświaty” – 888,00 zł oraz szkoleniu pt. „Rozwiązywanie 

problemów wychowawczych”, 

 udział pedagogów w cyklicznych spotkaniach szkoleniowych w ramach grupy wsparcia 

organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sieradzu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 bieżące szkolenia prowadzone w szkole i w ODN Sieradz. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 udział kadry pedagogicznej w warsztatach, szkoleniach, konferencjach. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 

 udział kadr nauczycielskich i pedagoga/psychologa szkolnego w warsztatach, szkoleniach 

i konferencjach organizowanych przez WODN w Sieradzu, ORE w Warszawie  

oraz w ramach WDN (44 osoby). 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kadrę pedagogiczną SOSW: 

pedagodzy biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, edukowani są również  

w ramach zespołów przedmiotowych oraz programu wewnątrzszkolnego doskonalenia 

nauczycieli, m.in., 

 współpraca z rodzicami. 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 

 oferta szkoleń, instruktarzy oraz zestawień bibliograficznych podnoszących jakość 

kształcenia oraz wsparcia w placówkach oświatowych, tworzonych zgodnie  

z zapotrzebowaniem użytkowników. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOPSRAWNYCH „DARY 

LOSU” 

 systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kadrę pedagogiczną 

Stowarzyszenia „Dary Losu”, pedagodzy biorą udział w specjalistycznych szkoleniach. 

Kierunek działania 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,  

m.in. poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

 

Tabela 34. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

 URZĄD MIASTA 

 finansowanie świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „ Uśmiech Dziecka” przy SPI nr 8 w Sieradzu przy ul. Szlacheckiej 

11 (80 os.) w  kwocie 33 300 zł,  

 finansowanie świetlicy prowadzonej przez Zgromadzenie SS Urszulanek SJK - Świetlica 

Środowiskowa „Światełko Dzikuska” w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 16  (25 os.)  

w  kwocie  30 000 zł, 
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 finansowanie świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Aleja 

Pokoju  11C dla dzieci  i młodzieży (20 os.)  w  kwocie  32 200 zł,  

 finansowanie świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 58  

dla dzieci i młodzieży (20 os.) w  kwocie  28 000 zł, 

 finansowanie świetlicy prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicka NSJ w Sieradzu 

przy ulicy Aleja Grunwaldzka 8 w Sieradzu dla dzieci i młodzieży (25 os.) w kwocie 

20 182  zł, 

 finansowanie świetlicy prowadzonej przez MOPS „Promyk” (25 dzieci)  w  kwocie 

12 460,00 zł,   

 finansowanie świetlicy prowadzonej przez MOPS  „U Żaków”  (25 dzieci)  w  kwocie 

30 829,00 zł. 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez prowadzenie 

różnorodnych, 

 zajęć pozalekcyjnych, w roku 2015 funkcjonowało ponad 70 kół zainteresowań,  

np. zajęć, 

 wyrównawczych, przedmiotowych, kół sportowych, teatralnych, informatycznych itp.  

w których  uczestniczyło 644 dzieci. 

Łączny koszt zadania – 456.971,00 zł. 

MOPS 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych  

w Świetlicach Środowiskowych MOPS – pomoc przy odrabianiu lekcji z języka 

polskiego, matematyki, historii, przyrody, 

 kierowanie dzieci do świetlic środowiskowych MOPS, w których prowadzone są zajęcia 

przedmiotowe, wspomagające odrabianie lekcji. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 prowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego - liczba uczestników miesięcznie (I-III   

6 dzieci), (IV-VI 6 dzieci), (IX 9 dzieci), (X-XII 9 dzieci). Łączny koszt zadania -  

51 446,13 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 1 

 zajęcia logopedyczne, 

 zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla dzieci odroczonych. 

Koszt zadania – 500 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 3 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych ze wszystkich obszarów edukacyjnych, prowadzenie 

kółek zainteresowań: plastyczno – techniczne, teatralne, komputerowe. 

PRZEDSZKOLE NR 4 

 organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Zajęcia są prowadzone w ilości  

2 godzin tygodniowo dla dzieci 5, 6 letnich. Poza tym każdy nauczyciel w oparciu o kartę 

obserwacji dziecka lub diagnozę prowadzi pracę indywidualną z dzieckiem w celu 

„dogonienia” zaległości dotyczących przerabianego materiału lub wyrównywania 

„braków” w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci odroczonych od obowiązku 

szkolnego prowadzone na terenie przedszkola. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 organizacja sali doświadczania świata dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 wyposażenie placówki w interaktywną pomoc dydaktyczną „Magiczny dywan”, 

 prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach udzielania pomocy – 

psychologiczno-pedagogicznej, 
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 realizacja programu - zajęć relaksacyjno-koncentrujących „W krainie ciszy”  

z wykorzystaniem stymulacji polisensorycznej w sali doświadczania świata. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 16  uczniów, 

 zajęcia logopedyczne -  8 uczniów, 

 zajęcia wyrównawcze – 60 uczniów, 

 zajęcia wspierające dydaktycznie dla uczniów klas VI - język polski, matematyka, język 

angielski (przed testem kompetencji) – 60 uczniów, 

 indywidualizacja procesu nauczania – 30 uczniów, 

 realizacja zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych z KN” przez nauczycieli – 

specjalistów. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 organizowanie zajęć wyrównawczych z jęz. polskiego,   matematyki oraz jęz. 

angielskiego, objętych jest tym działaniem duża   grupa uczniów klas:  I – VI. 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez prowadzenie zajęć 

wyrównawczych. Łączny koszt zadania – 7.875,50 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – kierowanie na badania, 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

 zajęcia rewalidacyjne, 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (j. polski, j. angielski, matematyka, edukacja 

wczesnoszkolna). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć  

o charakterze terapeutycznym, zajęć rewalidacyjnych. 

GIMNAZJUM NR 1 

 zapewnienie możliwości udziału uczniów w zajęciach wyrównawczych ze wszystkich 

przedmiotów. 

GIMNAZJUM NR 2 

 uzupełnianie przez uczniów wiedzy i umiejętności poprzez udział w zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego, historii i wos, języka 

angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii. 

GIMNAZJUM NR 3 

 zapewnienie uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy w procesie dydaktycznym 

możliwości udziału w zajęciach  wyrównawczych z matematyki i języka polskiego.  

Dla uczniów klas III prowadzone były zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach  

i umiejętnościach jako powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu 

gimnazjalnego z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, chemii, biologii i historii.  

 w ramach programu „Wykorzystaj swoją szansę” dofinansowanego przez Unię 

Europejską z funduszy EFS uczestnictwo młodzieży w zajęciach rozwijających 

przedsiębiorczość i kreatywne myślenie, które zakończyły się wycieczką do Wrocławia. 

Grupa 20 uczniów uczestniczyła w zajęciach komputerowych ICT (32 h zajęć),  

a 16 z nich uzyskało pozytywnie przeszło egzaminy ECDL i otrzymali Certyfikaty. Koszt 

- 2.560,00zł. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           

 realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania 

uczniów. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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 realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  

i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowane jest poprzez objęcie 

ich dodatkowymi formami pomocy psychologiczno - pedagogicznej tj. zajęciami 

rewalidacyjnymi (korekcyjno - kompensacyjne, korekcja wad wymowy, korekcja wad 

postawy, socjoterapia), logopedycznymi, zajęciami z psychologiem i pedagogiem  

oraz innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym. 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 pomoc w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, 

 realizacja kilkudziesięciu lekcji bibliotecznych, prelekcji, zajęć warsztatowych, spotkań 

autorskich przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Młodzi czytelnicy mają  

do dyspozycji księgozbiór Biblioteki, bieżące i archiwalne numery czasopism  

oraz bezpłatny dostęp do zasobów internetu. 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 

 oferta zajęć bibliotecznych w zakresie wsparcia ich wszechstronnego rozwoju. 

STOWARZYSZENIE AB OVO 

 realizacja programu ,,Podniesienie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością 

umysłową” w ramach programu Polskie Nadzieje Olimpijskie finansowanej przez 

Fundację Polsat. 

Koszt zadania 71.000,00 zł. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego 

oraz pomoc w odrabianiu prac domowych podczas pobytu w ŚOW TPD. 

Koszt zadania – 5.474,00 zł. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 

LOSU” 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowane było poprzez objęcie  

dodatkowymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci brały udział  

w zajęciach takich jak: rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, logopedia, zajęcia  

z psychologiem, integracja sensoryczna, sala doświadczania świata, zajęcia kulinarne, 

zajęcia kreatywności, zajęcia taneczne, 

 udział uczestników świetlicy środowiskowej „Dary Losu” w zajęciach profilaktycznych, 

informatyczno-komputerowych, kreatywności. 

 

Kierunek działania 3. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, 

m.in. poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego. 

 

Tabela 35. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 zapewnienie przez Miasto Sieradz uczniom niepełnosprawnym dostępu do edukacji 

poprzez zorganizowanie indywidualnego nauczania w placówkach oświatowych  

i w domach uczniów. Dodatkowo dla dzieci niepełnosprawnych uruchamiane są zajęcia 

rewalidacyjne w zależności od potrzeb uczniów. Zajęcia prowadzone  

są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 
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Łączny koszt zadania – 2.340.195,00 zł. 

MOPS 

 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych  

oraz logopedycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 prowadzenie zajęć z dogoterapii, 

 prowadzenie nauczania indywidualnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 realizacja kształcenia specjalnego: 6 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (3 

– zespół Aspergera, 1 – autyzm, 1 – niepełnosprawność umysłowa, 1 – słabo widzące) – 

uczniowie ci objęci są: nauczaniem indywidualnym – 4, nauczyciel wspierający – 1; 

rewalidacja i inne zajęcia wspierające – wszyscy, 

 objęcie nauczaniem indywidualnym 5 innych uczniów (bez orzeczenia o kształceniu 

specjalnym, z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym), 

Łączny koszt zadania - 230.422 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 1   uczeń  nauczanie  indywidualne, 

 4 uczniów zajęcia   rewalidacyjne (orzeczenie  o   potrzebie   kształcenia   specjalnego). 

SZKOŁA PODTSAWOWA INTEGRACYJNA NR 8 

 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, m.in. poprzez 

prowadzenie nauczania indywidualnego. Łączny koszt zadania – 14.756,20 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  

 nauczanie indywidualne – 2 os. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 objęciem nauczaniem 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 1 z nich ma zapewnioną opiekę asystenta nauczyciela. 

GIMNAZJUM NR 1 

 objęcie nauczaniem trojga dzieci na terenie szkoły z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

w tym jedno nauczane indywidualnie. 

GIMNAZJUM NR 2 

 objęcie nauczaniem uczniów o specjalnych potrzebach: w roku 2014/2015 we wrześniu, 

w naszej szkole uczyło się 12 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,  

na koniec roku szkolnego była to liczba 11 uczniów. 7 uczniów zostało objętych 

nauczaniem indywidualnym w pierwszym semestrze. Na koniec roku szkolnego  

była to liczba 10 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 do naszej placówki we wrześniu 

uczęszczało 14 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, obecnie jest to 13 

uczniów. 6 uczniów objętych zostało nauczaniem indywidualnym na okres całego roku 

szkolnego, a 3 uczniów na czas określony. 

GIMNAZJUM NR 3 

 objęcie nauczaniem indywidualnym na terenie domu 1 ucznia niepełnosprawnego 

ruchowo. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 prowadzenie nauczania indywidualnego dla 6 uczniów. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 prowadzenie dla czterech uczniów nauczania indywidualnego, 

 włączanie niepełnosprawnych uczniów w życie szkoły poprzez umożliwienie im udziału 

w imprezach szkolnych. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLO-WYCHOWAWCZY 
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 objęcie nauczaniem w trybie  indywidualnym 2 uczniów z terenu miasta, 

 funkcjonowanie przedszkola specjalnego (10 dzieci z terenu miasta), 

 objęcie zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju objętych było - 20 dzieci  

z terenu miasta. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 wydanie orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania  

dla uczniów z: 

- z niepełnosprawnością intelektualną – 41, 

- wadami wzroku, słuchu – 18, 

- autyzmem w tym Zespołem Aspergera – 16, 

- niepełnosprawnościami sprzężonymi – 18, 

- niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – 3, 

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 4, 

- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

– 6, 

- indywidualnego nauczania – 56, 

 wydanie opinii dla uczniów  w sprawie: 

- wczesnego wspomagania rozwoju – 18, 

- odroczenia obowiązku szkolnego – 132, 

- zwolnienia  ucznia z nauki drugiego języka obcego – 7, 

- objęcia ucznia pomocą psych-pedag. w szkole lub przedszkolu – 42, 

- przyjęcia ucznia gimnazjum do klasy przysposabiającej do pracy (OHP) – 5, 

- specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) – 12, 

- poradnictwa zawodowego – 11, 

inne opinie – 62. 

 

Kierunek działania 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

miasta. 

 

Tabela 36. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 realizacja programów rekreacyjno-sportowych i kulturalno-oświatowych w ramach 

organizowanej Świetlicy Zimowej i Świetlicy Wakacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sieradzu. W trakcie trwania „Świetlicy Wakacyjnej” zorganizowano: 

spotkanie z pracownikami OHP, wyjścia (do Powiatowej Komendy Policji, Sieradzkiego 

Parku Etnograficznego, Straży Miejskiej, Kina 6D, Naszego Radia, Centrum Edukacji 

Ekologicznej),przejażdżka MELEXEM ulicami  Sieradza, W dniu 01.07.2015 r. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej  przy współpracy Straży Miejskiej we Wrocławiu  

i w Sieradzu zorganizował dla 35 osób wycieczkę do Wrocławia. Dzieci zwiedziły  

wraz z przewodnikiem wrocławskiej straży miejskiej: Stadion Miejski we Wrocławiu, 

Zoo w tym Afrykarium, Straż Miejska we Wrocławiu przygotowała również  

dla uczestników wycieczki poczęstunek   i ognisko. Dzieci zobaczyły jak wygląda  

Stadnina Koni w Partynicach, jak również miały możliwość jazdy konnej. Podczas 

wycieczki dzieci miały zapewnione wyżywienie w formie suchego prowiantu 
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przygotowanego przez MOPS.  

 podczas „Świetlicy Zimowej” prowadzenie zajęć plastycznych, sportowych  

i profilaktycznych. Dzieci brały udział w zabawach matematycznych i ortograficznych. 

Uczestniczyły w zajęciach teatralnych „Cienie hiszpańskie na dużym ekranie”, 

„Cudowny świat teatru cieni na małym ekranie” organizowanych przez Sieradzkie 

Centrum Kultury. Skorzystały z wyjścia do Biblioteki Publicznej na zajęcia plastyczne 

„Komu podarować Walentynkę”, były w kinie 6D na filmie pt. „Piraci”. Zorganizowano 

również zajęcia z przedstawicielami OHP w Sieradzu podczas, których przeprowadzono 

zajęcia z komunikacji interpersonalnej – budowanie wieży z papieru oraz zajęcia 

plastyczne – wykonywanie postaci z baśni CH.H Andersena pt. „Królowa Śniegu”. 

Ponadto dzieci przygotowały występ artystyczny dla seniorów Domu Dziennego pobytu 

z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Zrealizowano również zajęcia z profilaktyki „Stop 

cyberprzemocy”, „Media  i my”. Na zakończenie odbył się „Bal u Pani Zimy”. W trakcie 

trwania „Świetlicy Zimowej” dzieci  miały zapewnione wyżywienie. 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 

 prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z rodzin wojskowych  

i pracowników wojska takie jak: koło wokalne i instrumentalne, koło plastyczne, 

konsultacje polonistyczne, 

 zorganizowanie dni otwartych koszar odwiedziło jednostkę kilkadziesiąt grup 

zorganizowanych – młodzież szkolna i przedszkolna, 

 promowanie przez żołnierzy wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych  

i proobronnych poprzez udział w prelekcjach i drzwiach otwartych szkół . 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 funkcjonowanie w Spółdzielczym Domu Kultury n/w form zajęć stałych dla dzieci  

i młodzieży: (z n/w form stałych korzystało w ciągu roku od 128 do 190 osób 

miesięcznie): 

- wokalne - soliści i zespoły ;liczba uczestników miesięcznie: 

 LOL, PICCOLO, MAGIC, TRIO, FUKS, GIMNAZJALIŚCI, PICCOLINO i soliści  

(I-III  34 -35 osób), (IV-VI 31-32 osób),  

 LOL, PICCOLO, MAGIC,  FUKS, CUKIERKI, WIOSENNE KWIATKI, 

PICCOLINO i soliści (IX 32 osoby),  (X-XII  32-33 osób),                             

- nauka gry na instrumentach klawiszowych i gitarze - liczba uczestników miesięcznie  

(I -III  26 osób),  (IV-V 22-23 osób), (IX   23 osoby), (X-XII  31-32 osób),                            

- plastyczne (3 grupy) - liczba uczestników miesięcznie (I – III 35-37 osób), (IV-VI 23-

30 osób), (IX-19 osób), (X-XII  20-26 osób),                                                     

- zajęcia taneczne (5 grup wiekowych dla dzieci i młodzieży - liczba uczestników 

miesięcznie (I - III 85-86 osób), (IV-VI 56-73 osoby), (IX-69 osób), (X-XII 76-78 

osób), 

 zorganizowanie dla dzieci i młodzieży  7 imprez  (1882 uczestników), w tym: 

- Powitajmy Nowy Rok  Razem– spotkanie noworoczne z prezentacją artystyczną  

zespołu CARYNA z Łodzi (120 uczestników), 

-  „Rewia talentów” -koncert Magdy Welc i zespołów artystycznych z SDK (320 

uczestników), 

- cykl prelekcji naturoterapeuty p. Urszuli Pająk dla członków Klubów Seniora  

i dla dzieci i młodzieży (100 uczestników), 

- FESTYN EKOLOGICZNY z okazji DNIA DZIECKA  w ramach którego 

zorganizowano liczne konkursy o tematyce ekologicznej, udział sieradzkiej grupy 

PAT, występy grupy tanecznej z SDK oraz program artystyczny w wykonaniu 

artystów z Krakowa pn. ”Biesiada z Antkiem i Jagną” (420   uczestników), 

 artystyczne zakończenie roku kulturalno-oświatowego 2014/2015 w Szkole Muzycznej  

w Sieradzu (300 uczestników), 
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 „Festiwal Siedmiu Kultur „- organizator Stowarzyszenie PIWNICA ŚW. NOROBERTA 

z siedzibą w Krakowie. Podczas imprezy, w godzinach 13.00-18.00 , SDK prowadził 

warsztaty pn. ”Artystyczne animacje SDK” przy współudziale twórcy ludowego, 

rzeźbiarza Józefa Bogusławskiego (kolaż wielkogabarytowy, rysunek, rzeźba w mydle.  

(w trakcie warsztatów  110  uczestników), 

 „Witaj pierwsza klaso” impreza dla klas pierwszych sieradzkich szkół podstawowych 

program artystyczny  w wyk. Artystów z Krakowa (agencja Kukawsky- 512 

uczestników) oraz wycieczkę do Brzezin, Lasu Łagiewnickiego i Arturówka „ Park 

Krajobrazowy wzniesień Łódzkich” dla gimnazjalistów biorących udział w Muraliach 

2015  

pn. ”Zielone miasto” ( 30 osób), 

 przeprowadzenie 4 konkursów: dwa konkursy o tematyce ekologicznej pn.: „Zielone 

miasto” - I etap (65 uczestników z sieradzkich gimnazjów- 9 nagrodzonych), „ 

Obserwacje młodego ekologa” (78 dzieci ze  szkół podstawowych - 10 nagrodzonych,  

5  wyróżnionych), „MURALIA 2015” - II etap konkursu plastycznego „Zielone miasto” 

(81 uczestników z sieradzkich gimnazjów, w tym 27 których prace wyłoniono jako 

najlepsze w I etapie, każdy uczestnik dobrał sobie dwóch pomocników), 

 konkurs plastyczny „Kraina Świętego Mikołaja” dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalny z terenu m. Sieradza (uczestników 114, nagrodzonych 13 oraz 10 

wyróżnień). 

 organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W okresie ferii 

zimowych prowadzono różnorodne formy opieki nad dziećmi w ramach dwóch turnusów, 

w których uczestniczyło łącznie 42 dzieci (między innymi dla dzieci zorganizowano 

liczne zabawy, konkursy, warsztaty teatralne i plastyczne oraz codziennie poczęstunek). 

Dodatkowo w okresie ferii zorganizowano dwie wycieczki: do Byczyny i Rodrysina  

w których uczestniczyło łącznie 49 dzieci. 

 organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Podczas wakacji 

prowadzono różnorodne formy opieki nad dziećmi w ramach trzech turnusów, w których 

uczestniczyło łącznie 56 dzieci (między innymi dla dzieci zorganizowano liczne zabawy  

i konkursy, wizyty w Aquaparku  oraz codziennie poczęstunek). Dodatkowo 

zorganizowano wycieczki: do Gospodarstwa Agroturystycznego „Amazonka”  

w Goszczanowie (20 dzieci), na „Noc w Muzeum w Tubądzinie (dla dzieci z Błaszek - 

20 dzieci), do Term w  Uniejowie  oraz zwiedzanie miasta: zamek, rynku oraz Wioski 

Indiańskiej „Tatianka” i Zagrody Młynarskiej ( dwukrotny wyjazd - 48 dzieci),  

do Grodu Rycerskiego w Byczynie, zwiedzanie miasta, Grodu Rycerskiego (warsztaty 

pisania gęsim piórem, rzucania toporem, zabawy plebejskie, zwiedzanie komnaty strachu 

- 18 dzieci) oraz FESTYN REKREACYJNY „Żegnamy wakacje na wesoło” (występy 

taneczne, warsztaty plastyczne, animacje ruchowe, zabawy z pamięcią - 400 

uczestników), 

 uruchomienie na osiedlu Klonowe II  kolejny  plac zabaw dla dzieci (koszt inwestycji - 

144 027,87 zł), 

 użyczenie sali widowiskowej 3 - krotnie dla Przedszkola nr 4 i na zabawę noworoczną 

dla Przedszkola Nr 5, 

 prezentacje uczestników kół stałych (13 – krotnie) na imprezach własnych  

izewnętrznych. Łączny koszt zadania – 53.499,87 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 organizacja pikniku rodzinnego „Ruch to zdrowie” – zajęcia fitness, piknik rodzinny  

w ośrodku wypoczynkowym Ruda. Koszt zadania – 500 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 funkcjonowanie kół zainteresowań – 24 godziny tygodniowo – 250 uczniów (sportowe, 

plastyczne, muzyczne, turystyczne, matematyczne, literackie, historyczne, komputerowe, 
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język angielski, przyrodnicze, czytelnicze, regionalne, taneczne, koło Caritas, 

 korzystanie z zasobów kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych miasta: Teatr Miejski  

8 spektakli – 700 uczniów; kino Dekada (120 uczniów), Spółdzielczy Dom Kultury – 

impreza „Witaj I klaso” (135), Sieradzkie Centrum Kultury spektakl „Ekopingwiny” – 

50, Szkoła Muzyczna koncert (210), BWA wystawa (30); Figloraj (100), Centrum 

Edukacji Ekologicznej – zajęcia ekologiczne + rejs Sieradzanką (100), Gimnazjum nr 2 – 

wystawa interaktywna „Z biegiem rzeki Warty” (190), Garnizon Sieradz – uroczystości 

80-lecia, pokaz musztry i sprzętu (90), Biblioteka PBP – spotkania autorskie, „Spotkanie  

ze Smerfami”, „Cała Polska czyta dzieciom”, etc. (140), Park Linowy (50), lodowisko 

Sirka (90), wf na stadionie (60), wf na basenie (kl. IV-VI – 250), lodziarnie, pizzerie  

na DD (150), Lekcje w z Muzeum Okręgowym „Poznajemy tradycję i historię naszego 

regionu i miasta” (80), wyjścia historyczne, zabytki, gra edukacyjna „Szlakiem zabytków 

Sieradza”, klasztor, pomniki, cmentarz, Wzgórze Zamkowe, Park Etnograficzny, 

miejskie obchody świąt patriotycznych, etc. (550 uczniów), wyjścia przyrodnicze – parki, 

itp. (350), gimnazja – dni otwarte (60), 

 udział w rajdach – II Szkolny Rajd turystyczno – krajoznawczy SP4 – wszyscy 

uczniowie, rajd „Szlakiem walk nad Wartą”, „Śladami Łuki Bakowicza”, „Tropami 

przyrody” (60), 

 wyjazdy ekologiczno – przyrodnicze (SP4 złożyła projekt dofinansowania wycieczek, 

wyjazdów, przedsięwzięć – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska – na wycieczki 22.019zł): Łódź ZOO (150), Gołuchów – lekcja terenowa  

w Ośrodku Kultury Leśnej „Wiosna budzi zapachami i kolorami” (150), Leśna Ścieżka 

Dydaktyczna Nadleśnictwa Złoczew (80), zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Pyszków 

(100), „Z wizytą w lesie” – Chojne (30),  Stacja Przeładunku Odpadów Komunalnych  

w Dzigorzewie – lekcje ekologiczne, segregowanie śmieci (100), Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie (50), Warsztaty eksperymentalne  

w ramach wystawy „Eksperymenty” – gimnazjum w Burzeninie (50), Udział w Festiwalu 

Recyklingu (32), 

 wyjazdy o charakterze literacko – artystycznym: „Poznajemy patronkę Marię 

Konopnicką” – wyjazd do Bronowa – klasy I (85), Teatry w Łodzi: Teatr Wielki 

„Dziadek do orzechów” (100), Teatr Arlekin „Piękna i bestia” (100 – kl. II), Teatr 

Powszechny „Oczy nieba” (kl. V – 50), Teatr Nowy „Doktor Dolittle i przyjaciele” (100), 

Kino Ratusz Zduńska Wola (50), Kino Helios Kalisz (100), wyjazd - nagroda do kina  

w Kaliszu dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie (45), 

 wyjazdy krajoznawcze: Zielona Szkoła Piwniczna Zdrój – 5 dni,  

kl. IV-V (40), Karkonosze 3dni, kl. VI (35),  Góry Stołowe 3 dni, kl. IV (40) Ojcowski 

Park Narodowy – Kraków – 3 dni, kl. IV (50), Kraków – Wieliczka 2 dni, klasy II (45), 

Kudowa Zdrój – Czechy 3 dni kl. III (20), Warszawa 2 dni kl. V (40), Krasiejów – park 

dinozaurów kl. III (60), Wrocław (115), Gniezno „Polska pierwszych Piastów” (40), 

Toruń (30), Piotrków Trybunalski – fabryka ozdób choinkowych (45), 

 rozwijanie zainteresowań – organizacja i udział w konkursach. SP4 organizuje m.in. 

Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Pryzmat”, Międzyszkolny 

Konkurs Ortograficzny „Skrzacik”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poetry for 

Kids, Tydzień języka angielskiego – konkursy językowe dla wszystkich uczniów  

w szkole: „Szkolny konkurs kolęd i pastorałek”, Międzyszkolny konkurs szopek 

bożonarodzeniowych, Szkolne konkursy na kartkę i palmę wielkanocną, Szkolny konkurs 

poezji śpiewanej i plastyczny do utworów Marii Konopnickiej, Uczniowie SP4 biorą 

także udział w licznych konkursach korespondencyjnych oraz organizowanych przez inne 

szkoły i instytucje Sieradza oraz wybiegających poza Sieradz (wojewódzkie, kuratoryjne, 

ogólnopolskie z licznymi sukcesami, np. 1 msc w ogólnopolskim konkursie czytelniczym 

Wielka Liga Czytelnicza w Katowicach), 
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 organizacja czasu wolnego to także uroczystości i imprezy okolicznościowe 

pozalekcyjne, np. Bal Karnawałowy (dla wszystkich), dyskoteki, uroczystości klasowe  

i szkolne typu Jasełka, Dzień Matki, Dzień Dziadka, Pasowanie na ucznia, Walentynki, 

Andrzejki, apele patriotyczne, etc., 

 świetlica szkolna – opieka dla dzieci w czasie pozalekcyjnym – czynna codziennie  

w godzinach 7.00 – 16.30. Pełni także dyżury podczas dni wolnych od lekcji (np. ferie). 

Z usług świetlicy korzysta 170 dzieci. 

Łączny koszt zadania - 22.019 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 udział uczniów w kole sportowym, muzycznym, plastycznym, 

 korzystanie z basenu miejskiego. 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 8 

 realizacja 2 programów profilaktycznych – 4.172 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 zajęcia pozalekcyjne: zaj. plastyczne, zaj. muzyczne, zaj. przyrodnicze, zaj. teatralne, zaj. 

rekreacyjne, Scrabble, koło matematyczne, zaj. czytelnicze, zaj. komputerowe, unihokej, 

piłka ręczna/siatkówka, eTwinning, Uczniowski Klub Sportowy (szachy), zaj. taneczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 opracowanie atrakcyjnej oferty planu zajęć pozalekcyjnych wynikającą z diagnozy 

potrzeb. Uczniowie korzystali z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych. Były to sekcje 

sportowe (piłka nożna, szachy, lekkoatletyka, gry zespołowe, tenis), gry planszowe, chór, 

trening ortograficzny, koło plastyczne, koło teatralne, koło matematyczne, koła języków 

obcych: angielskiego, a także koło historyczne, regionalne, przyrodnicze, recytatorskie, 

zajęcia edukacyjne rozwijające myślenie matematyczne. Nauczyciele organizowali rajdy, 

wycieczki, turnieje. 

GIMNAZJUM NR 1 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, angażowanie uczniów w różne formy 

konstruktywnej aktywności (udział w rajdach, warsztaty prowadzone przez pedagogów, 

działalność grupy teatralnej „Tabula rasa”, zajęcia sportowe). 

GIMNAZJUM NR 2 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do kina i teatru, wycieczek 

szkolnych, rajdów pieszych i rowerowych, zajęć w okresie ferii zimowych. 

GIMNAZJUM NR 3 

 zapewnienie młodzieży bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: 

- realizacja w czasie ferii zimowych programu zajęć sportowo – rekreacyjnych pt.” 

Sportowe Ferie w Trójce” – 1999,25zł, 

- realizacja w czasie wakacji zajęć o charakterze sportowym pt. „Sieradzki Trener 

Osiedlowy – wakacje 2015” – 14 286,81 zł, 

- prowadzenie zajęć sportowych w ramach UKS, 

 współpraca z klubami sportowymi w ramach prowadzenia klas sportowych, prowadzenie 

treningów sportowych, organizacja rozgrywek i turniejów sportowych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych i kulturalnych. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

 korzystanie przez uczniów z zajęć sportowych na terenie MOSIR-u, 

 udział młodzieży w zajęciach rozwijających zainteresowania, w kole teatralnym, 

szkolnym wolontariacie, gazetce szkolnej. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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 organizacja czasu wolnego młodzieży - zajęcia pozalekcyjne, 

 udział młodzieży w zajęciach rozwijających zainteresowania, kole teatralnym, 

dziennikarskim, DKF, kole bibliotecznym, kole geograficznym, Szkolnym Kole 

Wolontariatu, 

 korzystanie przez uczniów z zajęć sportowych na terenie MOSIR-u, 

 informowanie uczniów o możliwościach spędzania czasu wolnego poza szkołą, również 

w okresie feryjnym. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

 skorzystanie  z dofinansowania Urzędu Miasta na organizację zajęć dla dzieci  

i młodzieży z programu profilaktycznego przeciwdziałanie alkoholizmowi: 

- „Ferie z MOSiR-em” termin realizacji od 02.02.2015r do 15.02.2015r. liczba 

uczestników projektu ok. 500 osób, 

- Program „Wakacje bez używek”, 

- Wakacyjny Cykl Turniejów Plażowej Piłki Siatkowej, termin realizacji  od 28.06.2015r. 

do 23.08.2015r., liczba uczestników projektu ok. 56 osób, 

- zajęcia z osiedlowym animatorem sportowym, termin realizacji od 01.07.2015r.,  

do 28.08.2015r., liczba uczestników projektu  ok. 1564 osób, 

- Wakacyjna Liga Osiedlowa, termin realizacji projektu od 01.07.2015r. do 19.08.2015r., 

liczba uczestników projektu ok. 80 osób, 

- Park Linowy, termin realizacji projektu od 27.06.2015r. do 27.09.2015r., liczba 

uczestników projektu ok. 4500 osób. 

HUFIEC PRACY 5-16 

 podejmowanie działań obejmujących: realizację zajęć edukacyjnych i warsztatowych  

dla młodzieży, zajęć rozwijających  umiejętności i zainteresowania uczniów, 

przeprowadzenia konkursów tematycznych, organizowanie zajęć sportowo –

rekreacyjnych , zarówno w okresie szkolnym jak  czasie wolnym od nauki, dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej do 25 roku życia.  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 organizowanie zajęć sportowych na bazie boisk i sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3  

w Sieradzu oraz ogólnodostępnych terenów sportowo – rekreacyjnych miasta dla dzieci  

z ŚOW TPD w Sieradzu oraz uczestników wakacyjnych zajęć świetlicowych, 

 udział podopiecznych TPD w imprezach, atrakcjach organizowanych przez Centrum 

Informacji Kulturalnej oraz Sieradzkie Centrum Kultury w Sieradzu, 

 realizacja zajęć dla dzieci w TPD-owskim ognisku z zakresu plastyki, muzyki, małych 

form teatralnych mających naa celu ich osobisty rozwój, 

 organizowanie podczas TPD-owskich kolonii wypoczynkowych, w ramach 

realizowanych programów pobytu, zajęć: sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, 

kulturalnych, muzycznych, plastycznych itp. mających na celu zapewnienie dzieciom 

aktywnego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań. 

Koszt zadania – 15.689,00 zł. 
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Wykres 6. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

2. i celu operacyjnego 3. 

7
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7

7
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kierunek działania 2

kierunek działania 3

kierunek działania 4
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Legenda: 

1. Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, m.in. poprzez doskonalenie kadr 

nauczycielskich i pedagogów szkolnych – ocena 7. 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych – 

ocena 7. 

3. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, m.in. poprzez prowadzenie nauczania 

indywidualnego – ocena 7. 

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego,  

m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych miasta – ocena 7. 

 

 

CEL OPERACYJNY 4.  

ZASPAKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW  

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

 

Kierunek działania 1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

 

Tabela 37. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 4. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie, kierowany  
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do mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej. Przebadano 428 osób, 

koszt realizacji programu – 14.970  zł,  

 program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku kierowany do dzieci  

z terenu miasta Sieradza urodzonych w 2007 roku; w programie uczestniczyło 316 dzieci, 

koszt realizacji programu – 19.950  zł, 

 program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę  

dla młodzieży z I klas szkół gimnazjalnych; łącznie przebadano 283 uczniów, koszt 

realizacji programu – 2.248 zł,  

 program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie 

dojrzewania (nauka samobadania piersi) kierowany do dziewcząt z III klas szkół 

gimnazjalnych; w programie uczestniczyło 151 dziewcząt oraz personel nauczycielski; 

koszt realizacji programu – 2.120 zł, 

 program profilaktyczno-edukacyjny pn: „Zdrowe odżywianie”, kierowany do dzieci z VI 

klas szkół podstawowych; w programie uczestniczyło 371 dzieci, koszt realizacji 

programu – 825 zł,  

 program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany do mieszkańców z terenu miasta 

Sieradza w wieku powyżej 45 lat do 60 lat; w programie uczestniczyło 203 osób, koszt 

realizacji programu – 11.353 zł,  

 program aktywności ruchowej 60+, kierowany do mieszkańców z terenu miasta Sieradza 

w wieku 60 lat i więcej; w programie uczestniczyło 125 osób, koszt realizacji programu – 

25.000 zł.  

Łączny koszt zadania – 56.582,00 zł. 

MOPS 

 zorganizowanie w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sieradzu zorganizowano spotkanie z  dietetykiem  pt.  „Zdrowe odżywianie”, 

 spotkanie uczestników WTZ w ramach profilaktyki zdrowia z przedstawicielką 

Sieradzkiego Klubu Amazonka.  Przybliżono im temat profilaktyki raka piersi – nauka 

badania piersi na fantomie, 

 udział uczestników WTZ w bezpłatnych badaniach: struktury włosów, profilaktyczne 

badania układu kostnego i krążenia, poziomu cukru, ciśnienia tętniczego oraz akustyki 

słuchu, 

 organizacja przez WTZ wycieczki do Wrocławia. Zgodnie z planem wycieczki 

zrealizowano program profilaktyczny pod hasłem: „Stop szklanka piwa”, 

 spotkanie z dietetykiem nt. zdrowego odżywiania się - WTZ, 

 udział w pokazie zdrowej żywności - WTZ, 

 udział w Festynie Ekologicznym w Parku im. Wł. Broniewskiego z okazji Dnia Dziecka - 

WTZ, 

 organizowanie bezpłatnych punktów profilaktyki zdrowia podczas spotkań i imprez 

organizowanych dla rodzin oraz o zasięgu lokalnym, 

 promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez bieżące poradnictwo 

pracowników socjalnych, 

 udostępnianie informacji dotyczących bezpłatnych badać profilaktycznych, 

 szczegółowe działania w zakresie wspierania rodziny oraz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie zawierają programy: 

wspierania rodziny, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. 

PRZEDSZKOLE NR 1 

 pogadanki (służba zdrowia), konkursy plastyczne, profilaktyka jamy ustnej, zajęcia 

ruchowe z trenerem personalnym, zajęcia w strefie dziecka, igrzyska przedszkolaków, 
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program z obszaru ekologii, zdrowia i higieny. 

Koszt zadania – 200 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 3 

 udział w bezpłatnych programach profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim: „Czyste 

powietrze wokół nas”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Dzieciństwo bez próchnicy”. 

PRZEDSZKOLE NR 4 

 realizacja w każdej grupie wiekowej zajęć związanych z promowaniem zdrowia  

i prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej poprzez: spotkania ze stomatologiem, lekarzem, 

pielęgniarką, organizowanie szkolenia „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”  

dla pracowników przedszkola, dzieci i rodziców, przygotowanie gazetek dla rodziców 

promujących zdrowy styl życia, przestrzeganie zasad zdrowego odżywania (stosowanie 

norm żywieniowych podczas przygotowywania posiłków dla dzieci, dużo owoców  

i warzyw itp.), pobyt dzieci na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy  

w ogrodzie). 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 udział placówki w programie zdrowotnym „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” – 

doskonalenie żywienia zgodnie z najnowszymi normami i zaleceniami żywieniowymi, 

warsztaty dla obsługi kuchni. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 rodzinny Festyn Zdrowia – promocja zdrowych potraw i występ artystyczny promujący 

aktywny i zdrowy styl życia, 

 udział w ogólnopolskim programie „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, 

 realizacja programu autorskiego „Mali zdrowi i Bezpieczni”, 

 organizowanie cyklu spotkań  i zajęć warsztatowych z rodzicami na temat zasad 

zdrowego żywienia, 

 zajęcia z pasjonatą – cyklistą promujące aktywny styl życia – nauka jazdy na rowerkach 

alejkami  parku, 

 prowadzenie atrakcyjnych form zajęć edukacyjnych z udziałem dzieci i rodziców  

na temat zdrowego i aktywnego stylu życia: spotkania ze sportowcami, trenerami fittnes, 

lekarzami, pasjonatami sportu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 ferie zimowe – projekt „Aktywność fizyczna jako element profilaktyki uzależnień  

i propagowanie zdrowego trybu życia” (2000zł UM), 

 zajęcia sportowo – rekreacyjne „Sportowa Osada” w Burzeninie, 2 dni z okazji 

zakończenia szkoły przez klasy VI (82), 

 piknik rekreacyjno – sportowy z rodzicami – Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz – Męka 

(30), rowerowa wycieczka krajoznawcza po Sieradzu (30), 

 II Szkolny Rajd Turystyczno – Krajoznawczy SP4, współpraca z rodzicami (500), 

 „Mleko w szkole” (bezpłatny kartonik mleka dla wszystkich uczniów codziennie), 

 „Owoce i warzywa w szkole” – codzienna porcja bezpłatna dla uczniów klas młodszych, 

 zajęcia „Między nami kobietkami” dla uczennic klas VI (1g, 30), 

 zajęcia na temat „Zdrowego odżywiania” dla uczniów klas VI (60, UM Sieradz), 

 „Wiem, co jem” – zajęcia o prawidłowym odżywianiu w klasach młodszych (50), 

 kultura zachowania, właściwe odżywianie: lekcja w piekarni (50), w restauracji (25), 

 elementy programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje płuca” we współpracy z sanepidem 

(60), 

 „Jestem bezpieczny” – zajęcia w Straży Miejskiej (50), 

 przygotowania i egzamin na kartę rowerową – klasy IV, (100), 

 praktyczna nauka przechodzenia przez ulicę i zachowania na drodze – klasy I, (130), 

 aktywny wf – basen, lodowisko, nordic walking i inne liczne wyjścia, wyjazdy, 
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wycieczki, działania o charakterze ekologicznym, sportowym, w szerokim rozumieniu – 

prozdrowotne – wymienione już w innych miejscach. 

Łączny koszt zadania – 2000 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 działania   pielęgniarki  szkolnej (2  godz.   w   tygodniu  w  szkole), 

 w ramach PCK realizacja  zajęć „Zadbaj  o  swoje  płuca” i „Żyj  bezpiecznie”, 

 realizacja   zajęć „Między  nami  kobietkami”, 

 spotkania   z  dietetykiem, 

 organizacja festynu  w  ramach dni   otwartych  szkoły „Dbajmy  o  zdrowie” (zbiórka  

krwi,  pomiar   ciśnienia  oraz  poziomu   cukru we  krwi,  rekreacja,  zabawa). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 realizacja programów prozdrowotnych „Aktywny wypoczynek i skuteczna praca 

wszystkim się opłaca”, „Zadbaj o swoje płuca”, 

 organizacja badań profilaktycznych na szkolnym festynie rodzinnym (badanie ciśnienia, 

cukru), 

 realizacja rządowego programu „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, 

 szkolenie rady pedagogicznej „Dziecko z cukrzycą w szkole”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 realizacja wielu działań z zakresu promocji zdrowia mających na celu pokazanie 

prawidłowych wzorców postępowania oraz eliminowanie niekorzystnych zjawisk. Wśród 

nich należy m.in. wymienić:  

- w edycji wiosennej uczniowie z klas I uczestniczyli w programie „Bezpieczni w sieci. 

Natomiast w edycji jesiennej uczniowie z klas IV-VI, ich rodzice oraz kadra 

pedagogiczna brali udział programem „Uzależnieniom –NIE”, 

- uczniowie z klas V-VI uczestniczyli w debacie dotyczącej praw dziecka do życia 

wolnego od używek, 

- przeprowadzono program na temat praw i obowiązków dziecka, którego 

podsumowaniem był konkurs dla klas IV „Jestem dzieckiem - więc mam prawa,  

ale i obowiązki”, 

- organizowano zajęcia socjoterapeutyczne, Trening Zastępowania Agresji dla uczniów 

przejawiających niepożądane zachowania; zajęcia na temat skutecznych metod uczenia 

się i zapamiętywania dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi; zajęcia integracyjno-

wychowawcze mające na celu budowanie przyjaznego klimatu w  klasach  

oraz usprawnianie współpracy; indywidualne zajęcia dla uczniów wynikające 

z  rozpoznanych potrzeb uczniów, m.in. służących rozładowaniu napięcia, zredukowanie 

lęku, strachu, radzenia sobie z przykrymi emocjami, naukę komunikacji interpersonalnej, 

planowania i organizacji dnia, wspierania mocnych stron dzieci, 

- uczniowie zdiagnozowani w PPP mieli zorganizowane zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, trening ortograficzny w celu usprawnienia zaburzonych funkcji 

motoryczno-poznawczych. Natomiast dzieci z trudnościami w nauce uczestniczyli 

w zajęciach dydaktyczno– wyrównawczych, 

- uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego brali udział w zajęciach 

rewalidacyjnych, 

- uczniowie dzięki podjętym działaniom wychowawczo-profilaktycznym rozbudzili 

w sobie odpowiedzialność za własne funkcjonowanie indywidualne i społeczne, a także 

zwiększyli swoje umiejętności prospołeczne i prozdrowotne. 

GIMNAZJUM NR 1 

 profilaktyka raka piersi, edukacja ekologiczna, poszerzanie wiedzy młodzieży na temat 

zdrowego stylu życia. 

GIMNAZJUM NR 2 
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 podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowia. Realizowane są programy: „Trzymaj 

formę’,  „Zdrowo żyć-zdrowym być”. Prowadzona jest profilaktyka raka piersi. 

Uczniowie zostali objęci badaniem poziomy cukru we krwi. Dziewczęta wzięły udział  

w warsztatach na temat higieny wieku dojrzewania. Przy współpracy z Centrum 

Dietetycznym Naturhouse rodzice uczniów uczestniczyli w spotkaniu poruszającym 

tematykę zdrowego żywienia. 

GIMNAZJUM NR 3 

 kontynuowanie realizacji programu „Trzymaj formę”, „Zdrowo żyć zdrowym być” 

obejmujące pogadanki na temat zdrowej stylu życia, audycie radiowe, konkursy 

plastyczne, robienie kanapek, 

 organizowanie raz w miesiącu „ Stoiska ze zdrową żywnością”, 

 organizowane jesienią „Dni z jabłkiem” – jabłko dla każdego ucznia w świetlicy szkolnej, 

 w trosce o zdrowie i podniesienie świadomości młodzieży dla dziewczynek klas trzecich 

zorganizowanie spotkań z zakresu profilaktyki raka piersi przy współpracy  

ze Stowarzyszeniem Sieradzkiego Klubu „ Amazonka”, 

 objęcie programem edukacyjno – profilaktycznym zapobiegania cukrzycy uczniów klas 

pierwszych, 

 prowadzenie przez szkolny radiowęzeł cyklicznych audycji dotyczących szkodliwości 

palenia papierosów. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 realizacja programu promocji zdrowia „Pomagamy skutecznie - żyjemy bezpiecznie”. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 realizacja programów profilaktycznych: ”Wybierz życie-pierwszy krok” i „ARS, czyli 

jak dbać o miłość”, 

 profilaktyka HIV/AIDS, 

 realizacja przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, 

 promocja zdrowia prowadzona przez pielęgniarkę szkolną i wychowawców na godzinach 

do dyspozycji wychowawcy. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 realizowanie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, 

 realizowanie programu ,,Wybierz życie pierwszy krok” w sześciu klasach pierwszych, 

 realizacja programu ,,ARS czyli jak dbać o miłość” w jednej klasie pierwszej, 

 realizacja zajęć ,,Anoreksja, bulimia” w sześciu klasach drugich, 

 realizacja zajęć ,,Profilaktyka HIV/AIDS” w sześciu klasach drugich, 

 realizacja treści dotyczących promocji zdrowia na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

 promocja zdrowia prowadzona przez pielęgniarkę szkolną. 

SPECJALNY OŚREDK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej: ”Biały ząbek”, „Pierwsza 

pomoc”, ponadto zorganizowano spotkanie z ginekologiem(dla uczniów), dietetykiem 

(dla uczniów i dla rodziców), 

 alternatywne formy spędzania wolnego czasu - zajęcia j.w. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 

 prowadzenie zajęć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wobec 

podopiecznych ŚDS, wpisujących się w zakres funkcjonowania placówki. 

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „AMICUS” 

 udzielanie w środowiskach objętych usługami opiekuńczymi indywidualnych, 

wynikających z potrzeb, porad w zakresie promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Porady te dotyczyły w szczególności; diety, higieny osobistej, aktywności ruchowej, 

samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością, w stosunku do podopiecznego  
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i jego rodziny. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 realizacja programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego odżywiania 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco 

Dzieciom, 

 realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia podczas wypoczynku zimowego i letniego 

dla dzieci. 

Koszt zadania – 8.250,00 zł. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 

LOSU” 

 realizacja w świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia Programu profilaktycznego 

„Przeciwdziałanie zagrożeniom”, z zakresu profilaktyki zdrowotnej,  

 zorganizowanie spotkania dla rodziców z zakresu profilaktyki zdrowotnej z dietetykiem – 

Zdrowe odżywianie. 

 

Kierunek działania 2. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i stomatologii. 

 

Tabela 38. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 2. i celu operacyjnego 4. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 funkcjonowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 3x  

w tygodniu. 

GIMNAZJUM NR 2 

 objęcie uczniów opieką pielęgniarki szkolnej oraz opieką stomatologiczną. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 objęcie uczniów opieką pielęgniarki szkolnej. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 objęcie uczniów opieką pielęgniarki szkolnej. 

 

Wykres 7. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 2. 

i celu operacyjnego 4. 

7

5

0 1 2 3 4 5 6 7

kierunek działania 1

kierunek działania 2

ocena
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Legenda: 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej – 7 

2. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

położnictwa, ginekologii i stomatologii – 5 

Tabela 39. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 2.: Wspieranie 

rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

 

Wskaźnik monitoringowy w 2015 r. w 2014 r. 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 855 930 

Liczba asystentów rodziny 3 3 

Liczba rodzin wspierających 0 0 

Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 
3601 3685 

Liczba osób i rodzin objętych poradnictwem 

specjalistycznym oraz liczba porad 
4494  4950 

Liczba porad z zakresu poradnictwa specjalistycznego 15392 14391 

Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i 

rehabilitacyjną 
1272 1562 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu (suma osób 

wskazanych przez podmioty, które opowiedziały  

na prośbę MOPS) 

1306 
Nie badano  
w roku 2014 

Liczba osób uzależnionych od narkotyków (suma osób 

wskazanych przez podmioty, które opowiedziały  

na prośbę MOPS) 

196 
Nie badano  
w roku 2014 

Liczba osób uzależnionych od nikotyny 540 
Nie badano  

w roku 2014 

Liczba osób uzależnionych od dopalaczy 38 
Nie badano  
w roku 2014 

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 

działalności informacyjnej i edukacyjnej 
388 1057 

Liczba osób objętych pomocą w ramach Miejskiego 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Sieradzu 
2650 2271 

Liczba interwencji przeprowadzonych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
414 312 

Liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu 

interdyscyplinarnego 
206 141 

Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych 

doskonalących swoje kwalifikacje zawodowe 
686 352 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od gier 

komputerowych 
12 

Nie badano  

w roku 2014 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od internetu nie wskazano 
Nie badano  

w roku 2014 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od telefonów 

komórkowych 
nie wskazano 

Nie badano  
w roku 2014 

Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 58 44 

Liczba euro-sierot 134 
Nie badano  

w roku 2014 

Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 

profilaktyki zdrowotnej 
170 185 

Ilość osób objętych świadczeniami zdrowotnymi 

Ubezpieczonych  40833 

Korzystających ze 
świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Ubezpieczonych  

41769 
Korzystających ze 

świadczeń opieki 
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finansowanych ze 

środków publicznych  

36 487 

zdrowotnej 

finansowanych ze 
środków publicznych  

41399 
 

 

Cel strategiczny 3. 

UTRZYMANIE OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA ORAZ UMOŻLIWIENIE IM 

UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

 

CEL OPERACYJNY 1.  

USPRAWNIANIE OSÓB STARSZYCH I ZAPEWNIENIE IM WŁAŚCIWEJ OPIEKI 

 

Kierunek działania 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi. 

 

Tabela 40. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 spotkania specjalistów MOIK, prawnika i psychologów z seniorami w SDK, 

 wizyty monitorujące u osób starszych i niepełnosprawnych, 

 organizacja pomocy wolontarystycznej, 

 świadczenie usług opiekuńczych w domu klienta, mające na celu wspieranie osób  

w wieku podeszłym oraz ich rodzin w funkcjonowaniu seniorów w warunkach domu 

rodzinnego, 

 prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, 

 motywowanie do przystąpienia do organizacji pozarządowych celem aktywizacji, 

 współpraca z organizacjami, 

 zachęcanie do korzystania z dostępnej oferty w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, 

sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, 

 kierowanie do domów pomocy społecznej, 

 motywowanie do ubiegania się o stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, 

 motywowanie rodzin do większego zaangażowania w sprawowanie opieki nad osobami 

starszymi, wyrównywanie braków środowiskowych poprzez zapewnienie opieki 

całodobowej oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych 

w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb, na poziomie 

obowiązującego standardu. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w 2015 roku dysponował wolnymi miejscami  

i był gotowy świadczyć całodobowe usługi opiekuńcze i wspomagające dla osób  

w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, 

 zapewnienie usług wspomagających, 

 zapewnienie dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców, 
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 zapewnienie kontaktów z otoczeniem poprzez prowadzenie terapii zajęciowej i zajęć 

kulturalno-oświatowych organizowanych na terenie miasta Sieradza i powiatu 

sieradzkiego, 

 organizowane były wycieczki dla mieszkańców.  

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 

 realizacja zajęć z podstaw obsługi komputera i Internetu dla seniorów. 

 

Kierunek działania 2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom 

starszym. 

 

Tabela 41. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 pomoc finansowa w formie zasiłków stałych z tytułu wieku, okresowych, celowych  

i celowych specjalnych oraz w formie posiłków, a także (we współpracy z PKPS) w formie 

żywności i odzieży. 

Kierunek działania 3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. 

 

Tabela 42. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 organizowanie usług opiekuńczych dofinansowanie i pokrywanie ich kosztów, 

 organizacja pomocy wolontarystycznej, 

 skierowanie 15 mieszkańców Sieradza do domów pomocy społecznej 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 objęcie usługami w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach  

16 mieszkańców Sieradza, 

 w roku 2015 umieszczono w domach pomocy społecznej 14 osób z terenu Sieradza,  

a przebywało ogółem 27. 

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „AMICUS” 

 świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, obłożnie chorym, starym, 

zniedołężniały, zamieszkałym na terenie miasta Sieradza, które wymagały pomocy  

i wsparcia w zakresie zaspakajania ich potrzeb socjalno-bytowych i zdrowotnych –  

w oparciu o wydane decyzje indywidualne MOPS. Działamy na rzecz poprawy jakości 

życia rodzin, a szczególnie wspierania, udzielania niezbędnej pomocy rodzinie  

w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczej, pielęgnacyjnej. W obszarze świadczenia 

kompleksowych usług opiekuńczych mieściło się również promowanie zdrowego stylu 

życia, likwidacja barier międzypokoleniowych, pozyskiwanie do współpracy 

wolontariuszy nie tylko spośród członków Stowarzyszenia. W okresie styczeń – grudnia 
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2015 r. obejmowaliśmy opieką 46 osób. W dni robocze i ustawowo wolne od pracy 

wykonano 11.111 godzin usług opiekuńczych. 

Koszt zadania – 6.783, 00 zł. 

 

Kierunek działania 4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych oraz z Kościołem, rozwijanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-

społecznych, rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie cyklicznych imprez, spotkań 

integracyjnych, zajęć, wycieczek. 

 

Tabela 43. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 aktywne spędzenie czasu wolnego w Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sieradzu. Osoby starsze i samotne  (25 osób) korzystały  

z posiłków w jadłodajni, z zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych oraz uczestniczyły  

w imprezach kulturalno-oświatowych: spotkanie z reporterem  Naszego Radia, udział 

seniorów  w XVI „Wieczorze Kolęd”, wyjście do muzeum na wystawę: Beaty 

Podwysockiej „Faktury i struktury”, oraz Malarstwo i rysunek grupy plastycznej 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku  z Łasku, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – 

występ artystyczny dzieci ze Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Sieradzu, spotkanie towarzyskie z okazji Tłustego Czwartku, spotkanie 

Walentynkowe, wyjście do BWA na wystawę: Cezarego Zbrojewskiego „Bez prądu”, 

Michała Kacperczyka i Studentów „Kontra”, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, wyjście  

na wystawę Anny Frąckowicz, Izabeli Łapińskiej, Tamary Sass pt.: „Istność” ,Śniadanie 

Wielkanocne, udział seniorów w VII  konkursie plastycznym pn.: „Najładniejszy koszyk 

wielkanocny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu” wyjście do muzeum  

na I Międzypowiatową wystawę rękodzieła artystycznego osób z niepełnosprawnością, 

wyjście do BWA na wystawę Macieja Jabłońskiego pt.: „Co pozostanie… rzeźby, 

obiektywy, instalacje”, oraz na wystawę Aleksego Nowaka „Cisza”, wyjście  

do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu na wystawę: - „Koszyczków wielkanocnych” 

wykonanych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu, Warsztatu Terapii Zajęciowej 

i Ośrodka Adaptacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, wystawę 

prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy, wystawę kolekcji 

bibelotów – słoni, żab i  jajek, wyjście na spacer ulicami miasta Sieradza – Rynek Praski, 

Wzgórze Zamkowe, uroczystość z okazji obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji  

3 Maja, spotkanie seniorów z policjantem z Komendy Powiatowej Policji  

w Sieradzu, udział uczestników DDP w „Rodzinnym Świętowaniu” z okazji obchodów 

Międzynarodowego Dnia Rodziny, wyjście na wystawę do BWA „Tam za dworem,  

za jeziorem…”, zajęcia z florystyki – „Sztuka układania bukietów, wiązanek 

okolicznościowych i dekoracji” – zajęcia warsztatowe zorganizowane przez Centrum 

Nauki i Biznesu Żak”, powitanie lata – „Piknik pod jabłonkami”, udział uczestników 

DDP w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym „Radosna Środa”, wyjście do BWA  

na wystawę Janusza Karbowniczka „Rozmowa – 40 lat twórczości artystycznej”, wyjście  

do CIK na wystawę Darii Majtka-Kucharskiej „Pejzaże wewnętrzne”, wyjście  

do Spółdzielczego Domu Kultury na wystawę Starbuch Jana Pietrzaka, pożegnanie lata – 

„Piknik pod jabłonkami” na terenie zielonym MOPS, udział uczestników Domu 
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Dziennego Pobytu w uroczystościach z okazji „80. Rocznicy Garnizonu Sieradz”, występ 

artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10, uroczystość z okazji „Europejskiego 

Dnia Seniora”, wyjście na wernisaż wystawy jubileuszowej malarstwa Stanisława Stocha, 

uroczystość z okazji „Jedenastego Listopada”, wyjście do teatru na film pt. : „Król 

życia”, wyjście do teatru na koncert Czerwonych Gitar, spotkanie Andrzejkowe – „Dzień 

wróżb i czarów”, spotkanie seniorów DDP z członkami Polskiego Związku 

Niewidomych, udział uczestników DDP w uroczystości z okazji Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, spotkanie opłatkowe 

seniorów  Domu Dziennego Pobytu, udział uczestników DDP w Uroczystej Wigilii 

zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, wyjście do BWA 

na wystawę „Triennale z martwą natura”, „Tęsknimy za Kasianem Farbiszem”, spotkanie 

sylwestrowe uczestników Domu Dziennego Pobytu, 

 promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów wśród mieszkańców 

Sieradza (ulotki, prezentacja własnych prac wykonanych w Domu Dziennego Pobytu 

podczas VI Pikniku Informacyjno –Promocyjnego „MOPS i Partnerzy”, 

 organizowanie spotkań z psychologiem i prawnikiem dla seniorów w SDK. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 z n/w form korzystało w ciągu roku od 103 do 120 osób miesięcznie), formy stałe  

dla seniorów funkcjonują w okresie roku k/o od września do czerwca każdego roku,  

za  wyjątkiem Klubu Seniora Radość Życia (cały rok): 

- Zespół Wokalno-Instrumentalny APASJONATA – liczba uczestników miesięcznie  (I- 

III  9 osób), (IV-V 9 osób), (IX osób 9), (X-XII  9 osób),                           

- Zespół Wokalno- Instrumentalny AKORD liczba uczestników miesięcznie  (I- III  6-7 

osób), (IV-VI 6-7 osób), (IX-8 osób), (X-XII -8-9 osób)’ 

- Kluby Seniora: „Przy Samowarze”, „Środowiskowy”, „Dziewiarz”, „Radość Życia”, 

-  „ Środowiskowy” (I – III  5 osób), (IV-VI 5 osób), (IX-9 osób), (X-XII  5 osób),                        

-  „ Dziewiarz” na osiedlu Dziewiarz (I – III  8 osób), (IV-V 9 osób), (IX- 8 osób), (X-

XII  8 osób),                                                        

 20.01. - udział  2 członków klubu w szkoleniu SSM z zakresu udzielania I-szej pomocy, 

 16.09. – udział w warsztatach florystycznych organizowanych w SDK (6 osób), 

-  „Radość Życia” na osiedlu Klonowe  (I- III 64-65 osób), (IV-VI 65 osób), (VII- IX 65 

osób), (X-XII 57 osób)                                                         

 20.01. - udział 15 członków klubu w szkoleniu SSM z zakresu udzielania I-szej pomocy, 

 20.01. - rozpoczęcie  gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania 20 członków klubu  

w Centrum Rehabilitacji przy ul. Mickiewicza (zajęcia na basenie raz w tygodniu  

w czwartki), 

 9.02. - Tłusty Czwartek, 

 11.02. - udział 30 członków klubu w uroczystości z okazji Dnia Chorego u sióstr 

Urszulanek, 

 25.05. - spotkanie z okazji DNIA MATKI, 

 27.05. - udział 45 członków w imprezie charytatywnej PTSR w Teatrze Miejskim 

(koncert Haliny Kunickiej), 

 16.06. - wycieczka do Częstochowy (Jasna Góra)-39 osób,  

 Lipiec: 2.9,16,23,30 - gimnastyka korekcyjna dla 20 członków w basenie  

przy ul. Mickiewicza, 

 13.lipca - jednodniowa pielgrzymka do Gidle-Mstów, Zawady-Górka Przeproś na  dla 22 

członków Klubu, 

 Sierpień: 6,13,20,27 - gimnastyka korekcyjna dla 20 członków w basenie  

przy ul. Mickiewicza, 

 19.sierpnia - Piknik „Radosna środa” dla 30 członków Klubu w Nadleśnictwie Pyszków, 
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 Wrzesień: 3,10,17,24- gimnastyka korekcyjna dla 20 członków w basenie  

przy ul. Mickiewicza, 

 11.września - jednodniowa wycieczka członków Klubu do  Kruszwicy i Lichenia dla 32 

osób, 

 21.września - udział w organizowanym przez SDK pokazie florystycznym we 

współpracy z Żakiem, 

 28.września- uczestnictwo 10 członków Klubu w uroczystości  „Urok zieleni  

w spółdzielczej przestrzeni”, 

 gimnastyka korekcyjna dla 17 członków w basenie przy ul. Mickiewicza, (październik - 

1, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29), (listopad - 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30), (grudzień 3, 7, 10, 

14, 17, 21, 28, 31), 

 19.10. - prelekcja na temat zdrowego stylu życia przeprowadzona przez FINCLUB 

Polska Oddział Zduńska Wola, 

 30.11. - spotkanie andrzejkowe, 

 8.12. -  podsumowanie działalności za rok 2015r., 

 12.12. - pomoc 3 członków Klubu w imprezie MIKOŁAJ I SPONSOR…, 

 14.12. - spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości. 

- „Przy Samowarze” (I –III  18-20 osób), (IV-VI 18 osób), (IX- 18 osób), (X-XII -18 

osób):                         

 20.01.- udział 1 członka klubu w szkoleniu SSM z zakresu udzielania I-szej pomocy, 

 Walentynki  z prezentacją żartobliwych wierszy i liryków miłosnych oraz rymowanek, 

 zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2015 (wycieczki, rajdy, spacery po Sieradzu) 

podczas spotkania z Prezesem PTTK, 

 wykład n.t. medycyny naturalnej, 

 przybliżenie postaci Jana Matusiaka, twórcy „Szkatuły Piórem Rzeźbionej”, 

 wieczorki literackie i wiersze o ziemi sieradzkiej na podstawie  „Siódmej prowincji”  

z 1990r. oraz twórczości Juliana Tuwima, 

 omawianie aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, 

 pogadanka NT. zdrowego żywienia (export Lena Osińska), 

 zakończenie roku k/o 2014/2015 w Strumiananch k/Burzenina na działce członkini klubu, 

Członkowie klubu uczestniczyli ponadto w: 

 koncercie karnawałowym Nauczycieli PSM I Stopnia w Sieradzu, 

 koncercie noworocznym Miejskiej Orkiestry Dętej, 

 jubileuszu XX-lecia Fundacji Wspierania Kultury m. Sieradz (promocja książki„ Skarby 

szkatuły”), 

 wernisażu wystawy  Rękodzieła Sieradzkich Amatorek p.n.:”Szydełkowe kwadraty”, 

 koncercie kolęd „ Przypowieść o Narodzeniu Pańskim” w Klasztorze Sióstr Urszulanek), 

 konferencji inauguracyjnej p.n.: „Sieć współpracy seniorskich organizacji 

pozarządowych woj. Łódzkiego „w Łodzi, Sieradzu i na Mazurach (2 osoby), 

 otwarciu wystaw: Cezarego Zdrojewskiego („Bez prądu”) i Grupy O+(Istność), 

 wykładzie p. Bogdana Cieślaka p.n. „ Kazimierz Stanisław Walewski-założyciel 

Muzeum  i Archiwum Rodowego Walewskich w Tubądzinie” w Muzeum Okręgowym  

w Sieradzu, 

 prelekcji dietetyczki p. Barbary Godlewskiej p.n.”Post-detox” w CIK  

w Sieradzu, 

 prelekcji  i wystawie poświęconej Władysławowi Krakowiakowi-regionalisty   

i krajoznawcy w 101 rocznicę jego urodzin” w Bibliotece Powiatowej w Sieradzu, 

 prelekcji NT.II wojny światowej –jej skutków  w okręgu sieradzkim-Prelegent Jerzy 

Kowalski, 
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 wystawie „Nowe nabytki Muzeum” w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, 

 w imprezie charytatywnej PTSR w Teatrze Miejskim ( koncert Haliny Kunickiej), 

 koncercie „Trzech Polskich tenorów” z okazji jubileuszu 760-lecia m. Warty-przy 

kościele o. Bernardynów w Warcie, 

 14, 21 września – dwa spotkania organizacyjne członków klubu, opracowanie planu 

pracy na IV kwartał (13 osób), 

 05 września – Festiwal Siedmiu Kultur, Rynek w Sieradzu, koncerty zespołów, kapeli 

ludowych  (12 uczestników), 

 11 września – wyjście do Teatru Miejskiego w Sieradzu na sztukę „Panna Julia”   

(7 uczestników), 

 12- 13 września – wysłuchanie koncertów zespołów wokalnych, w tym także ludowych  

z powiatu sieradzkiego oraz z Sieradza w ramach VI Jarmarku Powiatowego (13 osób), 

 10 września – otwarcie wystawy klubu kolekcjonerów „Polska 70 lat temu” w SDK   

(4 uczestników), 

 16 września – warsztaty florystyczne (SDK) 5 uczestników, 

 23 września – spotkanie z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fidlerem  

w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu (5 uczestników), 

 28 września – udział w podsumowaniu konkursu „Urok zieleni…”  

w SDK (12 uczestników), 

W czwartym kwartale: 

 05.10. Spotkanie członków Klubu. Wieczór poetycki – „Życie i twórczość Jana 

Kochanowskiego” (13 osób), 

 09.10.  Wyjazd członków Klubu  do leśniczówki w Pyszkowie. Zwiedzanie ścieżki 

edukacyjnej na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Pyszkowie. Pieczenie 

kiełbasek  

i ziemniaków przy ognisku(14 osób), 

 19.10. Spotkanie z psycholog. Pogadanka na temat: ”Jak radzić sobie  

z jesienną chandrą?”(13 osób), 

 26.10. Zwiedzanie Rynku Praskiego i Wzgórza Zamkowego z przewodnikiem PTTK  

(11 osób), 

 09. 11. Spotkanie z sieradzkim historykiem i regionalistą. Temat spotkania: ”Sztambuch 

Sieradzki Jana Pietrzaka” (14 osób), 

 16 10. Wycieczka do gospodarstwa rolnego „Awista Pierwsza”  

w Kobierzycku. Pogadanka na temat upraw działkowych (10), 

 23.11. Wieczór poetycko-literacki – „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej”. Recytacja 

wierszy Józefa Barańskiego (14), 

 30.11. Andrzejkowe spotkanie członków Klubu – wróżby (14 osób), 

 07.12. Barbórka i  mikołajki  w Klubie Seniora. Poczęstunek przygotowany  

przez solenizantki – Barbary. Odwiedziny św. Mikołaja -15 osób, 

 14.12. Przedświąteczne spotkanie członków Klubu.  Podsumowanie działalności za rok 

2015(14 osób), 

Imprezy - ogółem  10 imprez  (759 uczestników), w tym: 

 Koncert Jana Traczyka –aktora Teatru Buffo( 80 uczestników), 

 Cykl  prelekcji historyka i regionalisty w Klubach Seniora (100 uczestników), 

 Cykl prelekcji naturoterapeuty dla członków Klubów Seniora i dla dzieci i młodzieży 

(100 uczestników), 

 „Dzień Kobiet”- koncert (100 uczestników), 

 „Popołudnie z nostalgią”- przegląd twórczości muzycznej seniorów (zespołów i solistów) 

(100 uczestników), 

 Wystawa „Sieradz i sieradzanie w sztambuchu Jana Pietrzaka” (50 uczestników), 
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 Wystawa POLSKA 1945-TAK BYŁO 70 LAT TEMU- członków Sieradzkiego Klubu 

Kolekcjonera i Hobbysty (119 uczestników), 

  „Sztambuch sieradzki” Jana Pietrzaka –prelekcja (30 uczestników), 

 „Życie jak mgnienie :-koncert Krzysztofa Cwynara i jego gości (100 uczestników), 

  „Jercy wyspa rudych krów” –spotkanie a podróżniczką Anną Kufel Dzierzgowską (80 

uczestników) oraz Konkurs kronik uczestników kół i Klubów funkcjonujących w SDK (4 

kluby, 40 uczestników wystawy). 

Inne formy: 

 wyjazd do Warszawy na zaproszenie posła – zwiedzanie Pałacu Prezydenckieg i Sejmu  

(50 osób), 

 wycieczka do Gniezna „ U Św. Wojciecha”( 40 osób), 

 wyjazd do leśniczówki w Pyszkowie dla członków Klubów Seniora (30 osób), 

 uczestnicy zespołów wokalnych prezentowali się 11 krotnie w minionym okresie   

na imprezach własnych  i zewnętrznych.  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 cykliczne przedstawianie przez młodzież z koła teatralnego programu artystyczno-

kulturalnego mieszkańcom DPS w Sieradzu. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 współpraca z Sieradzkim Stowarzyszeniem Sportowym  „Wspólnota”  w organizowaniu  

5-ciu Festynów Osiedlowych. 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 dla zaspokojenia potrzeb kulturalno-społecznych osób starszych Biblioteka prowadziła 

liczne formy pracy przeznaczone dla dorosłych (wykłady, spotkania autorskie, wieczory 

poetyckie, wystaw itp.). W bibliotece spotykały się też panie z nieformalnego Klubu 

Rękodzieła. 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 

 uczestnictwo osób starszych w prelekcjach i spotkaniach edukacyjnych realizowanych  

w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 prowadzenie Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

Kierunek działania 5. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze. 

 

Tabela 44. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 

MOPS 

 organizacja pomocy wolontarystycznej i bieżący jej monitoring, współpraca w tym 

zakresie z Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu oraz osobami indywidualnymi, 

 szerzenie idei wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym oraz organizacja pomocy 

wolontarystycznej w środowiskach. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 w ramach działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielnia korzysta ze wsparcia 

wolontariuszy. W okresie I-XII 2015 roku: 

- trzech uczestników Klubu Seniora Radość Życia i dwie osoby fizyczne  pomagały 

podczas imprezy „Mikołaj  i Sponsor Dzieciom Spółdzielców”, 

- cztery kluby seniora działały w oparciu o wolontariat. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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szerzenie idei wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym-zadania realizowane przez 

uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

Wykres 8. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

3. i celu operacyjnego 1. 

 

7

7

6

6

5

0 1 2 3 4 5 6 7

kierunek działania 1

kierunek działania 2

kierunek działania 3

kierunek działania 4

kierunek działania 5

ocena

 
Legenda: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi – ocena 7. 

2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym – ocena 7. 

3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem – ocena 6. 

4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych oraz 

z Kościołem, rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – zaspokajanie 

ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie cyklicznych imprez, 

spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek – ocena 6. 

5. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze – ocena 5. 

 

CEL OPERACYJNY 2.  

OGRANICZENIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Kierunek działania 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi. 

 

Tabela 45. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 
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MOPS 

 wizyty monitorujące u osób starszych i niepełnosprawnych, 

 organizacja pomocy wolontarystycznej, 

 organizacja usług opiekuńczych, 

 kierowanie do Domu Dziennego Pobytu, 

 motywowanie do przystąpienia do organizacji pozarządowych celem aktywizacji, 

 współpraca z organizacjami, 

 zachęcanie do korzystania z dostępnej oferty w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, 

sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, 

 kierowanie do domów pomocy społecznej, 

 motywowanie do ubiegania się o stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, 

 motywowanie rodzin do większego zaangażowania w sprawowanie opieki nad osobami 

starszymi, 

 prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi, 

 działania mające na celu wyrównywanie szans oraz dążenie do aktywnego uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez integrację społeczną, 

 upowszechnianie informacji w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności  

oraz oferowanych przez lokalne podmioty formach wsparcia, 

 wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem 

(współorganizacja Rodzinnego Turnusu Wypoczynkowego, imprez integracyjnych), 

 pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości osób 

niepełnosprawnych: prezentacje talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych, 

imprezy integracyjne, propagowanie wiedzy o chorobach), 

 ułatwianie dostępu dzieciom niepełnosprawnym do szkoły (organizacja dowozu uczniów 

do szkół). 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 udzielanie bezpłatnych porad, informacji w zakresie merytorycznym w sytuacjach 

wymagających określonych form pomocy i wsparcia osobom zamieszkującym  

w zasobach Spółdzielni oraz przedstawicielom organizacji społecznych i stowarzyszeń 

oraz  ich członkom przez pracownika do spraw społecznych SSM. 

GIMNAZJUM NR 3 

 pomoc uczniów – wolontariuszy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dary Losu”  

na rzecz  dzieci niepełnosprawnych (przy organizacji festynów, wycieczek itp.). 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 

 udzielanie osobom niepełnosprawnym będącym uczestnikami ŚDS szeroko pojętego 

poradnictwa socjalnego: pomoc i wsparcie podczas załatwiania spraw w urzędach, 

placówkach ochrony zdrowia, sądach ZUS, bankach i innych instytucjach. Pomoc  

w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w uzyskaniu porad prawnych 

– wszystkie zadania wpisują się w zakres funkcjonowania ŚDS, realizowane są między 

innymi przez pracownika socjalnego.  

 

Kierunek działania 2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom 

niepełnosprawnym. 

 

Tabela 46. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
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 pomoc finansowa w formie zasiłków stałych z tytułu wieku, okresowych, celowych  

i celowych specjalnych, świadczeń rodzinnych oraz w formie posiłków, a także  

(we współpracy z PKPS) w formie żywności i odzieży. 

 

Kierunek działania 3. Organizowanie w mieście specjalistycznych usług opiekuńczych, 

w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Tabela 47. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

2 

MOPS 

 prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Adaptacyjnego. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 

 możliwość korzystania przez mieszkańców miasta z usług ośrodka wsparcia - 

środowiskowego domu samopomocy. 

 

Kierunek działania 4. Podejmowanie współpracy z PCPR-em, PUP-em i PFRON-em 

w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy:  

• zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, 

• przekazywaniu informacji z PUP-u o ofertach zatrudnienia dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Tabela 48. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 rehabilitacja ruchowa i społeczna i integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział  

w zajęciach prowadzonych w Ośrodku Adaptacyjnym (zajęcia z rehabilitacji ruchowej, 

plastyczne, muzyczne z dogoterapii). Uczestnicy Ośrodka Adaptacyjnego brali udział  

w organizowanym prze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu w „Wieczorze 

Kolęd” w uroczystości z okazji „Międzynarodowego Dnia Rodziny”, „Rodzinnym 

Pikniku Integracyjnym”, VI Pikniku Informacyjno – Promocyjnym „MOPS i Partnerzy”, 

w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza”, w konkursie na „Najładniejszy koszyk wielkanocny w MOPS”,  

w Muraliach organizowanych przez BWA w Sieradzu pt. „Dzika kwitnąca przyroda”,  

w konkursie plastycznym p.h. „Mój kalendarz 2016”- organizowanym przez Referat 

Ekologii i Ochrony Środowiska UM Sieradza i Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Sieradzu, 

 podejmowanie współpracy z PCPR-em, PUP-em i PFRON-em w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy:  

- zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, 

- przekazywaniu informacji z PUP-u o ofertach zatrudnienia dla osób 

niepełnosprawnych, 

 organizowanie cyklicznych spotkań z doradcą  zawodowym  z Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu. 

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ 
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 współpraca z PCPR w Sieradzu i zaangażowanie pracowników tejże jednostki pozwoli  

na powstanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, 

wielokrotnie Zespół Kuratorski wskazywał potrzebę powstania w/w programów (projekt 

nr 10 Strategii Rozwiązywania Procesów Społecznych Miasta Sieradza w latach 2014-

2010). 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

 na dz. 31.12.2015 r. w rejestrach tut. Urzędu Pracy figurowało 335 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych. W 2015 r. Urząd dysponował 43 ofertami pracy dla w/w grupy osób 

bezrobotnych. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 dofinansowywanie m.in. dla mieszkańców miasta przez PCPR turnusów 

rehabilitacyjnych (104 osoby), do likwidacji barier architektonicznych (3 osoby), zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego (7 osób), do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych ( 243 osoby), dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki -7 organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami m.in. 

mieszkańców Sieradza, realizacja programu „Aktywny samorząd” dla 27 osób. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 

 w zakresie rehabilitacji społecznej: udział podopiecznych śds w imprezach i spotkaniach 

o charakterze integracyjnym, okolicznościowym lub sportowym np. Wojewódzkiej 

Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, przeglądach, festiwalach, konkursach itp. 

 aktywizacja zawodowa podopiecznych śds realizowana m.in. poprzez cykliczne 

spotkania z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  

w Zduńskiej Woli. 

Kierunek działania 5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Tabela 49. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 prowadzenie rehabilitacji ruchowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu 

pod kierunkiem rehabilitanta dla Stowarzyszenia Sieradzkiego Klubu „Amazonka”. 

Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i współpraca   

w tym zakresie poprzez udział uczestników Ośrodka Adaptacyjnego organizowanym 

przez SOSW i Stowarzyszenie Dary Losu w Sieradzu, w Europejskim Dniu Godności 

Osobistej z Upośledzeniem Umysłowym oraz Regionalnym Dniu Treningu Aktywności 

Motorycznej, VI Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej organizowany przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach 

„Razem możemy wiele” w Warcie, XXVI Przeglądzie Kulturalnym  

„W Krainie Baśni, Pieśni i Tańca” pt. „Z księżniczką w roli głównej”- organizowanym 

przez S.O.SZ.W nr 1 w Sieradzu, 

 kontakt w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wieloma 

instytucjami, firmami i zakładami produkcyjnymi, w tym: Przedsiębiorstwem Usługowym 

„Roka” PPHU, „Martel”, Zakładem Pracy Chronionej, Kaufland Polska Markety Sp.  

z o.o., Banku BGŻ BNP Paribas, SKOK im. F. Stefczyka, myjnią samochodową 

Euromaster Superprofil, „Inwaru” S.A., gospodarstwem rolnym zajmującym się hodowlą 
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gęsi w Woźnikach, gospodarstwem agroturystycznym w Borzewisku, Centrum 

Produkcyjno – Handlowym „Szarpol”, Supermarketem Tesco, Studiem „Relax”, wieloma 

prywatnymi szwalniami, przedsiębiorstwami budowlanymi, firmami gastronomicznymi  

i zajmującymi się sprzątaniem, 

 współpracowa z Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych,  

oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu", Wspólnotą 

„Wiara i Światło", licznymi Środowiskowymi Domami Samopomocy i Warsztatami 

Terapii Zajęciowej, Sieradzkim Klubem Amazonka, 

 bieżące upowszechnianie oferty organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

 udział w/w podmiotów na zaproszenie MOPS w Pikniku Informacyjno-Promocyjnym  

w ramach punktów profilaktyki zdrowia, 

 współorganizacja Rodzinnego Turnusu Wypoczynkowego z wspólnotą „Wiara i Światło”. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 współpraca z wieloma stowarzyszeniami między innymi z: Polskim Stowarzyszeniem 

Diabetyków, Sieradzkim Stowarzyszeniem Klubu AMAZONKA, Polskim Związkiem 

Głuchych, Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych, którym  użycza pomieszczeń na imprezy okolicznościowe i stałe dyżury 

lub zapewnia obsługę organizacyjno -  techniczną imprez. Wspiera też organizację 

imprez kulturalnych, rekreacyjnych i profilaktycznych oraz lokalne inicjatywy  

i przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym szczególnie 

w sytuacji, gdy uczestnikami są mieszkańcy zasobów SSM. 

 użyczenie sali widowiskowej oraz zapewnienie obsługi technicznej (nagłośnienie)  

na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dla Stowarzyszenia Diabetyków  

oraz  Sieradzkiemu  Oddziałowi  Związku Sybiraków  na spotkanie organizacyjne. 

GIMNAZJUM NR 2 

 współpraca z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego  oddział w Sieradzu (nasi 

uczniowie uczestniczą w zbiórkach pieniędzy na rzecz organizacji i prowadzą działalność 

informacyjną na temat choroby), 

 szkoła współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. 

GIMNAZJUM NR 3 

 wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem „ Dary losu”. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca z PTSR w Sieradzu, 

 kampania charytatywna na rzecz Stowarzyszenia „Sursum Corda”. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu. 

 działania prowadzone przez Szkolne Koło Wolontariatu: zbiórki pieniędzy na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 cykliczne przedstawianie przez młodzież z koła teatralnego programu artystyczno-

kulturalnego uczniom SOSW w Sieradzu. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób  z Problemami Psychicznymi,  

ich Rodzin i Przyjaciół ,,Pomost”, udział w szkoleniach, prowadzenie działalności 

woluntarystycznej, celem aktywnej integracji społecznej, której efektem jest aktywizacja 

osób chorujących psychicznie w roli wolontariuszy. 
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Wykres 9. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

3. i celu operacyjnego 2. 
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7

7

0 1 2 3 4 5 6 7

kierunek działania 1
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Legenda: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi – ocena 6. 

2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym – ocena 7. 

3. Organizowanie w mieście specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla z zaburzeniami psychicznymi – 

ocena 2. 

4. Podejmowanie współpracy z PCPR-em, PUP-em i PFRON-em w zakresie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy: zapewnieniu dostępu do rehabilitacji i sprzętu 

rehabilitacyjnego; przekazywaniu informacji z PUP-u o ofertach zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych – 

ocena 7. 

5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – 

ocena 7. 

 

 

Tabela 50. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 3.: Utrzymanie 

osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie  

im udziału w życiu społecznym. 

 

Wskaźnik monitoringowy w 2015 r. w 2014 r. 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle 

mieszkańców – 42 114 
8000 8122 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle 

mieszkańców 
18% 19% 

Liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością (w oparciu o 

dane MOPS-u oraz PCPR-u) 
460 533 

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą 

socjalną 
645 655 

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych 

wsparciem z systemu pomocy społecznej 
490 584 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 81 76 
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Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi 
0 0 

Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych (dane z 

PUP-u) 
43 44 

 

 

Cel strategiczny 4.  

PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE 

 

CEL OPERACYJNY 1 ORAZ CEL OPERACYJNY 2 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI, W TYM WŚRÓD NIELETNICH. 

ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW. 

 

Kierunek działania 1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-

edukacyjnych w placówkach oświatowych. 

 

Tabela 51. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 zapewnienie bezpieczeństwa w mieście przez organy i organizacje do tego powołane – 

policję, straż pożarną, straż miejską. 

STRAŻ POŻARNA - DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA W 2015 ROKU. 
Realizacja głównych zadań w zakresie kontrolno - rozpoznawczym w roku 2015 przedstawia 

się następująco: 

- prowadzono kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w wybranych obiektach 

użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowych, mieszkalnych wielorodzinnych  

i zamieszkania zbiorowego, 

- prowadzono sprawdzające czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiektach, dla których 

upłynęły terminy usunięcia usterek w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, 

- realizowano zadania z zakresu edukacji społeczeństwa celem podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa pożarowego, 

- prowadzono działania na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów 

budowlanych poprzez: udział w odbiorach obiektów przekazywanych do eksploatacji, 

wydawanie opinii dot. wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu przeprowadziła  

w 2015 roku łącznie 143 czynności kontrolno – rozpoznawczych  w 227 obiektach. W trakcie 

kontroli ujawniono łącznie 127 nieprawidłowości dotyczących naruszenia przepisów  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano  

26 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień w zakresie ochrony ppoż. 

W związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów przeciwpożarowych w 2015 roku 

nałożono 7 mandatów karnych na łączną kwotę 550 zł.  
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W skontrolowanych obiektach ujawnione nieprawidłowości dotyczyły między innymi: 

 stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania 

znakami bezpieczeństwa – 34 nieprawidłowości, 

 okresowych badań i stanu instalacji użytkowych (instal. elektryczna, odgromowa, 

kominowa, gazowa) – 13 nieprawidłowości, 

 warunków ewakuacji powodujących zagrożenie życia – 15 nieprawidłowości, 

 umieszczania instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru – 10 

nieprawidłowości, 

 sprawności gaśnic, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych – 11 nieprawidłowości, 

 aktualizacji i opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego –13 nieprawidłowości, 

 zaznajomienia pracowników z przepisami ppoż.– 7 nieprawidłowości, 

 instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - 9 nieprawidłowość, 

 magazynowania oraz przetwarzania materiałów - 7 nieprawidłowości, 

 systemu sygnalizacji pożaru - 8 nieprawidłowości. 

W 2015 roku sekcja kontrolno-rozpoznawcza KP PSP w Sieradzu na podstawie 

przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządziła 18 opinii dotyczących 

stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów i stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 

obiektów i terenów dla imprez masowych. Na łączną liczbę wydanych opinii składają się: 

- Szkoły podstawowe i średnie – 5 opinii, 

- Budynki administracyjno biurowe – 2 opinia, 

- Obiekty widowiskowo sportowe – 5 opinii, 

- Dyskoteki i lokale gastronomiczne – 1 opinia, 

- Hotele i Motele – 3 opinie,  

- Domy wczasowe i pensjonaty - 2 opinie, 

Ponadto po czynnościach kontrolno-rozpoznawczych wystosowano ogółem 50 wystąpień  

do innych organów i instytucji. 

Z ogólnej liczby przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych 46 z nich 

dotyczyły zajęcia stanowiska przed oddawaniem do użytku obiektów budowlanych.  

Podczas odbiorów obiektów budowlanych w roku 2015 wniesiono 18 stanowisk z uwagami, 

dotyczącymi niezgodności z projektem i przepisami przeciwpożarowymi. 

Wydane stanowiska zawierające uwagi oraz zastrzeżenia przesłano do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydz. Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Sieradzu oraz do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Łodzi.  

EDUKACJA PREWENCYJNA 

W zakresie edukacji społeczeństwa celem podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa KP 

PSP w Sieradzu podejmowała następujące działania: 

Wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w dniu 18 marca 2015 r. 

zorganizowano w KP PSP w Sieradzu eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież zapobiega 

pożarom”, 

 w dniu 20 lutym przedstawiciel Komendy Powiatową PSP w Sieradzu uczestniczył  

w spotkaniu ewaluacyjnym w Zespole Szkół Podstawowych  w Brzeźniu, 

 w dniu 27 lutym przedstawiciele sekcji kontrolno - rozpoznawczej uczestniczyli  

w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP  

w Pabianicach o tematyce poświęconej awaryjnemu oświetleniu ewakuacyjnemu, 

 w dniu 19 czerwca przedstawiciele sekcji kontrolno-rozpoznawczej uczestniczyli  

w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Instytut Techniki Budowlanej  

w Warszawie pod nazwa „projektowanie, ocena i odbiór systemów bezpieczeństwa 

pożarowego”, 

 sekcja kontrolno –rozpoznawcza KP PSP w Sieradzu przeprowadziła czynności związane 
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z popularyzacją ochrony przeciwpożarowej poprzez pogadanki  z dziećmi z okolicznych 

szkół i przedszkoli odwiedzających w ramach dni otwartych, 

 współpracowano z lokalnymi mediami w zakresie propagowania tematyki 

bezpieczeństwa pożarowego oraz popularyzowania działalności PSP w środkach 

masowego przekazu, 

 umieszczano na stronie internetowej Komendy porady dotyczące bezpieczeństwa 

pożarowego oraz informacje na temat zagrożeń związanych  z zatruciami czadem, 

zachowaniem się podczas powodzi i numerem alarmowym 112, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu wystosowała pisma  

do Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu w związku z koniecznością prowadzenia 

stałego monitoringu przestrzegania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w obiektach 

socjalnych, noclegowniach i domach (schroniskach) dla bezdomnych,  

a także spełniających podobne funkcje. Dotyczyło to w szczególności: 

 zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji, 

 niestosowania niesprawnych technicznie urządzeń i instalacji użytkowych, 

 wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym praktycznego sprawdzenia 

ewakuacji według znajdujących się w niej procedur.  

Na bieżąco wdrażane są w pracy sekcji kontrolno – rozpoznawczej nowe wymagania 

dotyczące zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, których stosowanie wynika  

ze znowelizowanych przepisów oraz Polskich Norm i odpowiednikach norm europejskich EN 

dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. 

Stan ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia operacyjnego na terenie miasta Sieradza. 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Sieradza to Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej i 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączona jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 1. 

Straty spowodowane zdarzeniami wyniosły 6 770 600,00 zł, w tym w wyniku prowadzonych 

działań ratowniczych uratowano mienie wartości 27 938 000,00 złotych. 

Dodatkowo zakupiono kolejny trenażer pożarowy, zatem dom ogniowy na poligonie 

pożarniczym naszej Komendy jest już  wyposażony w sześć symulatorów symulujących 

zjawiska pożarów wewnętrznych. Trenażer pożarowy kosztował 104 000,00 zł. 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SIERADZU  

Dane ogólne na podstawie pracy dochodzeniowo - śledczej 

W 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu wraz z trzema podległymi terenowymi 

jednostkami organizacyjnymi, jako jedna z wielu komend miejskich i powiatowych woj. 

łódzkiego, realizowała swoje ustawowe zadania na podstawie przyjętych priorytetów 

Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na lata 2013 – 

2015 oraz własnych przedsięwzięć.  

Przypisane zadania realizowano w ramach powiatu sieradzkiego – podzielonego na 11 

jednostek administracyjnych tj. 1 miasto, 3 miasta i gminy oraz 7 gmin.  

W 2015 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu oraz w podległych komisariatach 

wszczęto ogółem 1 806 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono popełnienie 2 

064 przestępstw.  

W zakresie zabezpieczenia imprez, protestów społecznych i wizyt VIP 

W 2015 roku na terenie działania KPP w Sieradzu przeprowadzono szereg imprez  

i uroczystości. Pięć imprez organizowanych było w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych.  

W oparciu o plany ramowe opracowywane przez Sztab Policji KWP w Łodzi, realizowano 

zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez masowych odbywających się na terenie 

kraju. Zabezpieczenia te w szczególności dotyczyły przemieszczających się kibiców 
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Ekstraklasy i zespołów I i II – ligowych.  

W zakresie stanu bezpieczeństwa na drogach 

W 2015 na drogach podległych KPP Sieradz zanotowano 79 wypadków drogowych,  

w wyniku, których śmierć poniosło 11 osób a obrażeń ciała doznały 94 osoby. Zanotowano 

również 848 kolizji drogowych.  

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano, spadek wypadków 

drogowych o 19 tj. 16,1 %, spadek liczby osób zabitych o 8 tj. 42,1 %, spadek liczby rannych 

o 21 tj. 18,3%. Nastąpił również spadek kolizji drogowych o 25 tj. 2,9 %. 

W okresie od 15 lipca do 13 sierpnia 2015 roku Komenda Powiatowa Policji realizowała 

program akcji profilaktyczno - edukacyjnej pn. „Zanim Sprzedasz – Sprawdź Wiek. Alkohol  

i Tytoń - Tylko dla Pełnoletnich”.  

Powyższa inicjatywa została podjęta przez policjantów Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, 

Nieletnich sieradzkiej komendy, w oparciu o liczne obserwacje wzrastającej skali zjawiska 

demoralizacji małoletnich. Wśród nich za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu 

dzieci i młodzieży uznaje się spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu. Należy zaznaczyć,  

że spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym 

wśród młodzieży. Często prowadzi do wielu negatywnych zjawisk i zwiększa ryzyko 

wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, takich jak: wzrost liczby nietrzeźwych kierowców  

i wypadków drogowych z ich udziałem, zwiększenie prawdopodobieństwa, że młody 

człowiek stanie się ofiarą przestępstwa.  

Picie alkoholu stanowi bardzo groźny czynnik kryminogenny, bardzo często związane  

jest to z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Może być 

również przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej 

kolejności, wielokrotnie staje się motywem popełnienia czynu zabronionego.  

Liczne obserwacje zjawiska demoralizacji osób małoletnich wskazują również na wciąż 

wzrastającą skalę palenia wyrobów tytoniowych przez młodych ludzi. Palenie papierosów 

cieszy się niestety olbrzymią popularnością wśród polskiej młodzieży. Są to zagrożenia, 

wobec których nie można pozostać obojętnym, zwłaszcza, że zachowania ryzykowne 

młodych ludzi najczęściej ze sobą współwystępują. 

W ramach realizacji przedmiotowej akcji nawiązano współpracę z Urzędem Miasta  

w Sieradzu, Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz rozgłośnia regionalną „Nasze Radio”. Uzyskane zostały materiały edukacyjno – 

informacyjne zawierające informację prawną dot. przestrzegania przepisów prawnych  

z zakresie sprzedaży alkoholu. 

W swych założeniach akcja ta opierała się na dotarciu przez dzielnicowych do wszystkich 

przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą alkoholu w poszczególnych rejonach służbowych 

na terenie miasta i gminy Sieradz oraz powiatu sieradzkiego. 

Wśród właścicieli punktów sprzedaży alkoholu oraz sprzedawców napojów alkoholu 

rozkolportowane zostały broszury oraz „List do sprzedawców”. Głównym celem tego 

przedsięwzięcia było przypomnienie sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu osobom 

niepełnoletnim jest przestępstwem, a konsekwencjami jest kara grzywny oraz możliwość 

utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Sprzedawca bądź osoba podająca napoje alkoholowe 

ma prawo prosić o okazanie dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. 

Do realizacji przedmiotowej akcji zaangażowany został również Oficer Prasowy Komendanta 

Powiatowego Policji w Sieradzu. Jego rolą było rozpropagowanie działań profilaktyczno – 

edukacyjnych Policji w środkach masowego przekazu. W ramach współpracy z lokalnymi 

mediami nagłośnione zostały konsekwencje prawne sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim. Wskazywane będą pozytywne zachowania sprzedawców poprzez zwrócenie 

uwagi na potrzebę sprawdzania wieku kupującego alkohol. 

Podsumowaniem przedmiotowej akcji byłe działania prewencyjne w zakresie zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich „Nielat” w dniu 14 sierpnia 2015 roku. 
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Od października 2015 roku policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich  

i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wspólnie z Urzędem Miasta w Sieradzu 

zainicjowali podjęcie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie zjawiska  

w zakresie zażywania przez młodzież środków odurzających, które stanowi bardzo poważne 

zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Efektem dokonanych ustaleń była realizacja projektu 

profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie zapobiegania i zwalczania uzależnień pn. ”Nie daj 

się nabrać”. Powyższe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta  

w Sieradzu. 

Celem tego projektu było zminimalizowanie wśród uczniów ryzykownych zachowań 

prowadzących do zażywania substancji psychoaktywnych. W swych założeniach opierał  

się on na przeprowadzeniu cyklu szkoleń adresowanych do uczniów klas drugich szkół 

gimnazjalnych z terenu miasta Sieradza, ich rodziców i nauczycieli.  

W dniu 20 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu odbyła  

się jubileuszowa - X  edycja etapu powiatowego „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa”. 

Konkurs ten z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu koordynowali  

funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii przy wsparciu 

funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju  

była Szkoła Podstawowa Nr 10 w Sieradzu, która udostępniła udostępniała nam salę 

gimnastyczną oraz służyła profesjonalną pomocą nauczycieli.  Konkurs sprawności fizycznej 

oraz wiedzy o bezpieczeństwie adresowany był do uczniów klas drugich szkół podstawowych 

z terenu miasta i gminy Sieradz. W tegorocznej edycji zmierzyły się dzieci z siedmiu 

palcówek oświatowych naszego powiatu. 

W dniu 19 maja 2015r. miała miejsce debata społeczna, zorganizowana została  

przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sieradzu. 

 

STRAŻ MIEJSKA 

Działania podejmowane w 2015 roku 

Działania proekologiczne - Straż Ekologiczna 

Rok 2015 był czasem systematycznej konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy 

porządku w mieście, a priorytetem działań były: 

- kontrole nieruchomości pod kątem posiadania przez właścicieli zarządców umów i faktur  

za wywóz nieczystości płynnych zgodnie z Uchwałą nr XXV/199/2013 Rady Miejskie  

w Sieradzu z dnia 5 marca 2013 przyjętego Uchwałą nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej  

w Sieradzu z dnia 5 marca 2013 roku, zmienionego Uchwałą nr XXXIX/313/2014 Rady 

Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Utrzymania 

Czystości i Porządku na terenie Gminy miasto Sieradz. Straż Miejska podejmowała działania 

zmierzające do zmiany zachowań i podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców 

naszego miasta. W wyniku kontroli nałożono 54 mandaty karne, skierowano 4 wnioski  

do Sądu Rejonowego w Sieradzu, (czasochłonna i pracochłonna procedura wyjaśniająca), 

natomiast 53 właścicieli / współwłaścicieli / użytkowników pouczono zgodnie z art. 10 

ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach. Przeprowadzono ogółem 274 

kontrole porządkowe w wyniku których ujawniono, że 58 posesji na terenie miasta  

jest niezamieszkałych a co za tym idzie właściciele nie deklarują podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, 

- kontrole terenów zielonych oraz obiektów szkolnych, przeciwdziałanie dewastacji zieleni 

miejskiej i zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony 

środowiska / kontrola podwórek, prywatnych posesji, terenów należących do firm i instytucji, 

pustostanów, 

- egzekwowanie przepisów związanych z nieprawidłowym parkowaniem samochodów  

na terenach zielonych, w strefie zamieszkania, miejscach dla niepełnosprawnych, 
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- typowanie i identyfikacja miejsc zagrożonych ekologicznie oraz zapobieganie  

ich powstawaniu - dzikie wysypiska śmieci (kontrole patrol rowerowy w sezonie letnim), 

- kontrole właściwego gromadzenia i usuwanie odpadów, 

- kontrole związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom pożarowym spowodowanym 

wypalaniem traw, liści, gałęzi itp. 

Działania profilaktyczne / edukacyjne oraz inne podejmowane przez sieradzką Straż Miejską 

Celem współpracy Straży Miejskiej Sieradza z placówkami oświatowymi i innymi 

organizacjami w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych  

jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób nieletnich, edukacja dzieci i młodzieży  

w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wspieranie społeczności lokalnych  

w samoorganizacji mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa osób nieletnich. 

Podejmowane były działania prewencyjne, edukacyjne i interwencyjne min. Kontynuacja 

programów i spotkań prowadzonych dla najmłodszych mieszkańców Sieradza np. z cyklu 

„Mamo tato tutaj nie parkuj” program prowadzony przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

z uwagi na parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych ’’Strażnik 

Miejski przyjacielem przedszkolaka”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, /spotkania, 

prelekcje, pogadanki/, zajęcia tematyczne np. przed feriami zimowymi przypominanie zasad 

bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, przed odpoczynkiem wakacyjnym jak bezpiecznie 

spędzić wolny czas w górach, nad wodą lub też na podwórku w miejscu zamieszkania 

prelekcje i wykłady, pokazujące w sposób jednoznaczny szkodliwe i zgubne działanie 

alkoholu, wyrobów tytoniowych lub innych używek, po które mogą sięgać nieletni 

wykorzystując zwłaszcza czas wolny. Promocja pozytywnych wzorców zachowań, sposobów 

wyrażania swych potrzeb, opanowania umiejętności asertywnego odmawiania i mówienia 

„NIE”, kształtowania postawy ograniczonego zaufania do obcych, kształtowania zdolności 

umiejętnego proszenia o pomoc, poznawanie osób i instytucji życzliwych, przyjaznych,  

do których dzieci mogą zwracać się o pomoc. Wizyty zorganizowanych grup dzieci  

z przedszkoli oraz szkół w związku z obserwacją terenu miasta w Sieradzkiej Straży Miejskiej 

Systemu monitoringu Wizyjnego. 

 od 2 lutego 2015 roku do 13 lutego 2015 roku w ramach akcji Bezpieczne Ferie do końca 

ferii zimowych członkowie Zespołu ds. Profilaktyki działającego w Straży Miejskiej  

w Sieradzu odwiedzali przedszkola na terenie miasta Sieradza zapoznając najmłodszych, 

(ponad 220 przedszkolaków) z tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, min. 

bezpieczeństwo podczas zabawy na lodzie, (dzikie zbiorniki wodne) lodowiskach 

(łyżwy), górkach zjazdowych (sanki, narty), zagrożenia ze strony dorosłych,(agresja, 

przemoc), groźnych przedmiotów i urządzeń (tj. gorący czajnik, żelazko, piec). 

Dzieci były informowane jaki jest numer alarmowy telefonu do Straży Miejskiej, czym 

zajmuje się Straż Miejska. Małym Sieradzanom przypomniano również, że należy 

sprzątać po swoich pupilach oraz gdzie nieczystości należy wrzucać. Przypominano 

dzieciom o prawidłowym zachowaniu na drodze, tablice ilustrujące, znaki drogowe  

oraz przekazano dzieciom elementy odblaskowe ufundowane przez Urząd miasta 

Sieradz, 

 w dniu 1 czerwca 2015 roku w „Dzień Dziecka” patrol rowerowy Straży Miejskiej 

zabezpieczał na ul. Sportowej Igrzyska Sportowe Sieradzkich Przedszkolaków. Dzieciom 

z Przedszkolanr 3 im Jana Brzechwy rozdano elementy odblaskowe oraz zapoznano  

z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na drodze, placu zabaw oraz w parku, 

 w dniu 2 czerwca 2015 roku przeprowadzono działania profilaktyczne w Szkole 

Podstawowej Integracyjna Nr 8 na ul. Szlacheckiej oraz w Szkole Podstawowej nr 1  

na ul. Kościuszki w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”- grupy liczące około 50 dzieci 

zostały zapoznane z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, 

 w dniu 3 czerwca 2015 roku w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015” w Szkole 

Podstawowej nr 10 odbyło się spotkanie profilaktyczne z uczniami I klas. Komendant 
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Straży Miejskiej oraz pracownik Zespołu Profilaktycznego omówili zagadnienia 

związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zasadami bezpiecznego zachowania, 

obowiązkami ciążącymi na właścicielach zwierząt, min. psach, kotach (konieczność 

usuwania nieczystości po swoich pupilach). Z uwagi na okres wakacji zapoznano małych 

sieradzan z zasadami bezpiecznego wypoczynku m.in. nad wodą oraz w górach, 

 15 czerwca 2015 roku akcja profilaktyczna „Bezpieczne Wakacje 2015 ” komendant 

Straży Miejskiej przeprowadził akcję profilaktyczną w Szkole Podstawowej nr 6 

znajdującej się na ul. Uniejowskiej. Dla dzieci z pierwszych klas przygotowano elementy 

odblaskowe oraz drobne prezenty, 

 18 czerwca 2015 roku w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015”  

w Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się spotkanie profilaktyczne z uczniami klas 

pierwszych. Komendant Straży Miejskiej omówił zagadnienia związane z szeroko 

rozumianym bezpieczeństwem, zasadami bezpiecznego zachowania, obowiązkami 

ciążącymi na właścicielach zwierząt, min. psach, kotach (konieczność usuwania 

nieczystości po swoich pupilach). Z uwagi na okres wakacji zapoznano małych sieradzan 

z zasadami bezpiecznego wypoczynku m.in. nad wodą oraz w górach, 

 18 czerwca 2015 roku w siedzibie Straży Miejskiej przeprowadzono akcję profilaktyczną 

„Bezpieczne Wakacje 2015 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 zostały zapoznane  

z działaniem systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Sieradza, zasadami bezpiecznego 

zachowania na ulicy, parku, placu zabaw oraz zapoznano małych Sieradza z zasadami 

bezpiecznego wypoczynku nad woda i w górach, 

 1 lipca 2015 roku w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015” sieradzka Straż Miejska 

zorganizowała (jak co roku podczas wakacji) bezpłatną wycieczkę do Wrocławia  

dla dzieci (spędzających wakacje w domu) ze świetlicy środowiskowej funkcjonującej 

przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu. Dzieci zwiedziły  

z przewodnikiem - przedstawicielem Straży Miejskiej m. Wrocławia m.in.: Stadion 

miejski, na którym odbywały się podczas ostatnich mistrzostwach Europy mecze 

piłkarskie, a obecnie grają piłkarze miejscowej drużyny Śląska Wrocław; Ogród 

zoologiczny wraz z Afrykarium. Dzieci z Sieradza zapoznały się z fauna i florą Czarnego 

Lądu w tym m.in. rafą koralową poznały ryby występujące w Morzu Czerwonym, żółwie 

pustynne oraz wiele gatunków różnych ryb. Na zakończenie wycieczki udano się na tory 

wyścigów konnych na Partynicach, gdzie mali sieradzanie wzięli udział w przejażdżkach 

konnych na koniach należących do Straży Miejskiej z Wrocławia. Dla dzieci 

zorganizowano także poczęstunek w postaci min. kiełbasek z ogniska. Ponad 30 młodych 

Sieradzan otrzymało z rąk strażników miejskich również drobne upominki oraz elementy 

odblaskowe. Transport sfinansowany został ze środków pochodzących z budżetu miasta 

Sieradza, 

 Straż Miejska wzorem lat ubiegłych, prowadziła akcję profilaktyczną „BEZPIECZNE 

WAKACJE 2015 „ od dnia 28 lipca 2015 r przedstawiciele Zespołu ds. działań 

Profilaktycznych w sieradzkiej Straży Miejskiej odwiedzali przedszkola dyżurujące  

na terenie miasta Sieradza. Pierwsza wizytę przeprowadzono w Przedszkolu nr 2  

na ul. Rycerskiej. Celem podejmowanych przez nas działań profilaktycznych  

było wzbogacenie dzieci o wiedzę dotyczącą bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku, 

nie ważne czy ten czas spędzały w domu w górach czy nad morzem. Uczulano również 

dzieci aby wykazywały daleko posuniętą ostrożność w kontaktach z osobami 

nieznajomymi tzn. nie przyjmowały prezentów, nie oddalały się z obcymi od rodziców 

lub opiekunów oraz unikały kontaktu z nieznanymi zwierzętami. Po każdym spotkaniu 

wręczano dzieciom drobne upominki w postaci min. zakładek do książek, elementów 

odblaskowych ufundowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Urząd Miasta 

Sieradza. Do końca wakacji Strażnicy Miejscy odwiedzili wszystkie przedszkola pełniące 

dyżur w okresie wakacyjnym, rozdając ok. 250 elementów odblaskowych najmłodszym 
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sieradzanom. 

 od 1 września 2015 roku do 4 września 2015 roku w godzinach 730- 800 corocznym 

zwyczajem Straż Miejska kontynuowała akcją „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali przejścia dla pieszych na wysokości 

szkół podstawowych m.in. na ul. Targowej oraz Kościuszki. Dzieciom i młodzieży 

szkolnej rozdawano elementy odblaskowe ufundowane przez Urząd Miasta Sieradza. 

Akcja cieszyła się dużym poparciem wśród dzieci jak i opiekunów. Przypominano 

małym Sieradza o zasadach prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych  

oraz informowano rowerzystów o konieczności przeprowadzania rowerów  

przez przejścia dla pieszych, 

 od 3 grudnia 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku strażnicy miejscy  

w siedzibie Straży Miejskiej na ul. Kościuszki - prowadzili akcję profilaktyczną pn. „Noś 

odblaski, bądź widoczny na drodze". Zaproszeni goście uczniowie ze wszystkich szkół 

podstawowych i przedszkoli na terenie miasta zapoznali się z funkcjonowaniem Systemu 

Monitoringu Wizyjnego miasta Sieradza. Dzieci zapoznano z szeroko rozumianym 

pojęciem bezpieczeństwa oraz pracą Strażników Miejskich. Małym sieradzanom święty 

Mikołaj wręczył elementy odblaskowe ufundowane przez Straż Miejską, 

 8 grudnia 2015 roku Komendę Straży Miejskiej odwiedziła młodzież uczęszczającą  

na zajęcia w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sieradzu w ramach akcji profilaktycznej pn. „Noś odblaski, bądź widoczny 

na drodze" Ponad piętnastu osobom rozdano elementy odblaskowe i zapoznano  

z pracą Strażników Miejskich. 

Bezpieczna przestrzeń publiczna - czyste place zabaw, boiska sportowe, parki miejskie. 

Od początku 2015 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzali intensywne kontrole 

rejonów parków, placów zabaw, terenów zielonych na terenie miasta Sieradza tj. m.in. park 

Broniewskiego, Klonowe, Staromiejski, Mickiewicza ze zwróceniem szczególnej uwagi  

na niewłaściwe trzymanie psów, nieczystości pozostawione przez psy w związku  

z paragrafem 26 oraz paragrafem 27 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 

gminy miasta Sieradza. W wyniku kontroli interweniowano pouczano, nakładano mandaty 

karne oraz kierowano wnioski do Sądu. Nałożono 21 mandatów karnych z art. 77 Kodeksu 

Wykroczeń, ( niewłaściwe trzymanie psów) - 62 właścicieli zwierząt pouczono - art. 77 KW. 

W związku z nieczystościami pozostawianymi przez psy, a nie usuniętymi przez właścicieli 

psów nałożono, 7 mandatów karnych z art. 10 Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku  

w Gminach, 14 właścicieli psów pouczono - art. 10 w/w Ustawy. Przeciwko trzem 

właścicielom, którzy odmówili przyjęcia mandatów karnych skierowano wnioski z art. 10 

Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach do Sądu Rejonowego w Sieradzu. 

12 kwietnia 2015 roku. w Komendzie Straży Miejskiej na schodach n/n osoba pozostawiła  

w pudełku małe koty. Koty przekazano przybyłemu na miejsce pracownikowi schroniska  

w Czartkach. 

26 listopada 2015 roku F-sze Straży Miejskiej wspólnie z lekarzem weterynarii  

z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dokonali kontroli nieruchomości oraz stanu zdrowia 

dwóch psów na ul. Wysokiej w Sieradzu. Z uwagi na fakt, że psy nie miały zapewnionego 

żadnego legowiska, misek z pożywieniem i wodą oraz były przywiązane na zbyt krótkim 

łańcuchu przy budzie podjęto decyzjęo czasowym odebraniu psów jego właścicielowi.  

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez opiekuna psów wniesiono  

o wszczęcie postępowania karnego przeciwko właścicielowi do Prokuratury Rejonowej  

w Sieradzu 

PROKURATURA REJONOWA  

 działania związane z realizacją pomocy ofiarom przestępstw w ramach projektu „Tydzień 

Pomocy Ofiarom Przestępstw”. 

KOMEDA POWIATOWA POLICJI 
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 w dniu 20 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu odbyła  

się jubileuszowa - X edycja etapu powiatowego „Policyjnej Akademii 

Bezpieczeństwa”. Konkurs ten z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu 

koordynowali  funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich  

i Patologii przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. 

PRZEDSZKOLE NR 1 

 Program” Jesteśmy bezpieczni w przedszkolu i na drodze”, 

 Program „ Czyste powietrze wokół nas”, 

 Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. 

Koszt zadania – 100 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 4 

 jednym z celów przedszkola, zawartych w „Koncepcji pracy przedszkola” jest dbać  

o bezpieczeństwo, zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie 

emocjonalne wychowanków. Poprzez podejmowanie różnych działań (spotkania  

z policjantem, strażakiem, strażą miejską, projekcję filmów, rozmowy sytuacyjne, scenki 

dramowe, historyjki obrazkowe, itp.) dzieci uczą się właściwego zachowania  

się i postępowania w różnych sytuacjach. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 realizacja programu autorskiego „Mali – Zdrowi i Bezpieczni”. 

SZKOŁA PODSTAWAOWA NR 4 

 warsztaty profilaktyczne (finansowanie UM) realizowane przez Centrum Edukacji  

i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa: edycja wiosenna – profilaktyka bezpieczeństwa  

i uzależnień w sieci; wszystkie klasy III-VI, 325 uczniów, 1794zł;  /  edycja jesienna – 

profilaktyka uzależnień od używek, warsztaty „Dopalaczom mówię NIE”, wszystkie 

klasy IV – VI, 237 uczniów, 1794zł. Razem 24 godziny zajęć profilaktycznych, 

 realizacja zajęć z profilaktyki uzależnień i przemocy oraz podnoszenia kompetencji 

społecznych i emocjonalnych uczniów przez pedagoga oraz psychologa szkolnego – 60g 

w klasach IV – VI (250 uczniów), 

 2-godzinne warsztaty profilaktyczne dla każdej klasy IV – VI „Bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieży w internecie” (250 uczniów), nauczyciel informatyki, 

 udział w spektaklu profilaktycznym w Teatrze Miejskim „Dzieci sieci” (100 uczniów) 

profilaktyka zagrożeń od telefonów i komputerów oraz „W imię przyjaźni” – 

nawiązywanie prawidłowych relacji (180 uczniów), 

 konkurs szkolny „Bezpieczny uczeń” – dla klas I – VI plastyczny + dla klas IV – VI 

wiedzowy, 

 działalność Samorządu Szkolnego: Klasowe debaty „Tytoń, narkotyki, dopalacze, 

alkohol – jak się przed tym bronić”, Ścienna Szkolna gazetka profilaktyczna, 

 biblioteka – zajęcia czytelnicze dla grupy uczniów (15) – głośne czytanie  

ze zrozumieniem bajek terapeutycznych i książek GWP z serii „Bezpieczne Dziecko”, 

 realizacja zajęć edukacyjno – profilaktycznych na godzinach wychowawczych oraz treści 

wynikających z podstawy programowej (głównie nauczanie początkowe, język polski, 

przyroda, wychowanie do życia w rodzinie) – realizacja wychowawcy, nauczyciele, 

świetlica; obejmuje wszystkich uczniów, 

 w ramach profilaktyki także codzienna praca wychowawcza, m.in. objęcie grupy uczniów 

z ryzyka wychowawczego (25) szczególną opieką wychowawczo – profilaktyczną przez 

pedagoga i psychologa szkolnego (liczne rozmowy wspierające, diagnostyczne, 

mediacyjne, dyscyplinujące; wsparcie dla rodziców). 

Łączny koszt zadania - 3.588 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 szkolny Program Profilaktyki (normy i wartości życia społecznego, eliminowanie 
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zachowań agresywnych, nauka zachowań asertywnych, motywowanie do nauki  

i podejmowanie konstruktywnych postanowień, dążenie do integracji zespołu klasowego  

przez angażowanie w życie klasy wszystkich uczniów, udzielanie pomocy przez 

dyrektora, pedagoga i wychowawców uczniom, którzy znajdują się w obszarze 

negatywnych wpływów otoczenia lub trudnej sytuacji materialnej, dostarczanie wiedzy  

o konsekwencjach zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia, 

wskazywanie sposobów spędzania czasu wolnego i zachęcanie do angażowania  

się w różne formy aktywności oparte na zasadach społecznie akceptowanych), 

 Program Wychowawczy Szkoły (wszechstronny rozwój osobowy ucznia, zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym oraz wspierani dziecka przy ich pokonywaniu, integracja  

ze środowiskiem lokalnym, bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą, priorytetowe 

działania wychowawcze: bezpieczeństwo, patriotyzm, prawa i obowiązki dziecka, normy 

i zasady zachowania obowiązujące w szkole, tradycje szkolne i domowe, zdrowie  

i higiena, ekologia, kultura osobista i tolerancja, współpraca z ośrodkami kultury  

i środowiskiem lokalnym, rozwijanie wrażliwości społeczno – moralnej, pomoc dzieciom 

zaniedbanym wychowawczo i edukacyjnie, badanie losów absolwentów. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 zorganizowanie pogadanek na temat odpowiedzialności małoletnich w sytuacji 

niepożądanych zachowań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Spotkania  

były przeprowadzone przez wychowawców, pedagoga oraz pracowników Komendy 

Powiatowej Policji w Sieradzu. 

GIMNAZJUM NR 1 

 integracja uczniów klas pierwszych, realizacja programu „Zaopiekuj się Pierwszakiem”, 

„Przeciw agresji, w stronę tolerancji”, program realizowany we współpracy z KPP  

w Sieradzu „Nie daj się nabrać”, udział młodzieży w konkursie „Moja Pasja”. 

Koszt zadani 2 000 zł. 

GIMNAZJUM NR 2 

 realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych: 

- „Alkohol-droga donikąd”,  

- „Przeciw”, 

-„Nie daj się nabrać”, 

-„Trzymaj formę”, 

-„Zdrowo żyć- zdrowym być”, 

-„Bezpiecznie-chce się żyć”. 

GIMNAZJUM NR 3 

 promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez: 

- kontynuowanie realizacji programu „Trzymaj formę”, „Zdrowo żyć – zdrowym być” 

obejmujące pogadanki na temat zdrowej stylu życia, audycie radiowe, konkursy 

plastyczne, robienie kanapek, 

- organizowanie raz w miesiącu „ Stoiska ze zdrową żywnością”, 

- organizowanie jesienią „Dni z jabłkiem” – jabłko dla każdego ucznia w świetlicy 

szkolnej, 

- w trosce o zdrowie i podniesienie świadomości młodzieży dla dziewczynek klas 

trzecich zorganizowanie spotkań z zakresu profilaktyki raka piersi przy współpracy  

ze Stowarzyszeniem Sieradzkiego Klubu „ Amazonka”, 

- programem edukacyjno – profilaktycznym zapobiegania cukrzycy objęto uczniów klas 

pierwszych, 

 realizacja przez szkolny radiowęzeł cyklicznych audycji dotyczących szkodliwości 

palenia papierosów. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 

 realizacja programu „Bezpieczne media” i „Przeciwdziałanie agresji”. 
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 realizacja programów: 

- „ARS, czyli jak dbać o miłość”, 

- „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

- „Dopalacze-zagrożenie dla młodzieży”, 

- „Trudne emocje -radzenie sobie i konsekwencje”, 

- „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop”. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 realizacja zajęć profilaktycznych przez pedagoga/psychologa szkolnego: ,,Konsekwencje 

palenia tytoniu” – 6 klas pierwszych (180 uczniów), 

  ,,Uzależnienia” – 4 klasy drugie (120 uczniów), 

 ,,Współczesne zagrożenia młodzieży” – wybrane klasy pierwsze i drugie (3 klasy, 90 

uczniów), 

 realizacja programu edukacyjnego ,,ARS czyli jak dbać o miłość” w jednej klasie 

pierwszej (30 uczniów), 

 udział uczniów w programie ,,Profilaktyka a Ty” oraz w programie profilaktycznym 

,,Dwójka zawsze z Tobą”. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

 realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych: ”Spójrz inaczej  

na agresję”, „Spójrz inaczej”, Nie pal przy mnie”, „Radzimy sobie ze złością - gry  

i zabawy”, ‘Zły dotyk”, „Stop cyberprzemocy” 

 udział w konkursie Bezpieczna szkoła 2015, 

 spotkania z przedstawicielami KPP, Straży pożarnej nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, 

domu i na ulicy: zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy, obrona konieczna, 

konwersatoria nt. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić prowadzone  

przez pracownika PPP, 

 udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami instytucji tj. KPP, PPP  

na temat: 

- Przeciwdziałanie agresji, 

- Bezpieczna droga do szkoły, 

- Bezpieczne ferie zimowe,  

- Bezpieczne wakacje, 

- Cykl spotkań: Nikotyna, narkotyki, dopalacze, 

- Spotkanie z ginekologiem, 

- Spotkanie z dietetykiem. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY 

LOSU” 

 udział uczestników świetlicy w spotkaniach na temat: 

- Przeciwdziałanie agresji, 

- Bezpieczna droga do szkoły, 

- Bezpieczne ferie zimowe, 

- Bezpieczne wakacje, 

- Nikotyna, narkotyki, dopalacze, 

- Przemoc, agresja, 

- Spotkanie z ginekologiem, 

- spotkanie z dietetykiem- zdrowe odżywianie. 
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Kierunek działania 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście przez organy i organizacje 

do tego powołane – policję, straż pożarną. 

 

Tabela 52. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 akcja profilaktyczno - edukacyjnej pn. „Moto Show – Bezpieczna Prędkość”. Celem 

powyższego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców 

Sieradza, jako uczestników ruchu drogowego. Inicjatywa ta została podjęta w związku  

ze wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci Zespołu  

ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, Rewiru Dzielnicowych oraz Wydziału 

Ruchu Drogowego KPP Sieradz wspólnie z rozgłośnią regionalną “Nasze Radio”, 

Państwową Strażą Pożarna w Sieradzu, Oddziałem Ratunkowym SPZOZ Sieradz  

i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu, przystąpili do realizacji 

działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa, 

 w dniu 24 marca 2015 r. udział policjantów WRD w spocie dot. niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. Spot emitowany w telewizji kablowej Vectra,  

 w dniu 28 kwietnia 2015 r. policjanci WRD kontrolowali pojazdy egzaminacyjne WORD 

w Sieradzu, 

 w dniu 2 czerwca 2015 r. pogadanka dla motocyklistów z Grupy Motocyklowej 

„Sieradzanie” Omówiono nowe przepisy ruchu drogowego, agresja na drodze, 

zatrzymanie prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów. Propagowanie prawidłowych 

zachowań  

na drodze przez wszystkich uczestników ruchu drogowego (niechronieni, seniorzy, 

motocykliści, trzeźwość kierujących), 

 w dniu 28 czerwca 2015 r. udział w XI Samochodowym Rajdzie Turystycznym 

organizowanym przez Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń”. Kontrola 

pojazdów biorących udział w rajdzie. 

MOPS 

 promowanie wśród osób aktywnych postaw oraz samopomocy w sytuacjach utraty 

bezpieczeństwa poprzez pomoc sąsiedzką, 

 uczulenie osób na krzywdę innych (szczególnie dzieci i osób starszych). 

Kierunek działania 3. Podejmowanie przez jednostki miasta i jego mieszkańców 

współpracy z instytucjami o zasięgu ponadlokalnym, policją, prokuraturą rejonową, 

sądem rejonowym, kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz 

przeciwdziałania przestępczości. 

 

Tabela 53. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

 URZĄD MIASTA 

 współpraca prowadzona jest na bieżąco na wszystkich poziomach jednostek miasta 

oraz na poziomie ponadlokalnym, 
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STRAŻ POŻARNA - współpraca z lokalnymi mediami publicznymi. 

KP PSP w Sieradzu współpracuje z następującymi lokalnymi mediami publicznymi: 

- Regionalna Rozgłośnia Radiowa „NASZE RADIO 104,7 FM” - Sieradz ul. Rynek 14, 

- Redakcja Dziennik Łódzki, Nad Wartą – Sieradz, ul. Rynek 17, 

- Sieradzka TV Media, 

- Sieradzka Telewizja Regionalna – Sieradz ul. Kościuszki, 

- Regionalny Portal Informacyjny - www.sieradz.com.pl, 

- Portal informacyjny Sieradz.naszemiasto.pl. 

W przeciągu całego roku przekazano do redakcji gazet oraz rozgłośni radiowych  i studiów 

telewizyjnych łącznie ok. 57 informacji dotyczących działalności Państwowej Straży 

Pożarnej. Cyklicznie udzielano wywiadów, mających na celu propagowanie zasad 

bezpieczeństwa pożarowego, tj. uczestniczono w audycjach radiowych mających na celu 

przybliżenie zadań i problemów z jakimi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Sieradzu spotyka się w swej działalności z zakresu ratownictwa oraz realizacji innych 

ustawowych działań spoczywających na Państwowej Straży Pożarnej. W ślad za ratownikami 

podążali przedstawiciele lokalnych mediów. Konieczne zatem było często przekazywanie 

informacji bezpośrednio z miejsca akcji ratowniczej tuż po jej zakończeniu  

czy chociażby opanowaniu sytuacji.  

Często strażacy byli zapraszani do sieradzkich szkół na lekcje z zakresu Edukacji  

dla bezpieczeństwa. To przedmiot, który kilka lat temu zastąpił Przysposobienie obronne  

i jest tematycznie bardzo pokrewny naszym ideom pojmowania bezpieczeństwa przez osoby 

cywilne. Instytucje uczestniczące w akcji to głównie szkoły i przedszkola z terenu miasta  

i powiatu sieradzkiego, a także półkolonie i koła zainteresowań działające przy placówkach 

kultury.  

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

W ramach realizacji zagadnienia dot. „Niebieskich Kart”, dzielnicowi utrzymują bieżące 

kontakty z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sieradzu oraz Miejskimi  

i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie sieradzkim. Uczestniczą w grupach 

roboczych dot. przemocy w rodzinie i realizują w nich zadania związane z procedurą 

„Niebieskie Karty”. Z osobami doprowadzonymi do PDoZ w celu wytrzeźwienia 

przeprowadzają rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze. 

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są wszelkie działania mające  

na celu udzielenie pomocy jej ofiarom, w odniesieniu do sprawców tych czynów, inicjowano 

wszczęcia postępowań karnych. 

W 2015 roku na terenie działania KPP w Sieradzu przeprowadzono szereg imprez  

i uroczystości. Pięć imprez organizowanych było w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych. Były to:  

- „Koncert Zespołu Happysad” organizowany przez Sieradzkie Centrum Kultury w ramach 

DNI SIERADZA,  

- dwudniowy „SIERADZ OPEN HAIR FESTIVAL”, którego organizatorem był Urząd 

Miasta w Sieradzu,  

- „VI SIERADZKI JARMARK POWIATOWY” organizowany przez Starostwo Powiatowe 

w Sieradzu. 

W trakcie realizacji zabezpieczeń współpraca z organizatorami i służbami porządkowymi 

układała się pozytywnie. Policjanci tutejszej jednostki uczestniczyli ponadto  

w zabezpieczeniu szeregu innych imprez sportowych, muzycznych, festynów  

oraz uroczystości.  

Kolejne akcje prewencyjne zostały zrealizowane pn. „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne 

wakacje”. W zorganizowanych przedsięwzięciach udział wzięli: policjanci Zespołu  

ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii; Wydziału Ruchu Drogowego  
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oraz Dzielnicowi z KPP w Sieradzu. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta  

w Sieradzu, lokalnych mediów, instytucje, które w ramach swojej działalności mają wpływ  

na edukację uczestników. Były one adresowane do mieszkańców powiatu sieradzkiego  

i miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 

STRAŻ MIEJSKA 

Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych: 

- doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli 

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują  

się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu 

innych osób, 

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie  

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  

z organami państwowymi, samorządowymi, i organizacjami społecznymi, 

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych  

dla potrzeb gminy miasta Sieradza. 

Straż Miejska w 2015 roku bliżej mieszkańców: 

 18 stycznia 2015 roku udział pracowników Straży w XXIII Finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Strażnicy Miejscy przekazali do licytacji na antenie Rozgłośni 

Radiowej "Nasze Radio" koszulki sportowe z autografami sportowców m.in. Sebastiana 

Kowalczyka zawodnika zespołu Asseco Gdynia, które wylicytowano na łączną kwotę 

150,00 złotych, 

 2 grudnia 2015 roku w siedzibie sieradzkiego MOPS - u na ul. Polnej pracownicy Straży 

miejskiej wzięli udział w aukcji prac wykonanych przez uczestników Terapii Zajęciowej 

mieszczącej się przy w/w placówce wspomagając ten szlachetny cel pomocy dla osób 

chorych oraz samotnych. 

17 grudnia 2015 roku dla potrzeb mieszkańców miasta Sieradza poruszających się pojazdami 

silnikowymi w ramach pomocy podczas wysokich mrozów zakupiono specjalne urządzenie 

rozruchowe mające na celu pomoc przy uruchamianiu akumulatorów. Każdy potrzebujący 

pomocy przy uruchomieniu silnika powinien wykonać telefon do straży Miejskiej i wskazać 

miejsce awarii. Dyżurny straży Miejskiej jeżeli będzie dysponował wolnym patrolem nie będą 

podejmowali interwencji lub zgłoszenia skieruje niezwłocznie we wskazane miejsce radiowóz 

straży miejskiej w celu udzielenia pomocy kierowcy. Od momentu uruchomienia urządzenia 

otrzymano już kilkanaście zgłoszeń dot. udzielenie pomocy na terenie miasta. 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu 

Straż Miejska w Sieradzu w 2015 roku współpracowała z Komendą Powiatową Policji  

w Sieradzu wzorem lat poprzednich oraz zgodnie z wytycznymi Porozumienia w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad współpracy Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji 

zawartego w dniu 23 listopada 2012 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza,  

a Komendantem Powiatowym Policji w Sieradzu. Na mocy w/w Porozumienia utworzone 

zostały w miarę możliwości kadrowych wspólne popołudniowe patrole mieszane (w godz. 

1400 - 2200) złożone z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i strażników Straży 

Miejskiej w Sieradzu. Współpraca Policji i Straży Miejskiej polega w szczególności na stałej 

wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego. Utrzymywania stałego 

systemu łączności Policji i Straży Miejskiej uwzględniającego lokalne potrzeby  

i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między w/w jednostkami, 

koordynowania rozmieszczenia służb policji i straży miejskiej w czasie zagrożeń 

występujących na terenie miasta Sieradza. Wspólnym prowadzeniu działań porządkowych  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 102 

w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, 

rozrywkowych, i sportowych, wymianie informacji w zakresie obserwowania  

i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 

Zgodnie z w/w porozumieniem Komendant Policji udziela Straży Miejskiej pomocy  

w zakresie wsparcia straży miejskiej w czynnościach w których siły straży  

są nie wystarczające oraz zapewnienie na wniosek Prezydenta miasta lub Komendanta Straży 

Miejskiej niezbędnej pomocy. 

 w 2015 roku odnotowano 37 wspólnych służb patrolowych (zgodnie  

z w/w porozumieniem) w których udział wzięło 37 strażników miejskich. Zabezpieczono 

24 imprezy masowe, (kulturalne ,sportowe, oraz ekumeniczne) na terenie miasta Sieradza 

w zabezpieczeniu, których udział wzięło 50 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

MOPS 

 funkcjonowanie Niebieskiego Pokoju w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu, 

który w 2006 r. powstał z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Sieradzu, 

 współpraca pracowników MOIK z PR i KPP poprzez pełnienie dyżurów w swoich 

placówkach w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (23 – 28.02.2014 r.), 

 bieżąca współpraca z instytucjami o zasięgu ponadlokalnym, Policją, prokuraturą 

rejonową, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi i Strażą Miejską, 

 udział w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 wspólne interwencje z Policją, 

 monitorowanie Niebieskich Kart, 

 współpraca ze Strażą Miejską, zwłaszcza w zakresie zapewnienia schronienia 

bezdomnym, 

 bieżąca współpraca z dzielnicowymi i kuratorami sądowymi, 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 w okresie od 15 lipca do 13 sierpnia 2015 roku realizacja akcji profilaktyczno - 

edukacyjnej pn. „Zanim Sprzedasz – Sprawdź Wiek. Alkohol i Tytoń - Tylko  

dla Pełnoletnich”, 

 od października 2015 roku podjęcie działań profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie zjawiska w zakresie zażywania przez młodzież środków odurzających, które 

stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Efektem dokonanych ustaleń 

była realizacja projektu profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie zapobiegania  

i zwalczania uzależnień pn. ”Nie daj się nabrać”. Powyższe przedsięwzięcie finansowane 

jest ze środków Urzędu Miasta w Sieradzu, zadanie realizowali policjanci Zespołu  

ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji  

w Sieradzu. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 współprac służb spółdzielni w sposób ciągły z dzielnicowymi KP Policji i Straży 

Miejskiej w Sieradzu  (konflikty, niszczenie  mienia, zgłaszanie miejsc w których zbiera 

się element przestępczy). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 standardowa współpraca w razie potrzeb – wymiana informacji, zgłaszanie 

problemowych sytuacji. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 współpraca szkoły z  policją,   kuratorami   zawodowymi  wg  potrzeb. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 współpraca z policją – prelekcje dla uczniów, 

 współpraca z kuratorami. 

GIMNAZJUM NR 1 
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 współpraca z w/w instytucjami. 

GIMNAZJUM NR 2 

 współpraca z policją, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 

 bieżąca współpraca z policją oraz kuratorami sądowymi. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca szkoły z Sądem Rejonowym, Policją, kuratorem sądowym. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 współpraca szkoły z Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi, OIK i Policją, 

 realizacja przez przedstawicieli KPP zajęć dla uczniów klas pierwszych poszerzających 

wiedzę młodzieży w zakresie przestępczości i jej skutków. 

 

Kierunek działania 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego. 

 

Tabela 54. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4. w ramach celu 

strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

 URZĄD MIASTA 

 organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych podczas ferii zimowych dla  (1 256 dzieci)   

w kwocie 18 788,00  zł, 

 organizację   zajęć   sportowo   rekreacyjnych   podczas   wakacji  w   ramach   

programu „Wakacje  bez używek ”  dla (275 uczniów) w  kwocie  37 361,00 zł. w  tym: 

       - SP nr 4  dla  (25 uczniów) – (półkolonie z orlikiem 2015), 

       - SP nr 10 dla  (50  uczniów – (bezpieczne i aktywne wakacje 2015), 

       - Gimnazjum nr 3 dla (200  uczniów) - (Sieradzki Trener Osiedlowy), 

 ferii z MOSIR-em (ok. 500 dzieci i młodzieży)  w  kwocie  2 000,00 zł, 

 osiedlowego  animatora  sportowego  (1 600 dzieci i młodzieży) w kwocie 10 757,00 zł, 

 wakacyjnego cyklu turniejów piłki plażowej (60 dzieci i młodzieży)  w  kwocie  

2 991,00 zł, 

 wakacyjnej ligi osiedlowej  - piłki nożnej (120 dzieci i młodzieży)  w  kwocie  5 168,00 

zł, 

 parku  linowego  (ok.5 000  uczestników)  w  kwocie  33 124,00 zł.   

Łączny koszt zadania – 110.189,00 zł. 

MOPS 

 zorganizowanie w czasie wakacji wycieczki do Wrocławia  dla dzieci i młodzieży  

we współpracy ze Strażą Miejską w Sieradzu i Strażą Miejską we Wrocławiu. Z tej formy 

spędzania czasu wolnego skorzystało 35 osób. Dzieci zwiedziły wraz z przewodnikiem 

wrocławskiej straży miejskiej: Stadion Miejski we Wrocławiu, Zoo  

w tym Afrykarium, Straż Miejska we Wrocławiu przygotowała również  dla uczestników 

wycieczki poczęstunek i ognisko. Dzieci zobaczyły jak wygląda Stadnina Koni  

w Partynicach, jak również miały możliwość jazdy konnej. Podczas wycieczki dzieci 

miały zapewnione wyżywienie w formie suchego prowiantu przygotowanego  

przez MOPS. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 organizacja np.: 

- zajęć sportowych podczas ferii zimowych,  

- wycieczek,   
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- zielonych szkół,    

- rajdów pieszych i rowerowych,   

- festynu „Dbajmy o zdrowie”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  

 organizacja zajęć pozalekcyjnych: zaj. plastyczne, zaj. muzyczne, zaj. przyrodnicze, zaj. 

teatralne, zaj. rekreacyjne, Scrabble, koło matematyczne, zaj. czytelnicze, zaj. 

komputerowe, unihokej, piłka ręczna/siatkówka, eTwinning, Uczniowski Klub Sportowy 

(szachy), zaj. taneczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 opracowanie atrakcyjnej oferty planu zajęć pozalekcyjnych wynikająccej z diagnozy 

potrzeb. Uczniowie korzystali z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych. Były to sekcje 

sportowe (piłka nożna, szachy, lekkoatletyka, gry zespołowe, tenis), gry planszowe, chór, 

trening ortograficzny, koło plastyczne, koło teatralne, koło matematyczne, koła języków 

obcych: angielskiego, a także koło historyczne, regionalne, przyrodnicze, recytatorskie, 

zajęcia edukacyjne rozwijające myślenie matematyczne. Nauczyciele organizowali rajdy, 

wycieczki, turnieje. 

GIMNAZJUM NR 1 

 współpraca z w/w instytucjami. 

GIMNAZJUM NR 2 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania czasu wolnego poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do kina i teatru, wycieczek szkolnych, 

rajdów pieszych i rowerowych, zajęć w okresie ferii zimowych. 

GIMNAZJUM NR 3 

 udostępnienie społeczności lokalnej boiska wielofunkcyjnego przez 7 dni w tygodniu  

w celu umożliwienia aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 

 organizacja zajęć pozalekcyjnych z dziedziny sportu i kultury. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 organizacja czasu wolnego młodzieży-udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

 udział młodzieży w zajęciach rozwijających zainteresowania, kole teatralnym, gazetce 

szkolnej,  szkolnym wolontariacie, mini przedsiębiorstwie. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 organizacja czasu wolnego młodzieży - zajęcia pozalekcyjne, 

 udział młodzieży w zajęciach rozwijających zainteresowania, kole teatralnym, 

dziennikarskim, DKF, kole bibliotecznym, kole geograficznym, Szkolnym Kole 

Wolontariatu, 

 korzystanie przez uczniów z zajęć sportowych na terenie MOSIR-u, 

 informowanie uczniów o możliwościach spędzania czasu wolnego poza szkołą, również 

w okresie feryjnym. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

 organizowanie na terenie miasta wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 zapewnienie młodym mieszkańcom miasta dostępu do alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, zajęć zabaw literackich, 

plastycznych, okolicznościowych – zarówno podczas ferii i wakacji letnich,  

jak i w czasie trwania roku szkolnego. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 organizowanie czasu wolnego dla dzieci w ramach działalności Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego TPD w Sieradzu, 

 organizowanie wycieczek, rajdów i imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży,  
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w tym punktów kontrolnych z udziałem miejscowej policji mające na celu edukację  

w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego, 

 organizowanie atrakcyjnych zajęć dla dzieci z terenu naszego miasta podczas ferii 

zimowych i wakacji, 

 organizowanie imprez śródrocznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności 

podopiecznych TPD-owskich ognisk, 

 organizowanie kolonii wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. 

Koszt zadania – 99.782,09 zł. 

Kierunek działania 5. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze,  

m.in. poprzez remont dróg miejskich, budowę przydrożnych chodników i oświetlenia, 

organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół, działania edukacyjne. 

 

Tabela 55. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5. w ramach celu 

strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 

 modernizacja dróg miejskich: ul. Wierzbowa, Spacerowa, Wesoła, 

 remont i przebudowa systemu oświetleniowego w ul. POW na odcinku od ronda Plac 

Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz wymiana słupów i opraw oświetlenia 

w ul. 11 Listopada i ul. Daszyńskiego, 

 przebudowa Rynku Praskiego, ulic: Stawowa, Wschodnia, Wąska, część ulic Zamkowej, 

Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z oświetleniem, 

 remont nawierzchni dróg ul. Wolskiej, Dolnej, Podgórze, jezdni i parkingów  

w ul. Jagiellońskiej wzdłuż bloków Łokietka 7, 9, 13 oraz wzdłuż bloku nr 28  

przy ul. Jagiellońskiej, chodnika w ul. 23 Stycznia po stornie parzystej, remonty 

chodników w ul. Powstańców Warszawy 3, 5, 6, 8, 10, 

 remonty tłuczniem i destruktem nawierzchni odcinków dróg w tym: Niskiej, Rzecznej, 

Górnej, Wakacyjnej, Wypoczynkowej, Stodolnianej – dojazdowej do budynku nr 35, 

parkingu przy zbiegu ulic Braterstwa Broni – 11 Listopada, parkingu  

przy ul. Kosynierów. 

Koszt zadania – 6.782.558,75 zł. 

MOPS 

 zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Straży 

Miejskiej w Sieradzu, którzy przeprowadzili pogadankę z uczestnikami Świetlic 

Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu na temat 

bezpieczeństwa p.h. „Bezpieczeństwo w życiu codziennym młodego człowieka”. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

1) Realizacja remontów wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa  w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2015  roku: 

Wydatki na prace remontowe w 2015 r. (m.in.) Wykonanie 2015 r. 

I. LOKALE MIESZKALNE   

    w tym :   

1. Prace remontowe ogólnobudowlane,    w tym 

między innymi: 
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wykonanie remontów opasek budynkowych w 43 

budynkach 
359 209,25 

wykonanie remontów chodników, schodów (w 11 

budynkach), dojść do klatek budynków,  
113 656,00 

wykonanie montażu systemu klucz - zamykając 

kolejne klatki, piwnice i altany śmietnikowe 
6 981,99 

dostosowanie instalacji przeciwpożarowej w 

budynkach 11-sto kondygnacyjnych do aktualnych 

warunków technicznych - wykonano 2 projekty i 

dwie realizacje 

373 544,79 

2.Roboty elektryczne,   w tym między innymi:   

wymiana instalacji elektrycznej w 76 lok. 

mieszkalnych 
110 389,20 

wykonano wymianę zabezpieczeń 

przelicznikowych lokatorskich z plombowaniem 

w 7 budynkach 

21 682,34 

wykonano wymianę przewodów WLZ oraz tablic 

w 7 budynkach 
5 555,22 

montaż instalacji domofonowej - częściowo w 17 

budynkach – łącznie w 18 klatkach  
37 939,90 

3. Roboty sanitarne 

    w tym między innymi: 
  

wymiana stopni włazowych w studniach 

kanalizacyjnych  
24 872,14 

4. W ramach inwestycji z wolnych środków 

Spółdzielni na rzecz ogółu zrealizowano: 
 

kolejne 3 parkingi, zwiększając bezpieczeństwo w 

rejonie osiedli Polna Północ, Jaworowe i 

Kasztanowe  

588 602,12 

OGÓŁEM   1 642 432,95 

3) Realizacja działań konserwacyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania 

mieszkań:  

W celu utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym oprócz 

remontów w 2015 rokudokonano bieżącej konserwacji lokali mieszkalnych i lokali o innym 

przeznaczeniu , m.in. w zakresie: 

Rodzaj konserwacji ( całość zasobów) 2015 r. 

1.) Techniczna obsługa i utrzymanie bieżącej sprawności 

budynków, placów zabaw, przeglądy okresowe budynków, 

przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych, itp.        ( poz. 

a+b+c+d+e) 

3 073 398,44 

a) techniczna obsługa i utrzymanie bieżącej sprawności 

budynków, placów zabaw itp. 
2  774 607,04 

b) przeglądy okresowe budynków i urządzeń roczne lub 5-

cio letnie 
59 133,74 

c) sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych( 

co rok ) 
72 635,43 

d) sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej  (co 5 lat) 
97 062,43 
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 e ) przeglądy -sprawdzenie stanu technicznego 

przewodów kominiarskich  
69 959,80 

2.) Utrzymanie bieżącej sprawności dźwigów( 14 budynków) 225 254,40 

3.) Utrzymanie bieżącej sprawności domofonów 223 148,79 

Ogółem konserwacja (poz. 1+2+3) 3 521 801,63 

 

4) w 33  budynkach zamontowano  oświetlenia LED z czujnikami ruchu  

w liczbie 267 szt.  na kwotę 44 055,00 zł. 

5) wykonanie schodów w pawilonie BARTEK (od strony “ryneczku”) -32 668,80 

6) nowym członkom SSM ( 59 osoby) wydano komplet dokumentów, w tym: zasady 

bezpieczeństwa p.poż. w mieszkaniach, 

7) ubezpieczono członków i inne osoby zamieszkujące zasoby SSM od ognia  

i innych zdarzeń losowych oraz skutków tych zdarzeń wszystkich mieszkańców  

w zakresie  mienia i ich odpowiedzialności cywilnej w ramach kosztów eksploatacji – 

165 852,00 zł 

8) zapewniono dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania  czasu wolnego (opisano 

w części Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci  

i młodzieży). 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 udział dzieci w cyklicznych pogadankach i spotkaniach z policjantami  

i  strażnikami miejskimi, 

 poznanie zasad pieszego ruchu drogowego w terenie z udziałem policjanta, 

 zajęcia w miasteczku ruchu drogowego, 

 zajęcia edukacyjne na rowerkach – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa drogowego, 

 wycieczka do Straży Pożarnej. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 dowóz   zorganizowany  dla   dzieci  z   obwodu. 

SZKOŁAPODSTAWOWA INTEGRACYJNA nr 8 

 na ten cel szkoła przeznaczyła – 63.170,12 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  

 pogadanki na temat bezpiecznego poruszani się po drodze – nauczyciele, funkcjonariusze 

policji, 

 organizacja Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruch Drogowego – współpraca  

z WORD, 

GIMNAZJUM NR 1 

 przeprowadzanie zajęć wychowawczych  w klasach na temat bezpieczeństwa w drodze  

do szkoły, bezpiecznego zachowania się w czasie wolnym od zajęć, jasno sprecyzowane 

regulaminy wyjść i wycieczek szkolnych. 
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Wykres 10. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

4. i celów operacyjnych 1-2. 

 

7

6

6

7

6

0 1 2 3 4 5 6 7

kierunek działania 1

kierunek działania 2

kierunek działania 3

kierunek działania 4

kierunek działania 5

ocena

 
Legenda: 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych – 

ocena 7. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście przez organy i organizacje do tego powołane – policję, straż pożarną 

– ocena 6. 

3. Podejmowanie przez jednostki miasta i jej mieszkańców współpracy z instytucjami o zasięgu 

ponadlokalnym, policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi i organizacjami 

pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania przestępczości – ocena 6. 

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego – ocena 7. 

5. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. remont dróg miejskich, budowę przydrożnych 

chodników i oświetlenia, organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół, działania edukacyjne – ocena 6. 

 

Tabela 56. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego  

4.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście.  
 

Wskaźnik monitoringowy w 2015 r. w 2014 r. 

Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw 

Popełnionych – 

1329, 

Wykrytych - 923 

Popełnionych 

– 1935, 

Wykrytych - 

1474 

Liczba opracowanych i realizowanych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych 
136 135 

Liczba osób objętych programami profilaktyczno-

edukacyjnymi 
8471 12017 
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Liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy 

bezpieczeństwa na drodze 
19 29 

 

Cel strategiczny 5.  

ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I LUDZKIEGO 

 

CEL OPERACYJNY 1.  

DOSKONALENIE KADR I SŁUŻB POMOCOWYCH  

ORAZ ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ 

 

Kierunek działania 1. Doskonalenie kadr pomocy społecznej w mieście. 

 

Tabela 57. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1, w ramach celu 

strategicznego 5 i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

MOPS 

 w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2014 – 2017 zorganizowano w dniach 

08 – 10.04.2015 r. trzecią część szkolenia „Techniki prowadzenia Programu Korekcyjno – 

Edukacyjnego według autorskiego programu opracowanego na podstawie Modelu 

Duluth”. W szkoleniu udział wzięli pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji. 

Realizatorem szkolenia było Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne SELF z Rzeszowa. 

Łącznie przeszkolonych zostało 6 osób. 

 w dniu 16.12.2015 r. odbyło się szkolenie pt. „Interdyscyplinarna formuła pracy  

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wzmocnienie kompetencji zawodowych 

członków grup roboczych”, zorganizowane przez Ośrodek w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu. Szkolenie skierowane  

było do pracowników socjalnych MOPS, dzielnicowych KPP, przedstawicieli służby 

zdrowia, kuratorów sądowych, pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Szkolenie poprowadziła Pani Renata Durda – kierownik Pogotowia „Niebieska Linia” 

Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Łącznie przeszkolonych zostało 39 osób, 

 pracownicy WTZ uczestniczyli w konferencji pn. „ Przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie” zorganizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz  szkoleniu z zakresu „Trening umiejętności społecznych” 

zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie, 

 podnoszenie umiejętności zawodowych kadry MOPS poprzez udział w szkoleniach  

i konferencjach. 
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Kierunek działania 2. Wdrażanie, w miarę potrzeby, nowych instrumentów i usług 

służących podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 

 

Tabela 58. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 5. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 

MOPS 

 zajęcia dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach programu korekcyjno – 

edukacyjnego w oparciu o metodę Duluth, 

 w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

pracownicy MOIK zostali przeszkoleni w zakresie technik prowadzenia programu 

korekcyjno-edukacyjnego według autorskiego programu opracowanego na podstawie 

modelu Duluth, aby podejmować oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców 

przemocy, 

 wzmocnienie kadry pomocy społecznej oraz rozwój infrastruktury socjalnej poprzez 

doszkalanie kadry i umożliwienie podniesienia kwalifikacji, 

 praca socjalna grupowa, 

 wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb osób, rodzin i grup 

społecznych. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 wsparcie finansowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych: 

a) Zarząd SSM podobnie jak w latach ubiegłych udzielał pożyczek z Funduszu Samopomocy 

Członkowskiej członkom Spółdzielni znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

Rodzaj przeznaczenia 

pożyczki 

2015r.  

ilość 

lokat. 

Kwota udzielonej 

pożyczki 

- na opłaty za użytkowanie   mieszkań 42 88 007,80 

 - na wymianę stolarki okiennej 2 2 930,00 

  - na spłatę CO i zużycia wody 8 6 332,60  

   Ogółem 52 97 270,40 

 czwarty rok z rzędu zorganizowano zebrania z mieszkańcami poszczególnych 

nieruchomości w celu pobudzenia aktywności w zakresie działań na rzecz swojego 

środowiska zamieszkania – w 111 zebraniach uczestniczyło 579 osób, 

 członkowie Klubów Seniora uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez SSM  

z zakresu pierwszej pomocy. 

 

Kierunek działania 3. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach 

uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przez zamieszczanie 

informacji dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej np. na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

 

Tabela 59. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 5. i celu operacyjnego 1. 
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Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

MOPS 

 identyfikowaniu osób potrzebujących służyło podejmowane corocznie w ramach Dni 

Sieradza działanie w formie Pikniku Informacyjno-Promocyjnego, organizowanego przed 

budynkiem MOPS. Piknik pozwala uzyskać niezbędne informacje o możliwości 

uzyskania wsparcia udzielanego przez MOPS oraz organizacje pozarządowe i inne 

jednostki działające w Sieradzu w obszarze pomocy społecznej (również spoza Sieradza). 

Piknik organizowany jest we wtorek, który jest dniem targowym, więc można liczyć  

na udział w nim sporej liczby osób. Informacja o Pikniku zamieszczana jest na stronie 

informacyjnej MOPS; działanie jest również propagowane przez wszystkie lokalne media 

oraz parafie; poprzez to działanie przybliżamy mieszkańcom Sieradza ofertę podmiotów, 

które przyczyniają się do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w tym 

materialnych, zdrowotnych i społecznych, 

 zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach uzyskania  

i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przez zamieszczanie informacji 

dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej MOPS w Sieradzu oraz poprzez promocję bezpośrednią  

i promocję w mediach, 

 promocja działań MOPS sprzyjają spotkania i imprezy okolicznościowe o charakterze 

informacyjno-promocyjno-integracyjnym i dni otwarte organizowane przez MOPS  

lub inne lokalne podmioty, w których przedstawiciele MOPS uczestniczą. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjnych przy wykorzystaniu wszystkich 

dostępnych środków (internetu,  lokalnej TV Media, NASZEGO RADIA   

i poprzez  informacje w gablotach klatek schodowych bloków i w gablotach 

informacyjnych w SSM) informując spółdzielców o aktualnych planach i działaniach  

związanych z  funkcjonowaniem Spółdzielni jak i przedstawiając propozycje i relacje   

z działań , w tym także   społeczno-kulturalnych. SDK prowadzi we własnym zakresie 

reklamę wizualną (plakaty, informacje, zaproszenia) oraz informację multimedialną 

(internet i własną stronę www) oraz informacje do mediów lokalnych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 tablice informacyjne z pełnym wykazem instytucji,  organizacji z zakresu pomocy 

socjalnej, psychologiczno – pedagogicznej  i  prawnej. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 honorowanie „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus”. 
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Wykres 11. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

5. i celu operacyjnego 1. 

 

6
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Legenda: 

1 Doskonalenie kadr pomocy społecznej w mieście – ocena 6. 

2 Wdrażanie, w miarę potrzeby, nowych instrumentów i usług służących podniesieniu jakości świadczonej 

pomocy – ocena 5. 

3 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach uzyskania i dostępnych formach 

świadczeń pomocowych, m.in. przez zamieszczanie informacji dotyczących funkcjonowania pomocy 

społecznej np. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta – ocena 7. 

 

 

CEL OPERACYJNY 2.  

WSPIERANIE INSTYTUCJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. 

 

Kierunek działania 1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów 

społecznych przy współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Tabela 60. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1. w ramach celu 

strategicznego 5. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 

 na realizację zadań publicznych w 2015 roku z budżetu miasta przeznaczono kwotę 

714.724,20 zł,  

 organizacje pozarządowe zaangażowały się w realizację zadań publicznych z udziałem 

dotacji Urzędu Miasta – środki finansowe własne w kwocie niespełna 100.000 zł,  

 przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Miasta Sieradza pozyskano 

środki finansowe z innych źródeł w wysokości jedynie niecałe 15.000 zł, wkład 

osobowy wyceniono na kwotę 48.082,23 zł, zadania, na które udzielono dotacji 

dotyczyły: organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 84.618,20 zł, realizacji 

przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe – 20.000 zł, imprez kulturalnych  
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o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym – 40.000 zł, 

upowszechniania i promocji lokalnej twórczości ludowej – 5.000 zł, organizacja 

projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza – 43.200, zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – 150.000 zł, 

organizacji imprez sportowych – 100.000 zł, integracji przez sport i zabawę – 15.000 

zł, upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 18.300 zł, 

popularyzacji turystyki i krajoznawstwa – 28.606 zł, działalności świetlic  

z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień – 155.000 zł, terapii i rehabilitacji 

osób uzależnionych od alkoholu – 38.000 zł, organizacji turnusów terapeutycznych  

dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 13.000 zł, edukacji z zakresu 

profilaktyki uzależnień – 4.000 zł.  

MOPS 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego miała na celu umacnianie i rozwój dotychczasowych  

oraz budowanie nowych form wspólnych działań pomiędzy MOPS a innymi podmiotami  

w zakresie rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego oraz dążenia  

do ich zaspokajania, a także uaktywniania różnych kręgów społecznych w kierunku 

rozwiązywania problemów mieszkańców Sieradza. 

Podejmowane były działania w formie pomocy rzeczowej, usługowej oraz schronienia, 

organizacyjne, doradcze, integracyjne, o charakterze profilaktycznym, leczniczym, 

edukacyjnym, interwencyjnym, opiekuńczym i wychowawczym. 

Współpraca MOPS z organizacjami pozarządowymi odbywała się w szczególności  

w formie: zlecenia realizacji zadań, wzajemnego informowania się o aktualnej ofercie 

podmiotów oraz propagowania tej oferty wśród mieszkańców Sieradza, realizacji 

niektórych zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach porozumień i zobowiązań 

partnerskich, wspomagania informacyjnego, doradczego, organizacyjnego  

i technicznego. 

Realizowane działania można przypisać następującym sferom zadań publicznych: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej             

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 

 - zadanie zlecone Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „AMICUS” w zakresie pomocy 

usługowej,  

- pomoc świadczona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Europejskiego 

Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, a także w formie odzieży oraz żywności 

dystrybuowanej akcyjnie,  

- współpraca z podmiotami spoza Sieradza w zakresie udzielania schronienia                   

(Schronisko im. bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Bełchatowskie Centrum 

Pomocy Bliźniemu Monar - Markot, Fundacja METAMORFOZA Dom dla osób 

Starszych i Bezdomnych w Feliksowie, Noclegowania i Schronisko dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Krakowie, Przytulisko dla bezdomnych im. Św. Br. Alberta „Caritas” 

Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, Dom Samotnych Matek z Dziećmi 

MONAR-MARKOT w Turowie, Schronisko „Dom Bartymeusza” w Domaniewie 

Caritas Diecezji Kaliskiej, , Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Schronisko 

Don Orione w Czarnej), Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie  

w Łodzi, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie  

we Wrocławiu Schronisko w Szczodrem, Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób 

Bezdomnych i Najuboższych „MARKOT” w Gościejewie, Stowarzyszenie Centrum 

Pomocy „PANECEUM” Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach, Stowarzyszenie 

Centrum Pomocy „PANACEUM” Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku, Fundacja 

„Dary Losu” w Gąsocinie);  

- organizacja, współudział i współorganizacja spotkań na rzecz osób 
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niepełnosprawnych, oraz ich integracji w środowisku lokalnym (m.in. z okazji 

Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych), 

- promowanie i realizacja działań mających na celu zapobieganie izolacji  

i marginalizacji społecznej – m.in. poprzez zorganizowanie Wigilii dla samotnych 

mieszkańców miasta (wskazanych również przez organizacje), promowanie aktywności 

seniorów ( poprzez udział w zajęciach Domu Dziennego Pobytu MOPS), 

 promocja i organizacja wolontariatu: 

- współpraca z Kołem PCK w Gimnazjum Nr  3 w zakresie organizacji pomocy 

domowej        na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, 

 ochrona i promocja zdrowia: 

- organizacja punktów profilaktyki zdrowia podczas imprez i spotkań, w tym m.in.  

bezpłatne badania poziomu  cukru i ciśnienia tętniczego, broszury, ulotki, pogadanki –                      

SPR „AMICUS”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych,   

Stowarzyszenie Sieradzki Klub „Amazonka”, Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”, 

Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”, Polski 

Związek Głuchych,, 

- bezpłatne prowadzenie w MOPS zajęć rehabilitacyjnych i udostępnienie sali  

oraz sprzętu członkiniom SSK „AMAZONKA; 

 wypoczynek dzieci młodzieży: 

- współpraca z KH ZHP w ramach Harcerskiej Akcji Letniej- Sieradz Męka 2015; 

 kultura i sztuka: 

- udział uczestników dziennych form zajęć realizowanych przez MOPS w przeglądach 

twórczości artystycznych  (na zaproszenie - również zamiejscowych -  organizacji), 

-  organizacja Wieczoru Kolęd; 

 działalność na rzecz rodziny:  

  -  współpraca z Wspólnotą „Wiara i Światło” w zakresie organizacji  „Rodzinnego     

Turnusu Wypoczynkowego”, 

  - organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz Rodzinnego Pikniku 

Integracyjnego – z udziałem organizacji, 

- realizacja projektu „Radosny rodzic – Spełniony maluch” w partnerstwie                            

ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przyszłości „PROGRESS”. Celem projektu  

jest zwiększenie aktywności zawodowej rodziców z terenu Gminy Miasta Sieradz 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem 

dzieci, poprzez zapewnienie opieki w żłobku utworzonym w Sieradzu dla 30 dzieci  

w wieku 1-3 lat. Do zadań MOPS w Sieradzu w ramach realizacji projektu należały: 

nabór dzieci do żłobka oraz promocja projektu, 

- współpraca Ośrodkiem Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”                

w Załęczu Wielkim w zakresie udziału dziecka w turnusie wypoczynku letniego  

w ramach zadania: Działania z zakresu polityki prorodzinnej – „Wakacyjne zakole 

radości”; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 

 - bieżąca współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań” oraz Sieradzkim 

Towarzystwem Trzeźwości „Przyjaźń” (promocja zdrowego stylu życia, działania 

zmierzające do podjęcia terapii przez osoby uzależnione i współuzależnione  

od alkoholu), 

- współpraca z jednostkami MONAR spoza Sieradza w zakresie podjęcia leczenia  

i terapii przez osoby uzależnione od narkotyków, leków, 

- współpraca m.in. z organizacjami pozarządowymi w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, do zadań 

którego należy m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie 
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działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź 

podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. 

Ponadto MOPS udziela organizacjom i podmiotom kościelnym wsparcia technicznego             

i informacyjnego oraz w zakresie promocji i realizacji ofert statutowych:  

- użyczanie sprzętu, przygotowywanie posiłków, pomoc w opracowywaniu 

dokumentacji, wsparcie w organizacji spotkań, doradztwo, 

- propagowanie działalności poprzez promocję bezpośrednią wśród Klientów Ośrodka,         

  poprzez ekspozycję plakatów, informatorów i  ulotek, 

- organizacja w ramach obchodów Dni Sieradza VI Pikniku  Informacyjno – 

Promocyjnego „MOPS i Partnerzy”. 

Ośrodek nasz, poprzez przedstawiciela, uczestniczy w spotkaniach o charakterze 

doradczym i inicjatywnym Zespołu Doradczego ds. współpracy Samorządu Miasta 

Sieradza z organizacjami pozarządowymi. 

Powyższe działania MOPS realizował jako projektodawca, partner zadaniowy  

lub uczestnik projektu, współpraca taka pozwalała na uzupełnianie i poszerzanie oferty 

Ośrodka dla mieszkańców Sieradza w zakresie profilaktyki zagrożeń, zaspokajania 

niezbędnych potrzeb oraz przeciwdziałania izolacji społecznej. 

Nasze działania wpisywały się w realizację Programu współpracy Samorządu Miasta 

Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

 

W ramach realizacji zadań ustawowych MOPS: 

 podejmował bieżącą współpracę z licznymi podmiotami w zakresie realizacji zadań  

z zakresu rozwiązywaniu problemów społecznych, 

 monitorował zapisy strategiczne poprzez systematyczne zbieranie  

i analizowanie informacji dotyczących realizowanych na terenie Sieradza działalności, 

 w celu uzupełnienia i poszerzenia swojej oferty, a także korzystania z dobrych praktyk, 

od wielu lat stara się podejmować i podejmuje na zasadzie partnerstwa współpracę  

z licznymi podmiotami i osobami wskazanymi w art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej; współdziałanie to nie zawsze przyjmuje sformalizowany charakter,  

tj. umowę bądź porozumienie; najczęściej współpracujemy w oparciu o pisemne 

zaproszenie, a także w oparciu o ustalenia osobiste (rozmowy telefoniczne i kontakty 

bezpośrednie), 

 Ośrodek zaprasza partnerów działających w obszarze pomocy społecznej  

do monitorowania i ulepszania sytuacji społecznej naszego miasta w zakresie 

realizowanych lokalnych działań wpisujących się w cele i kierunki działań nakreślone 

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

 w ramach dobrych praktyk na początku każdego roku organizujemy spotkanie 

informacyjno-promocyjno-okolicznościowe „Wieczór kolęd”, jest ono okazją  

do przekazania relacji przez reprezentantów miejscowych podmiotów  

z podejmowanych w minionym roku zadań oraz do wspólnego inicjowania nowych, 

 współpracujemy z pracownikami socjalnymi Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej im. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, z którymi 

wymieniamy na bieżąco istotne informacje oraz w zaistniałej potrzebie podejmujemy 

niezwłocznie stosowne działania, 

 udział spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta w Sieradzu 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z gminy miasto 

Sieradz, tematem których jest m.in. omówienie sprawozdania z realizacji „Programu 

współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

W spotkaniach tych każdorazowo uczestniczy dyrektor i pracownik MOPS, który 
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uczestniczy jednocześnie w roboczych spotkaniach Zespołu ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, na których omawiane są bieżące i powstają nowe 

inicjatywy społeczne, 

 MOPS w Sieradzu uczestniczył w wymianie doświadczeń, dotyczących identyfikacji  

i monitorowania sytuacji społecznej, m.in. poprzez pracę Kapituły Plebiscytu  

na „Sieradzkiego Wolontariusza Roku” organizowanego przez Prezydenta Miasta 

Sieradza, która dokonuje rozstrzygnięcia Plebiscytu (wybiera kandydatów spośród 

nadesłanych zgłoszeń nominowanych do tytułu). Zgłoszeń do Plebiscytu mogą 

dokonywać: organizacje pozarządowe działające na terenie Sieradza lub na rzecz  

jego mieszkańców, placówki publiczne z terenu miasta Sieradza, osoby fizyczne 

korzystające z pomocy wolontariuszy. Rozdanie nagród dla wyróżnionych 

wolontariuszy ma miejsce podczas Gali Plebiscytu, 

 w celu dokonania oceny realizacji Strategii na lata 2014 – 2020 zaprosiliśmy  

do współpracy liczne instytucje i organizacje działające w mieście bądź obejmujące 

zasięgiem działania jej mieszkańców, 

 dyrektor i przedstawiciele MOPS uczestniczyli w licznych spotkaniach na zaproszenie 

lokalnych podmiotów, na których każdorazowo wymieniane są informacje dot. 

sytuacji społecznej, problemów środowiska lokalnego, możliwości oraz sposobów  

ich rozwiązywania, 

 kolejną, stałą okazją do zacieśniania lokalnego partnerstwa oraz promocji oferty 

poszczególnych podmiotów są spotkania organizowane przez MOPS, które na stałe 

wpisały się w kalendarz naszych działań: w maju każdego roku z okazji 

Międzynarodowego Dnia Rodziny, w sierpniu Rodzinny Piknik Integracyjny,  

w grudniu z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, na które zapraszani są przedstawiciele 

sieradzkich podmiotów, 

Wymienione wyżej przykłady współpracy wynikają z inicjatywy MOPS, ale należy 

podkreślić, że przedstawiciele Ośrodka, odpowiadając na liczne zaproszenia lokalnych 

podmiotów – w tym organizacji pozarządowych – uczestniczą w realizowanych zadaniach. 

Udział nasz to zazwyczaj przedstawienie oferty MOPS, doradztwo, analiza konkretnej 

potrzeby środowiskowej lub rodzinnej, doradztwo, pomoc organizacyjna. 

Należy podkreślić, że MOPS w Sieradzu jest otwarty na wspólne lokalne inicjatywy. 

Szeroko propagujemy naszą ofertę i bieżącą dostępność. Jednocześnie – ograniczeni 

środkami finansowymi, a tym samym kadrowo – nie jesteśmy w stanie podejmować 

wszystkich działań z wszystkimi lokalnymi podmiotami wskazanymi w ustawie o pomocy 

społecznej, a prowadzącymi swoją działalność na terenie miasta Sieradza. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 spółdzielnia współpracuje z wieloma stowarzyszeniami między innymi z: Polskim 

Stowarzyszeniem Diabetyków, Towarzystwem Trzeźwości PRZYJAŹŃ, 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polskim 

Stowarzyszeniem Spadochroniarzy, Sieradzkim Stowarzyszeniem Klubu 

AMAZONKA, Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych, Polskim Związkiem Głuchych, Kołem Szachowym Sieradzkiego Klubu 

Sportowego PIAST oraz Sieradzkim Klubem Krótkofalowców, szkołami, 

przedszkolami i ośrodkami kultury, którym Spółdzielnia użycza pomieszczeń  

na imprezy okolicznościowe, stałe i przedsięwzięcia w zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym, starszym i dzieciom szczególnie w sytuacji, gdy uczestnikami  

są mieszkańcy zasobów SSM, 

 w okresie I-X II 2015 roku udzielono wsparcia na kwotę 23 550,00 zł  czternastu 

stowarzyszeniom i instytucjom, 

 stała współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci poprzez: 
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- użyczenie pomieszczeń SDK z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną dla 25 

dzieci, 

- bezpłatne umieszczanie a gablotach klatek schodowych SSM i bieżących informacji 

o ofertach TPD, 

- użyczono salę widowiskową  Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na spotkanie 

mikołajkowo-wigilijne zapewniając obsługę techniczną i wystrój – 85 uczestników. 

- zapraszanie przedstawicieli organizacji społecznych na imprezy organizowane  

przez SDK. 

 

Kierunek działania 2. Udostępnianie informacji o sektorze pozarządowym działającym 

w mieście, promowanie jego działań. 

 

Tabela 61. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2. w ramach celu 

strategicznego 5. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 

 prowadzenie linku na stronie internetowej odsyłającego do informacji związanych  

ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, między innymi: aktualny program 

współpracy, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, informacje o przebiegu 

postępowania konkursowego oraz rozstrzygnięcia konkursów, akty prawne dotyczące 

wzajemnej współpracy oraz regulacje obowiązujące przy ocenie ofert w otwartych 

konkursach, jak również przydatne w tym zakresie formularze i instrukcje, ponadto 

znajduje się wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta  

i współpracujących z Samorządem Miasta Sieradza. 

MOPS 

 udostępnianie informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w ramach Pikniku 

Informacyjno-Promocyjnego, a także poprzez bieżącą promocje bezpośrednią. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 udzielanie przez specjalistę d/s społecznych SSM  udziela w sposób ciągły informacji   

o zakresie działania i możliwości skontaktowania się z przedstawicielami organizacji  

i stowarzyszeń .Przedstawiciele organizacji korzystających z użyczania pomieszczeń  

w zasobach SDK   aktywnie uczestniczą w działalności społeczno – kulturalnej SSM.  

W obiekcie SSM przy Al. Pokoju 11c wywieszona jest informacja o miejscu i godzinach 

urzędowania przedstawicieli organizacji społecznych współpracujących z SSM. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 na tablicach informacyjnych umieszczony wykaz danych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 

 bieżąca informacja o miejscach i sposobach działania sektora pozarządowego. 

 

Kierunek działania 3. Propagowanie idei pomocy innym oraz pozyskiwanie darczyńców 

w celu możliwości jej realizacji. 

 

Tabela 62. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3. w ramach celu 

strategicznego 5. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2015 roku 
Ocena 

5 
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 MOPS 

 propagowanie przez MOPS idei wolontariatu poprzez cykliczną organizację spotkań 

okolicznościowych z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, na których 

uhonorowani zostają wolontariusze, 

 zamieszczanie informacji w mediach, 

 typowanie wolontariuszy z MOPS do tytułu Sieradzki Wolontariusz Roku, 

 propagowanie idei pomocy innym. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 organizacja akcji „UROK ZIELENI W SPÓŁDZIELCZEJ PRZESTRZENI”  pozyskano   

dla laureatów konkursu  nasadzenia iglaków i preparaty ekologiczne (większość laureatów 

stanowią osoby w wieku emerytalnym), 

 pozyskiwanie na akcję MIKOŁAJ I SPONSOR: 

- darowizny rzeczowe(m.in. zestawy odblaskowe, czekolady i cukierki), 

- darowizny finansowe  w łącznej kwocie 2 518,77 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 standardowa działalność wychowawcza szkoły, Samorządu Szkolnego, Szkolnego Kola 

Caritas, propagowanie postaw charytatywnych: sprzedaż znaczków TPD, współpraca  

z Fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”   

oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda ( sprzedaż kartek świątecznych, cegiełek), 

włączenie się w akcje: Wigilijne Dzieło Pomocy; Adwentowa i wielkopostna zbiórka 

żywności na rzecz rodzin korzystających z Parafialnego Punktu Pomocy, Ogólnopolska 

akcja „Zaczarowany ołówek”; Aukcja szopek bożonarodzeniowych i kartek świątecznych; 

Zbieranie nakrętek na wózek inwalidzki, etc. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 szukanie   sponsorów   wg   potrzeb, 

 zorganizowanie   zbiórki   najpotrzebniejszych   produktów   dla    rodziny naszego  

ucznia. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 szkolny Sztab WOŚP, 

 akcje charytatywne Samorządu Uczniowskiego – zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka 

pokarmu i zabawek dla zwierząt z schroniska, 

 zbiórka alb komunijnych, znaczków, starych telefonów komórkowych – Pallotyńska 

Fundacja Misyjna  „SALVATTI”, 

 dzieci komunijne w „Białym tygodniu” zbierają pieniądze i przekazujemy je z rodzicami 

na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieciom. 

GIMNAZJUM NR 3 

 uwrażliwianie młodzieży na los i potrzeby drugiego człowieka. Włączanie w akcje 

charytatywne na rzecz innych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 działalność szkolnego wolontariatu. 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 

 popularyzowanie idei pomocy innym przez informacje na stronie www placówki  

oraz udział w akcjach charytatywnych typu: srebrny wolontariat, nakrętka, bookcrossing. 
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Wykres 12. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  

5. i celu operacyjnego 2. 

 

7

6

5

0 1 2 3 4 5 6 7

kierunek działania 1

kierunek działania 2

kierunek działania 3

ocena

 
Legenda: 

1 Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy z sektorem 

pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – ocena 7. 

2 Udostępnianie informacji o sektorze pozarządowym działającym w mieście, promowanie jego działań – 

ocena 6. 

3 Propagowanie idei pomocy innym oraz pozyskiwanie darczyńców w celu możliwości jej realizacji – ocena 

5. 

 

Tabela 63. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 5.: Rozwój 

kapitału społecznego i ludzkiego. 

 

Wskaźnik monitoringowy w 2015 r. w 2014 r. 

Liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy 

społecznej 
30 31 

Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w 

mieście, zajmujących się zagadnieniami z zakresu polityki 

społecznej 

21 21 

Liczba wolontariuszy w jednostkach pomocy społecznej 

funkcjonujących w mieście 
14 15 

Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej 

miasta o sektorze pozarządowym działającym w mieście, w 

tym promującym jego działania 

79 76 

 

 

 

 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 120 

3. PODSUMOWANIE 

 

Dokonując podsumowania realizacji zapisów strategicznych w 2015 roku, należy 

zauważyć, że oceny stopnia wdrożenia kierunków działań wyznaczonych w ramach 

poszczególnych celów mieszczą się z reguły w przedziale między 5 a 7, natomiast oceny 

wdrożenia poszczególnych celów strategicznych kształtują się na poziomie od 6,0 do 6,6. 

Najwyżej oceniono przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu ubóstwu, bezrobociu                                 

i bezdomności oraz zapobieganiu ich skutkom (cel strategiczny 1 – średnia 6,6), a także 

wspieraniu rodzin oraz wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży (cel strategiczny 2 – średnia 

6,5). Wysoko też zostały ocenione działania mające za zadanie podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa w gminie (cel strategiczny 4 – średnia 6,4). Najniższą ocenę (choć również 

wysoką) otrzymały natomiast działania w obszarze utrzymania osób starszych                                              

i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienia im udziału w życiu 

społecznym (cel strategiczny 3 – średnia 6,0) oraz na rzecz rozwoju kapitału społecznego 

i ludzkiego. (cel strategiczny 5 – średnia 6,0). 

Sumując średnie oceny dla poszczególnych kierunków działań i dzieląc wynik przez 

liczbę wytyczonych celów strategicznych uzyskano syntetyczny wskaźnik stopnia wdrożenia 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, który wyniósł 6,3 punktu (zaawansowany 

stopień wdrożenia). Poziom wdrożenia poszczególnych celów przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 13. Ocena celów strategicznych 1-5 i celów operacyjnych dokonana w oparciu 

o średnią ocen działań wyznaczonych w ramach tych celów. 
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Legenda 

Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom – 

uśredniona ocena 6,6. 

Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – uśredniona ocena 6,5. 

Cel strategiczny 3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym – uśredniona ocena 6,0. 

Cel strategiczny 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie – uśredniona ocena 6,4. 

Cel strategiczny 5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego – uśredniona ocena 6,0. 

 

Średnia ocen stopnia wdrożenia zapisów wyznaczonych w ramach celu 

strategicznego 1 „Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie 

ich skutkom” wyniosła w 2015 roku 6,6, osiągając poziom zaawansowanego stopnia 

wdrożenia. Najwyższą ocenę przyznano między innymi: wsparciu osób ubogich pracą socjalną, 

udzielaniu przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku), 

zabezpieczeniu potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, podejmowaniu współpracy   

z organizacjami pozarządowymi oraz z Kościołem, podejmowaniu współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, 

usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych  

i stażach, prowadzeniu pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, zmniejszaniu skutków 

bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez MOPS, udzielaniu przez MOPS pomocy 

finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością, zapewnieniu  

im dostępu do poradnictwa specjalistycznego i wsparcia medycznego, zapewnieniu osobom 

bezdomnym schronienia oraz podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób bezdomnych. Najniższą ocenę  (5 punktów) przyznano działaniu 

polegającemu na utrzymaniu i rozwijaniu w mieście zasobów mieszkań komunalnych  

i socjalnych. 

Średnia ocen stopnia wdrożenia kierunków działań wyznaczonych w ramach celu 

strategicznego 2 „Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży” 

wyniosła w 2015 roku 6,5, również osiągając poziom zaawansowanego wdrożenia.  

Wśród działań, które osiągnęły pełne i skuteczne wdrożenie, znalazły się: udzielanie przez 

MOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy 

społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zapewnienie rodzinom dotkniętym 

problemami alkoholowymi, narkomani i przemocy w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia 

psychologicznego i prawnego, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii 

i przemocy w rodzinie, kontynuowanie działalności funkcjonującego Miejskiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej MOPS w Sieradzu i świetlic środowiskowych, prowadzenie 
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interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie działalności  

przez zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, podnoszenie jakości 

kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, 

zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

Najniżej ocenionym kierunkiem działania w tym celu było: zapewnienie osobom 

uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 

funkcjonowanie grup wsparcia dla osób dotkniętych  problemami uzależnień  

oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i stomatologii. W 7 punktowej skali, kierunki  

te otrzymały 5 punktów. 

Średnia ocen stopnia wdrożenia zapisów wyznaczonych w ramach celu 

strategicznego 3 „Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym” wyniosła w 2015 roku 

6,0 (zaawansowane wdrożenie). Najwyżej oceniono: prowadzenie pracy socjalnej z osobami 

starszymi, udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym  

oraz niepełnosprawnym, podejmowanie współpracy z PCPR-em i PFRON-em w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także podejmowanie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Na poziomie rozpoczęcia przygotowań do wdrożenia oceniono organizowanie w mieście 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Średnia ocen stopnia wdrożenia kierunków działań wyznaczonych w ramach celu 

strategicznego 4 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście.” wyniosła w 2015 

roku 6,4 (zaawansowane wdrożenie). Najwyżej oceniono: opracowywanie i realizowanie 

programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz zapewnienie 

dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Stopień wdrożenia 

pozostałych kierunków działania w celu strategicznym 4 oceniono na 6 (zaawansowane 

wdrożenie).  

Średnia ocen stopnia wdrożenia zapisów wyznaczonych w ramach celu 

strategicznego 5 „Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego” wyniosła w 2015 roku 6,0 

(zaawansowane wdrożenie). Najwyżej (pełne wdrożenie) oceniono: zapewnienie 

mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i dostępnych 
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formach świadczeń pomocowych oraz realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania 

problemów społecznych przy współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Najniżej (5 punktów) zostały ocenione 

następujące kierunki działania: wdrażanie w miarę potrzeby nowych instrumentów i usług 

służących podniesieniu jakości świadczonej pomocy, a także  propagowanie idei pomocy 

innym oraz pozyskiwanie darczyńców w celu możliwości jej realizacji.  
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W ocenie mieszkańców, lokalnych podmiotów, pracowników i klientów MOPS 

 

1. Działania w obliczu problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży (gry komputerowe, 

Internet, telefony komórkowe, inne) 

a/ stosowane formy pomocy 

 terapia psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

 leczenie psychiatryczne, 

 spotkania edukacyjne prowadzone przez policję, 

 oferta alternatywnych form spędzania czasu wolnego w placówkach kulturalno  

– oświatowych oraz sportu i rekreacji, 

 zajęcia profilaktyczno – prospołeczne dla uczniów, ukazujące atrakcyjne  

i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, uczące właściwego 

funkcjonowania dzieci w świecie realnym, dostrzegania zagrożeń związanych 

z użytkowaniem nowych mediów, 

 zajęcia lekcyjne – godziny do dyspozycji wychowawcy klasy, podczas których 

omawiane są zagrożenia wynikające z braku kontroli podczas korzystania  

z gier komputerowych, internetu, telefonu itp., 

 oferta ośrodków dla młodzieży uzależnionej, 

 bieżąca praca psychologów  i pedagogów szkolnych, 

 porady i konsultacje specjalistów szkolnych dla rodziców na temat sposobu 

ochrony dzieci przed uzależnieniami, 

 rozmowy prowadzone przez rodziców i najbliższe otoczenie, 

 pogadanki podczas zajęć z wychowawcą, 

 pomoc prawna, 

 praca edukacyjno – profilaktyczna – profilaktyka trzeciorzędowa (w szkołach  

i świetlicach środowiskowych), 

 organizacja obchodów dni bezpiecznego internetu. 

b/ możliwe do zastosowania formy pomocy 

 zwiększona profilaktyka w szkołach oraz na terenie miasta (filmy 

instruktażowe, pikniki osiedlowe, koncerty, zawody sportowe, konkursy, 

przedstawienia)  

– działania te powinny być skierowane nie tylko do młodzieży, ale także  

do rodziców, wychowawców, władz różnego szczebla poprzez prowadzenie 

zajęć dotyczących technologii informatycznej, zajęć z Bezpiecznego Internetu, 
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zajęć edukacyjnych ułatwiających nauczycielom i opiekunom odnalezienie  

się w społeczeństwie informacyjnym,  

 rozmowy z pedagogiem szkolnym – informowanie uczniów i rodziców  

o podmiotach świadczących pomoc specjalistyczną, 

 objęcie ucznia i rodziców wsparciem psychologiczno – pedagogicznym  

na terenie szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia i wspieranie zdrowia rodziny, 

 terapia indywidualna i grupowa, 

 zwiększony udział mediów w obszarze profilaktyki, 

 rozszerzenie oferty  alternatywnych form spędzania czasu wolnego  

w placówkach kulturalno – oświatowych oraz sportu i rekreacji, 

 promowanie roli harcerstwa, 

 udział Parafii w tym obszarze, 

 organizowanie i koordynowanie grup wsparcia, 

 rozwój poradni dziecięcej w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

 zestawienia bibliograficzne i spotkania edukacyjne, 

 działania zmierzające do zaangażowania młodzieży w działalność społeczną  

na różnych szczeblach środowiska lokalnego i szkolnego (wolontariat, 

spotkania grup młodzieży). 

 

2. Działania w obliczu problemu eurosieroctwa: 

a/ stosowane formy pomocy 

 wsparcie szkoły: pomoc psychologiczna, pedagogiczna, zajęcia świetlicowe                

i pozalekcyjne, ocena sytuacji dzieci (dokonywanie stałej obserwacji 

zachowań, frekwencji oraz postępów w nauce), 

 współpraca z rodzicami, 

 dokonanie diagnozy w zakresie problemu eurosieroctwa (każdego roku  

jest przeprowadzana ankieta wśród uczniów, której celem jest uzyskanie 

informacji o rodzicach przebywających za granicą; na podstawie uzyskanych 

informacji wiadomo, któremu dziecku udzielić pomocy materialnej  

lub finansowej – informacja z SP 10), 

 pomoc rodziny (w tym poradnictwo w zakresie ustalenia rodziny zastępczej), 

 empatia wychowawców, 
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 funkcjonowanie świetlic środowiskowych, 

 współpraca jednostek właściwych oraz rodziny, 

 porady psychologa, pedagoga oraz opieka wychowawcy, 

 zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów wymagających tego rodzaju 

wsparcia, 

 budowanie ściślejszej współpracy z rodziną, także z rodzicem przebywającym           

za granicą (kontakt telefoniczny, udostępnianie dziennika w wersji 

elektronicznej, informowanie o postępach dzieci w nauce – Gimnazjum nr 3); 

próba wzmacniania więzi rodzinnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości 

dziecka, monitorowanie jego zachowań, zapewnianie stałego wsparcia  

i zrozumienia, 

 prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego; praca socjalna. 

b/ możliwe do zastosowania formy pomocy 

 wsparcie terapeutyczne ze strony jednostek do tego uprawnionych, 

 utworzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych eurosieroctwem (dla dzieci                  

oraz rodziców, którzy pozostali w kraju), 

 zwiększenie ilości miejsc pracy w mieście i kraju, 

 godne wynagrodzenie za pracę, 

 szkolenie pracowników szkół i kadry MOPS, 

 ułatwienie dostępu do pomocy psychologicznej i terapeutycznej w szkołach, 

przedszkolach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

 propagowanie funkcji rodziny zastępczej, uproszczenie i skrócenie procedur, 

 zmniejszenie bezrobocia, 

 zwiększenie opieki i monitoringu wychowawczego, 

 współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (m.in. z MOIK i Sądem), 

 uświadamianie rodziców na temat negatywnych skutków pozostawiania dzieci  

– rodzice niejednokrotnie nie wiedzą, jak sobie w takiej sytuacji radzić, 

 stworzenie przepisów, które jasno będą precyzowały, kto przejmuje  

nad dzieckiem opiekę i w zastępstwie rodziców może decydować w nagłych 

wypadkach, 

 bezpłatne poradnictwo prawne. 

 

3. Ocena dostępności narkotyków, dopalaczy w szkołach i miejscach powszechnie                  

dla mieszkańców naszego miasta dostępnych (w opinii nielicznych ankietowanych): 
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 w opinii nielicznych ankietowanych dostępność do wszelkich środków 

odurzających (w tym dopalaczy) dla dzieci i młodzieży w każdym wieku  

jest bardzo łatwa i wysoka; dealerzy rozprowadzają narkotyki w pobliżu 

punktów, gdzie są sprzedawane dopalacze, 

 na terenie szkół środki odurzające nie są dostępne, natomiast uczniowie 

wiedzą, w których miejscach można je nabyć. 

 

Trudności we wdrażaniu strategii 

Wpływ na ocenę stopnia realizacji zapisów strategicznych miały m.in.  

 mała motywacja kadr z uwagi na niskie wynagrodzenia,  

 zbyt duży nakład obowiązków pracowników nieadekwatny do wysokości wynagrodzenia, 

 trudności prawne (za dużo arkuszy, formularzy do wypełnienia), 

 brak zainteresowanych odbiorców proponowanych działań, 

 brak doświadczonych specjalistów, 

 brak miejsc pracy na rynku lokalnym, co skutkuje ubożeniem społeczeństwa                  

oraz pracy „na czarno”, czyli wzrostem szarej strefy i dziedziczeniem bezrobocia,             

a także biernych postaw społecznych, 

 brak odpowiedniej liczby lokali mieszkalnych (w zasobach komunalnych),  

w tym także socjalnych,  

 ograniczone środki finansowe na realizację zadań programowych, w tym zatrudnianie 

specjalistów,  

 ograniczona i często nieodpowiednia baza lokalowa podmiotów, 

 brak możliwości do sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

na otwartym rynku pracy (asystentów, trenerów pracy), 

 brak lokali odpowiednio zaadoptowanych i wyposażonych, wysokie koszty mediów, 

 wysokie koszty specjalistycznej kadry - bariery te skutkują: ograniczoną ilością 

zatrudnianych specjalistów lub ich brakiem, 

 brak hosteli, schroniska dla bezdomnych, izby noclegowej, łaźni, ośrodka bądź poradni 

leczenia uzależnienia od narkotyków, 

 niespójność przepisów prawa, brak przepisów wykonawczych (dot. np. ustawy                                      

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej), zbyt częste zmiany w przepisach prawa, brak komentarzy do ustaw, 

 zbyt częste zmiany w przepisach prawa, brak komentarzy do ustaw, 
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 ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadań, 

 ograniczenia lokalowe i czasowe w szkołach spowodowane różnorodnością 

realizowanych zajęć programowych, 

 brak chęci/ woli do samorozwoju, uczestniczenia w życiu społecznym, korzystania  

z ofert kulturalnych, aktywizujących, rehabilitacyjnych i innych, 

 ograniczenia kadrowe spowodowane niskim budżetem, 

 bariery emocjonalne i natury psychicznej docelowych beneficjentów, 

 częsty brak motywacji BO wykazujących wieloletnie, często dziedziczone bierne 

postawy społeczne do korzystania z ofert  niosących wyłącznie pomoc niewymierną, 

 w realizacji działań aktywizujących na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

występują trudności  związane z ograniczeniami psycho - somatycznymi, rodzinnymi  

i materialnymi, 

 niedofinansowana w stosunku do potrzeb sfera pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej na terenie szkół, 

 wymagająca  wzmocnienia rola wychowawcza szkoły, 

 niedoskonałość przepisów prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, w szczególności w kwestii dopalaczy, 

 zbyt łatwa możliwość obejścia wykazu środków niebezpiecznych i zakazanych, będących 

w składzie dopalaczy, a tym samym nieznaczne zmienianie ich składu  chemicznego  

by ponownie wprowadzić je do sprzedaży rynkowej, 

 spadek zainteresowania pracą w usługach opiekuńczych, przyczynę takiego stanu rzeczy 

upatruje się w szarej strefie i w podejmowaniu pracy za granicą zwłaszcza  

po zdobyciu doświadczenia, 

 brak osób zainteresowanych prowadzeniem działalności wolontarystycznej, 

 wysokość składek członkowskich w organizacjach pozarządowych powoduje niekiedy 

rezygnację z członkostwa, 

 konieczność pokrywania kosztów obsługi biura organizacji pozarządowej 

ze składek członkowskich 

 zbyt mała liczba lekarzy specjalistów w NZOZ, 

 bardzo niska wycena usług psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznych  

przez NFZ, 

 niepewna sytuacja lokalowa podmiotów funkcjonujących nie we własnych lokalach, 

 brak działań zgodnych z Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego, 
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 coraz większa presja na roszczenie usług psychiatryczno – psychologicznych  

bez wsparcia finansowego, 

 brak rozwoju działalności środowiskowej głównie z przyczyn finansowych  

oraz brak zainteresowania tą formą leczenia wśród kadry medycznej, 

 nie ma problemów ze środkami finansowymi związanymi z kształceniem specjalnym. 

Natomiast niedofinansowana w stosunku do potrzeb szkół jest sfera pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Jednostki wskazują jako dobre rozwiązanie  

zatrudnienie w szkole psychologa na pełny etat. 

 

Osiągnięcia w realizacji strategii 

W procesie wdrażania zapisów strategii w pierwszym roku jej obowiązywania, 

odnotowano wiele osiągnięć. Do największych zaliczono: 

URZĄD MIASTA SIERADZA 

 współfinansowanie organizacji spotkania mikołajkowego dla 470 dzieci z rodzin  

o niskim statusie materialnym w kwocie,  

 organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych podczas wakacji w ramach programu 

„Wakacje bez używek” dla (2 055 uczniów) w kwocie 89.041,00 zł,  

 zadanie „Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży” dofinansowanie 

wypoczynku wakacyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w miejscowości Biskupin  

w kwocie 42.268,00 zł (49 dzieci) oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  

w miejscowości Biały Dunajec w kwocie 42.350,00 zł (55 dzieci), 

 dofinansowanie wsparcia terapią i rehabilitacją osób uzależnionych i członków  

ich rodzin (65 uczestników) w kwocie 19 000 zł – Stowarzyszenie Abstynentów, 

„Przystań”, 33 uczestników w kwocie 19 000 zł – Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości 

„Przyjaźń”, 

 sfinansowano za kwotę 40.333,00 zł w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

dla mieszkańców miasta Sieradza, prowadzenie warsztatów korekcyjno – edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,  

 zatrudnienie psychologów dla potrzeb uczniów, rodziców, pedagogów  

i wychowawców we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 

109.601,00 zł, 
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 sfinansowanie realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień  

w szkołach podstawowych i gimnazjalnych:  

- edycja wiosenna dla 1 972 uczniów w kwocie 18.190,00 zł,  

- edycja jesienna dla 1 780 uczniów w kwocie 19.928,00 zł, 

 dofinansowanie współudziału w organizacji koncertu profilaktycznego pod nazwą 

„Rozmowy o życiu” oraz zakup poczęstunku dla uczestników Konferencji 

Profilaktycznej z okazji Ogólnopolskiego Dani Trzeźwości w miesiącu marcu  

w kwocie 2 500 zł, 

 sfinansowanie produkcji i emisji w Telewizji Kablowej w Sieradzu filmowego materiału 

edukacyjnego pn: „Alkohol Świadome Ryzyko” część I i II oraz problem uzależnienia  

od narkotyków – koszt emisji 2.460,00 zł, 

 produkcja i emisja w Sieradzkiej TV materiału promocyjno – edukacyjnego  

z zakresu zagospodarowania czasu wolnego i przeciwdziałania uzależnieniom  

w ramach programu „Nie daj się nabrać” – koszt 1.845,00 zł, 

 sfinansowanie przeprowadzenia programów piknikowo – artystycznych  

dla młodzieży ze szkół podstawowych z trenu Miasta Sieradza pn. „Zima w mieście  

– Lato w sercach” podczas ferii zimowych w miesiącu lutym w kwocie 16.000,00 zł, 

 sfinansowanie przeprowadzenia programów piknikowo – artystycznych  

dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza pn. „Słoneczna Rodzina” 

w miesiącu maju w kwocie 11.000,00 zł,  

 dofinansowanie MOPS na prowadzenie świetlic środowiskowych:  

- „Promyk” dla 25 dzieci w kwocie 24 460,00 zł, 

- „U Żaków” dla 25 dzieci w kwocie 30 829,00 zł,  

 dofinansowanie zadania „Działalność świetlic z programem profilaktycznym  

z zakresu uzależnień”: 

- dla 80 osób w kwocie 33 300,00 zł – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci  

Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”, 

- dla 25 osób w kwocie 31 500 zł – Parafia Rzymskokatolicka NSJ,  

- dla 25 osób w kwocie 30 000 zł – Świetlica Środowiskowa „Światełko Dzikuska” 

 prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek,  

 - dla 20 osób w kwocie 32 200 zł – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

 - dla 20 osób w kwocie 28 000 zł – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

„Dary Losu”, 
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 dofinansowanie zadania „Organizacja Turnusów Terapeutycznych dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych”:  

- Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację obozu terapeutycznego  

w Załęczu Wielkim dla 8 uczestników w kwocie 6 500 zł,  

- Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację obozu      

terapeutycznego w miejscowości Sieradz-Męka dla 10 uczestników w kwocie 6 500 zł, 

 dofinansowanie zadania „Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień” w tym:  

- Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację Pikniku Trzeźwościowego 

„Pożegnanie Lata 2015” dla ok. 150 uczestników w kwocie 2 000 zł,  

- Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację XI Amatorskiego 

Turystycznego Rajdu Samochodowego dla 25 załóg – 50 uczestników + 40 osób  

w kwocie 2 000 zł,  

 program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie, kierowany  

do mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej. Zaszczepiono 428 

osób, koszt realizacji programu – 14 970,00 zł, 

 program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku kierowany do dzieci  

z terenu miasta Sieradza urodzonych w 2006 roku; w programie uczestniczyło  

316 dzieci, koszt realizacji programu – 19 950,00 zł, 

 program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę 

kierowany do młodzieży z I klas szkół gimnazjalnych; łącznie przebadano  

283 uczniów, koszt realizacji programu – 2 248,00 zł, 

 program profilaktyczno – edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt  

w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) kierowany do dziewcząt z III klas 

szkół gimnazjalnych; w programie uczestniczyło 151 dziewcząt oraz personel 

nauczycielski; koszt realizacji programu – 2 120,00 zł, 

 program profilaktyczno – edukacyjny „Zdrowe Odżywianie”, kierowany  

do dzieci z VI klas szkół podstawowych; w programie uczestniczyło 371 dzieci, koszt 

realizacji programu – 825 zł, 

 program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany do mieszkańców z terenu miasta 

Sieradza w wieku powyżej 45 lat do 60 lat; w programie uczestniczyły  

203 osoby, koszt realizacji programu – 11 353,00 zł, 

 program aktywności ruchowej 60+, kierowany do mieszkańców z terenu miasta Sieradza 

w wieku 60 lat i więcej; w programie uczestniczyło 125 osób, koszt realizacji programu – 

25 000 zł, 
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 sfinansowanie materiału edukacyjnego z zakresu ochrony zdrowia dotyczący badań 

mammograficznych i cytologicznych w życiu kobiety – koszt 2 460,00 zł, 

 udział w poszczególnych programach był całkowicie bezpłatny  

dla jego uczestników. Urząd Miasta Sieradza przeznaczył na ten cel 78 926,00 zł, 

 sfinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych podczas ferii zimowych  

dla 1 256 dzieci w kwocie 18 788,00 zł, 

 sfinansowanie udziału członków Stowarzyszeń Trzeźwościowych z terenu miasta 

Sieradza w seminarium – ogólnopolskim programie propagującym zagadnienia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpiecznie – Chce się Żyć” oraz z zakresu 

profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani w miesiącu wrześniu  

w kwocie 3 075,00 zł, 

 współudział wraz z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu w organizacji programu 

profilaktycznego pod nazwą „Nie daj się nabrać” w kwocie 11 920,00 zł, zakup 

artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu sprawności fizycznej 

oraz wiedzy o bezpieczeństwie organizowanego przez Komendę Powiatową Policji  

w Sieradzu – koszt 1 100,00 zł, koszt transportu wycieczki  

do Warszawy w miesiącu czerwcu uczestników Grupy PaT – 1 440,00 zł, 

 dofinansowanie działań MOPS w tym:  

- wycieczki dla 20 uczestników niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej  

 w kwocie 6 000 zł, 

 - organizacji rodzinnego turnusu wypoczynkowego wspólnoty „Wiara i Światło”  

dla osób  niepełnosprawnych z rodzicami – opiekunami indywidualnymi łącznie  

dla 22 osób w kwocie 3 060,00 zł,  

- organizacji Rodzinnego Pikniku Integracyjnego o charakterze sportowo  

- rekreacyjnym dla ok. 200 osób (dzieci i młodzieży specjalnej troski z rodzinami)  

w kwocie 3 500 zł, 

 dofinansowanie działań realizowanych przez MOSIR w Sieradzu w tym:  

- ferii z MOSIR-em dla ok. 500 dzieci i młodzieży w kwocie 2 000 zł,   

- osiedlowego animatora sportowego dla 1 600 dzieci i młodzieży w kwocie  

10 757,00 zł,  

- wakacyjnego cyklu turniejów piłki plażowej dla 60 dzieci i młodzieży w kwocie  

2 991,00 zł, 

- wakacyjnej ligi osiedlowej – piłki nożnej dla 120 dzieci i młodzieży w kwocie  

5 168,00 zł, 
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- parku linowego dla ok. 5 000 uczestników w kwocie 33 124,00 zł, 

 dofinansowanie wyjazdu dzieci z terenu miasta Sieradza do Wrocławia w miesiącu lipcu 

w kwocie 1 425,00 zł zorganizowanego przez Straż Miejską w Sieradzu, 

 sfinansowano zakup koszulek na 630 uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę  

w miesiącu sierpniu 2015 w kwocie – 9 453,00 zł, 

 sporządzenie „Diagnozy problemów społecznych z zakresu uzależnień tj. alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, przemocy i innych problemów społecznych na terenie miasta 

Sieradza wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Sieradza – koszt 4 999,00 

zł. 

UM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 

 modernizacja dróg miejskich: ul. Wierzbowa, Spacerowa, Wesoła,  

 remont i przebudowa systemu oświetleniowego w ul. POW na odcinku od ronda Plac 

Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz wymiana słupów i opraw oświetlenia 

w ul. 11 Listopada i ul. Daszyńskiego,  

 przebudowano Rynek Praski, ulice Stawowa, Wschodnia, Wąska, części ulic Zamkowej, 

Podzamcze, Grodzkiej, Podrzecze wraz z oświetleniem,  

 remont nawierzchni dróg ul. Wolskiej, Dolnej, Podgórze;  jezdni i parkingów  

w ul. Jagiellońskiej wzdłuż bloków Łokietka 7, 9, 13 oraz wzdłuż bloku  

nr 28 przy ul. Jagiellońskiej,  chodnika w ul. 23 Stycznia po stronie parzystej, remonty 

chodników w ul. Powstańców Warszawy 3, 5, 6, 8, 10,  

 remonty tłuczniem i destruktem nawierzchni odcinków dróg w tym: Niskiej, Rzecznej, 

Górnej, Wakacyjnej, Wypoczynkowej, Stodolnianej – dojazdowej do budynku nr 35, 

parkingu przy zbiegu ulic Braterstwa Broni – 11 Listopada, parkingu  

przy ul. Kosynierów. 

UM REFERAT PROMOCJI I ROZOWJU MIASTA SIERADZA 

 Referat Promocji prowadzi oficjalną stronę internetową miasta www.sieradz.eu,  

na której umieszczane są wszystkie ważne informacje dotyczące wydarzeń  

ale również inicjatyw, raportów i form wsparcia dla mieszkańców, 

 prowadzenie linku na stronie internetowej odsyłającego do informacji związanych  

ze współpracą z organizacjami pozarządowymi między innymi: aktualny program 

współpracy, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, informacje o przebiegu 

postępowania konkursowego oraz rozstrzygnięcia konkursów, akty prawne dotyczące 

wzajemnej współpracy oraz regulacje obowiązujące przy ocenie ofert  

w otwartych konkursach, jak również przydatne w tym zakresie formularze  
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i instrukcje, ponadto znajduje się wykaz organizacji pozarządowych działających  

na terenie naszego miasta i współpracujących z Samorządem Miasta Sieradza. 

UM – BIURO BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 

 likwidacja przy współudziale Policji. Prokuratury i Powiatowej Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej punktu sprzedaży dopalaczy (przy ul. Kościuszki), 

 konfiskata narkotyków w wyniku wzmożonej pracy operacyjnej Policji, 

  spadek liczby przestępstw, w tym spadek czynów karalnych popełnianych  

przez nieletnich, 

 zdecydowane ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

 wzrost efektów działalności prewencyjnej, 

 skuteczne zabezpieczanie imprez masowych o charakterze kulturalnym i sportowym, 

 spadek ilości wypadków i kolizji drogowych, w tym zdecydowany spadek ilości 

wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 funkcjonowanie w ramach MOPS Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu 

Dziennego Pobytu, Jadłodajni, Ośrodka Adaptacyjnego, Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

świetlic środowiskowych, mieszkania interwencyjnego, 

 funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, 

 zatrudnianie w MOPS asystentów rodziny, psychologów, prawników, 

 funkcjonowanie w MOPS grupy wsparcia dla ofiar przemocy, 

 mobilna akcja informacyjna „Reaguj na przemoc w rodzinie” dot. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – z inicjatywy Zespoły Interdyscyplinarnego, 

 prowadzenie w MOIK zajęć dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach programu 

korekcyjno – edukacyjnego, 

 mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy domowej, 

 rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział 

w zajęciach prowadzonych w Ośrodku Adaptacyjnym (zajęcia z rehabilitacji ruchowej, 

plastyczne, muzyczne z dogoterapii), 

 przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i współpraca  

w tym zakresie poprzez udział uczestników Ośrodka Adaptacyjnego  

w organizowanym przez SOSW i Stowarzyszenie Dary Losu w Sieradzu  

m. in. w Europejskim Dniu Godności Osobistej z Upośledzeniem Umysłowym  

oraz Regionalnym Dniu Treningu Aktywności Motorycznej, 
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 udzielanie pomocy rzeczowej w postaci posiłku osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej poprzez prowadzenie Jadłodajni, która wydała 70 036 posiłków,  

z czego 32 192 sfinansowano ze środków Rządowego Programu „Pomoc Państwa  

w zakresie dożywiania”, 

 propagowanie działalności Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; organizowanie wypoczynku zimowego i letniego w ramach świetlicy 

zimowej i wakacyjnej; organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  

przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego; współorganizowanie Rodzinnego 

Pikniku Integracyjnego, 

 współorganizacja rodzinnych spotkań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Sieradzu o charakterze integracyjnym z okazji „Międzynarodowego Dnia Rodziny”  

i „Rodzinnego Pikniku Integracyjnego”, 

 realizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane  

do dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego Świetlicach Środowiskowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu; w Świetlicy Środowiskowej 

„Promyk” z zajęć skorzystało 25 dzieci, w Świetlicy Środowiskowej „U Żaków” z zajęć 

skorzystało 27 dzieci, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych  

w Placówkach Wsparcia Dziennego Świetlicach Środowiskowych MOPS, 

 działania w obrębie aktywizacji zawodowej i usamodzielniania osób i rodzin – 

współpraca w tym obszarze z PUP, WUP CIiPKZ, OHP, CEiPM OHP. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 funkcjonowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Punktu Interwencji 

Kryzysowej z poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego  

i w zakresie terapii uzależnień skorzystało ponad 150 mieszkańców Sieradza, 

 Z pomocy udzielanej w ramach programu pilotażowego PFRON „Aktywny samorząd” 

skorzystało 27 osób, 

 objęcie usługami w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach  

16 mieszkańców Sieradza, 

 dofinansowywanie m.in. dla mieszkańców miasta przez PCPR turnusów 

rehabilitacyjnych (104 osoby), do likwidacji barier architektonicznych (3 osoby), zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego (7 osób), do zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych ( 243 osoby), dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki -7 organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami  
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m.in. mieszkańców Sieradza, 

 umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej 27 osób z terenu Sieradza,  

 sprawna i efektywna współpraca lokalnych podmiotów. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 udział policjantów WRD w spocie dot. niechronionych uczestników ruchu drogowego; 

spot emitowany w telewizji kablowej Vectra, 

 kontrolowanie pojazdów egzaminacyjnych WORD przez policjantów WRD, 

 pogadanka dla motocyklistów z Grupy Motocyklowej „Sieradzanie” – omówienie 

nowych przepisów ruchu drogowego, problematyki związanej z agresją na drogach, 

zatrzymaniem prawa jazdy – propagowanie prawidłowych zachowań na drodze  

przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, 

 udział w XI Samochodowym Rajdzie Turystycznym organizowanym przez Sieradzkie 

Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” – kontrola pojazdów biorących udział w rajdzie, 

 zorganizowanie jubileuszowej X edycji etapu powiatowego „Policyjnej Akademii 

Bezpieczeństwa”. 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 

 udzielanie konsultacji psychologicznych żołnierzom i ich rodzinom, 

 prowadzenie zajęć dla żołnierzy z profilaktyki psychologicznej dotyczącej uzależnień, 

patologii, relacji społecznych, radzenia sobie ze stresem, 

 udzielanie zapomóg rodzinom żołnierzy najbardziej potrzebującym, 

 prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z rodzin wojskowych  

i pracowników wojska (koło wokalne i instrumentalne, koło plastyczne, konsultacje 

polonistyczne), 

 promowanie postaw patriotycznych, pro obronnych wśród dzieci i młodzieży, 

 organizowanie dni otwartych koszar. 

STRAŻ MIEJSKA 

 rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o dwa punkty kamerowe stacjonarne  

na ul. Polnej w Sieradzu. 

PRZEDSZKOLE NR 4 

 na terenie placówki organizowane były zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia  

są prowadzone w ilości 2 godzin tygodniowo dla dzieci 5,6 –letnich. Poza tym każdy 

nauczyciel w oparciu o kartę obserwacji dziecka lub diagnozę  prowadzi pracę 

indywidualną z dzieckiem w celu „dogonienia” zaległości dotyczących przerabianego 

materiału lub wyrównywania „braków” w opanowaniu wiadomości i umiejętności, 
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 w każdej grupie wiekowej prowadzi się zagadnienia związane                                           

z  promowaniem zdrowia i prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej poprzez: spotkania  

ze stomatologiem, lekarzem i pielęgniarką, organizowanie szkolenia „Zdrowo jemy – 

zdrowo żyjemy” dla pracowników przedszkola, dzieci i rodziców, 

 przygotowanie gazetek dla rodziców promujących zdrowy styl życia, 

 przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania (stosowanie norm żywieniowych podczas    

przygotowywania posiłków dla dzieci, dużo owoców i warzyw itp.), 

 jednym z celów przedszkola, zawartych w „Koncepcji pracy przedszkola” jest dbać                        

o bezpieczeństwo, zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie 

emocjonalne wychowanków. Poprzez podejmowanie różnych działań (spotkania  

z policjantem, strażakiem, strażą miejską, projekcję filmów, rozmowy sytuacyjne, scenki 

dramowe, historyjki obrazkowe, itp.) dzieci uczą się właściwego zachowania  

się i postępowania w różnych sytuacjach. 

OHP 5-16 HUFIEC PRACY 

 realizacja licznych zajęć edukacyjnych i warsztatowych, sportowo – rekreacyjnych, 

przeprowadzenie konkursów tematycznych, przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym 

dla dzieci i młodzieży w wieku 15 – 25 lat; współpraca ze świetlicami środowiskowymi, 

szkołami i pracodawcami. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 funkcjonowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Punktu Interwencji 

Kryzysowej z poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego  

i w zakresie terapii uzależnień skorzystało ponad 150 mieszkańców Sieradza, 

 z pomocy udzielanej w ramach programu pilotażowego PFRON „Aktywny samorząd” 

skorzystało 27 osób, 

 objęcie usługami w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach  

16 mieszkańców Sieradza, 

 dofinansowywanie m.in. dla mieszkańców miasta przez PCPR turnusów 

rehabilitacyjnych (104 osoby), do likwidacji barier architektonicznych (3 osoby), zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego (7 osób), do zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych ( 243 osoby), dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki -7 organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami  

m.in. mieszkańców Sieradza, 

 umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej 27 osób z terenu Sieradza, 

 sprawna i efektywna współpraca lokalnych podmiotów. 
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 dokonywanie diagnozy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej możliwości 

rozwojowych dzieci i młodzieży, prowadzenie  terapii indywidualnej i grupowej  

dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, treningi i warsztaty, doradztwo 

wychowawcze i zawodowe, coaching rodzicielski, interwencje kryzysowe, przesiewowe 

badania logopedyczne i ryzyka dysleksji w przedszkolach, badanie słuchu, organizowanie 

i prowadzenie szkoleń i konferencji dla nauczycieli, porady, dyżury konsultacyjne  

w przedszkolach i szkołach, prelekcje i szkolenia dla rad pedagogicznych szkół  

i przedszkoli, opiniowanie dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich, orzekanie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i opiniowania o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju, 

 wydawanie opinii dla uczniów, prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych  

we wszystkich przedszkolach sieradzkich oraz terapii logopedycznej i korekcyjno  

– kompensacyjnej dla dzieci przedszkolnych i klas I – III szkoły podstawowej  

na terenie poradni, łącznie objęto pomocą 411 dzieci. 

NSZOZ „MARK-MED” 

 funkcjonowanie kompleksowego Ośrodka Zdrowia, mającego w swych strukturach, 

statutowym działaniu usługi psychiatryczne, terapeutyczne, profilaktyczne  

dla dorosłych, dzieci i młodzieży (zarówno usługi ambulatoryjne, ośrodka dziennego  

jak i środowiskowe, domowe), 

 poprawa dostępności usług psychiatryczno – psychologicznych poza szpitalem, 

 redukcja stygmatyzacji społecznej osób korzystających z usług psychiatryczno  

– psychologicznych. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym i osób niepełnosprawnych, zapewnienie 

rozwoju zainteresowań najmłodszych mieszkańców zasobów SSM. 

PRZEDSZKOLE NR 2 

 dobra współpraca z MOPS w zakresie organizowania dofinansowania dożywiania dzieci 

z rodzin ubogich – 21 dzieci, 

 współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie opieki  

nad dzieckiem w rodzinie zastępczej – 1 dziecko. 

PRZEDSZKOLE NR 3 

 prowadzenie z dziećmi odroczonymi zajęć kompensacyjno – wyrównawczych, 
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 udział w bezpłatnych programach profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim: „Czyste 

powietrze wokół nas”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Dzieciństwo  

bez próchnicy”, 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych ze wszystkich obszarów edukacyjnych, prowadzenie 

kółek zainteresowań: plastyczno – techniczne, teatralne, komputerowe. 

PRZEDSZKOLE NR 5 

 bardzo dobrze rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym m.in. SCK – udział  

w przeglądzie twórczości dziecięcej „Szkatułka krasnala”, 

 impreza dla babci i dziadka z udziałem pensjonariuszy DPS, 

 cykliczne spotkania w Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej w zakresie 

bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci, 

 poradnictwo specjalistyczne dla rodziców i pomoc dla dzieci w ramach działań poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

 systematyczny udział w olimpiadach przedszkolaków na terenie MOSiR-u, 

 udział w konkursach organizowanych przez przedszkola i szkoły podstawowe, 

 wizyty w szkołach i bibliotekach publicznych oraz udział dzieci w lekcjach,  

w tym lekcjach bibliotecznych, 

 udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 

 wypożyczanie książek przez grupy przedszkolne, 

 organizowanie wystaw promujących działania przedszkola, 

 organizowanie balu karnawałowego w SDK, 

 spotkania integracyjne z rodzicami w formie pikników, festynów. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 organizacja sali doświadczania świata dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 wyposażenie placówki w interaktywna pomoc dydaktyczną „Magiczny dywan”, 

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych, 

 prowadzenie zajęć z dogoterapii, zajęć z pasjonatą, 

 prowadzenie nauczania indywidualnego, 

 organizacja festynów, spotkań edukacyjnych z rodzicami, 

 poznanie zasad pieszego ruchu drogowego oraz ppoż. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 bezpieczna i przyjazna uczniowi szkoła (brak poważnych problemów wychowawczych 

i zgłoszeń, np. związanych z uzależnieniami, przemocą), 
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 wysokie wyniki dydaktyczne, 

 organizacja kształcenia specjalnego, 

  aktywna i wszechstronna działalność dydaktyczno – wychowawcza – różne formy, 

wiele wyjść i wyjazdów; pisanie projektów i pozyskiwanie finansowych środków 

zewnętrznych np. z WFOŚ na wycieczki i działalność ekologiczno – przyrodniczą; 

pozyskanie środków z MEN na wzbogacenie księgozbioru biblioteki w projekcie 

„Książki naszych marzeń”, 

 kwalifikacje wybranych nauczycieli do realizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej (ukończone studia podyplomowe) oraz duża aktywność zdecydowanej 

większości RP w podnoszeniu kwalifikacji wychowawczo – dydaktycznych poprzez 

udział w dokształcaniu w różnych formach, 

 organizacja zajęć pozalekcyjnych, 

 realizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

 prowadzenie działalności profilaktycznej i prozdrowotnej, 

 wsparcie wychowawcze rodziców, 

 realizacja działalności opiekuńczej oraz wsparcia dzieci z rodzin o niższym statusie 

materialnym (we współpracy z innymi instytucjami), 

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi w wypadku wystąpienia poważnych 

problemów w funkcjonowaniu dziecka i rodziny (np. sąd, kuratorzy, OIK, PPP, 

PCPR,MOPS – w 2015 szkoła podjęła tego typu interwencję wobec jednej rodziny), 

 podnoszenie kwalifikacji merytorycznych przez pedagoga i nauczycieli poprzez 

aktywny udział w dokształcaniu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 sukcesywna, bogata i konsekwentnie prowadzona profilaktyczna działalność 

informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowana  

do dzieci i młodzieży, 

 8 uczniów otrzymało pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  

z rządowego programu; 48 uczniów otrzymało paczki mikołajkowe; 12 uczniów wzięło 

udział w bezpłatnych koloniach letnich sfinansowanych przez UM  

w Sieradzu; 6 uczniów wzięło udział w zimowisku podczas ferii zimowych, 

organizowanym przez TPD w Sieradzu za minimalną odpłatnością (większość 

dofinansowania z KRUS); 2 uczniów wzięło udział w bezpłatnych koloniach 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, 
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 w ramach PCK realizacja zajęć „Zadbaj o swoje płuca” i „Żyj bezpiecznie”, 

 realizacja zajęć „Między nami kobietkami”; spotkania z dietetykiem, 

 organizacja festynu w ramach dni otwartych szkoły „Dbajmy o zdrowie” (zbiórka krwi, 

pomiar ciśnienia oraz poziomu cukry we krwi, rekreacja, zabawa). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 

 wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 

 organizowanie kształcenia dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - uczniowie 

niepełnosprawni mają możliwość nauki z pełnosprawnymi uczestnikami, 

 działanie na terenie placówki Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

„Uśmiech Dziecka”, którego celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans 

edukacyjnych oraz wspieranie ich rodzin; w ramach stowarzyszenie funkcjonuje 

placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa. 

GIMNAZJUM NR 3 

 udział kilkudziesięciu uczniów w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”, 

 udział uczniów w Świątecznej zbiórce żywności na rzecz osób potrzebujących, 

 udział wolontariuszy w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych  

oraz Międzynarodowym Dniu Wolontariatu – pomoc dzieciom upośledzonym, 

 funkcjonowanie stołówki szkolnej, zapewniającej dożywianie w formie obiadów,  

w tym również finansowanych przez MOPS, 

 wszyscy uczniowie I klas (133 osoby) otrzymało w ramach dotacji celowej 

podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia, 

 jednego ucznia objęto programem rządowym „Wyprawka szkolna”. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 zwiększenie świadomości uczniów w obszarze ich bezpieczeństwa i zdrowia. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 pozyskanie z Fundacji Tesco Dzieciom dofinansowania na realizację projektu 

dożywiania oraz edukowania w zakresie zdrowego odżywiania się dzieci  

w placówkach wsparcia dziennego  

 pomoc rzeczowa dla mieszkańców naszego miasta – dzieci i ich rodzin – 

podopiecznych TPD 

 organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego - atrakcyjnych zajęć  

dla dzieci w czasie roku szkolnego, ferii oraz wakacji. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UŚMIECH 

DZIECKA” 
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 działanie świetlicy środowiskowej, w której opiekę w 2015 r. znalazło 80 dzieci;  

do form pracy z dziećmi należały: pomoc w nauce, pomoc psychologa, pomoc  

w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpraca z rodzinami wychowanków, 

rozmowy indywidualne i porady wychowawcze, organizowanie czasu wolnego; koszt 

całkowity prowadzenia  świetlicy – 33.300,00 zł, 

 w ramach posiadanych środków finansowych stowarzyszenie finansowało specjalistyczne 

kursy rodziców w Poradni Mutyzmu „Mówię” w Warszawie w kwocie 300 zł, 

 współfinansowanie organizacji festynu szkolnego „Jestem PRO przez cały rok”,  

który propagował zdrowy styl życia. 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 swoim czytelnikom (dzieciom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom 

niepełnosprawnym), z których 75% to mieszkańcy Sieradza biblioteka wypożyczyła 

blisko 115 535 tyś. Jednostek inwentarzowych swoich zbiorów; na miejscu  

w czytelniach dla dorosłych i dla dzieci udostępniono 2 094 wol. Księgozbioru 

podręcznego, regionalnego, informacyjnego, 301 wol. Czasopism oprawnych,  

14 690 czasopism bieżących oraz 2 304 jednostek zbiorów specjalnych;  

z 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało 5 390 osób,  

z sieci bezprzewodowej wifi 107; udzielono 1 120 informacji oraz pomocy  

w poszukiwaniu materiałów na określony temat, także w zasobach Internetu, 

 zapewnianie młodym mieszkańcom miasta dostępu do alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, zajęć, zabaw 

literackich, plastycznych, okolicznościowych – zarówno podczas ferii  

i wakacji letnich, jak i w czasie trwania roku szkolnego, 

 w celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – społecznych osób starszych prowadzenie 

licznych form pracy przeznaczonej dla dorosłych (wykłady, spotkania autorskie, 

wieczory poetyckie, wystawy itp.); spotkania członków nieformalnego Klubu 

Rękodzieła, 

 aktywne spędzanie czasu wolnego w Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sieradzu; osoby starsze i samotne (25 osób) korzystały  

z posiłków w jadłodajni, z zajęć ruchowo – rehabilitacyjnych oraz uczestniczyły  

w imprezach kulturalno – oświatowych,  

 pomoc w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży (lekcje biblioteczne, 

prelekcje, zajęcia warsztatowe, spotkania autorskie), 
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 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach wsparcia osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy poprzez organizowanie stażu i prac interwencyjnych  

– skorzystały z tej formy 3 osoby. 

 

Przedsięwzięcia, których nie udało się zrealizować w 2015 roku 

 na dużym poziomie kształtują się problemy służby zdrowia i bezrobocia, 

 w ramach działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nie udało się zrealizować projektu 

dającego możliwość sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego oraz realizacji 

programu z zakresu kultury i sztuki dla podopiecznych sieradzkiego ogniska, 

 nie zrealizowano rehabilitacji psychologicznej – przez Sieradzki Klub Amazonka  

dla kobiet po chorobie nowotworowej, 

 zadanie pn. „Wykonanie ścianki wspinaczkowej i siłowni napowietrznej w celu 

organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” – koszt zadania 190.000,00 zł; 

przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację tego zadania, jednakże 

postepowanie unieważniono bo nie wpłynęła żadna oferta, 

 programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach działań 

MOIK, a także poszerzenie bazy lokalowej. 

 W SDK Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej proponowano  następujące formy zajęć,  

które nie znalazły chętnych uczestników: 

- Klub Młodego Dziennikarza oraz Koło Teatralne, 

- Rehabilitacja ruchowa dla AMAZONEK. 

 

Zrealizowane programy i projekty wynikające z zapisów strategicznych 

W 2015 roku zrealizowano poniżej przedstawione programy i projekty wynikające 

z zapisów strategicznych: 

MOPS   

 „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” 

realizowany w oparciu o 75 kontraktów socjalnych oraz Program Aktywności lokalnej 

(współfinansowany ze środków EFS w ramach zadania 7.1.1 POKL), mającego na celu 

rozwój aktywnej integracji wśród klientów MOPS w Sieradzu oraz upowszechnianie 

pracy socjalnej; w ramach projektu wsparciem w postaci zwiększenia kompetencji 

zawodowych, społecznych i edukacyjnych objęto ogółem 100  osób, w tym zrealizowano 

Program Aktywności Lokalnej, 
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 realizacja programów rekreacyjno – sportowych i kulturalno – oświatowych  

w ramach organizowanej Świetlicy Zimowej i Świetlicy Wakacyjnej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sieradzu; zrealizowano zajęcia z profilaktyki „Stop 

cyberprzemocy”, „Media i my”, 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   

w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2014 – 2017 – przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie i ochrona ofiar przed przemocą; program skierowany do rodzin zagrożonych 

pojawieniem się przypadków przemocy ze strony członków rodziny, ofiar i świadków 

przemocy w rodzinie (współmałżonków, partnerów, dzieci, osób starszych  

i niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji, służb  

i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

społeczności lokalnej – mieszkańców Sieradza, 

 Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na lata 2014-2017  

– ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz 

związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie Miasta Sieradza; 

program skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców i opiekunów, 

pracowników oświaty, pracowników służb, instytucji oraz członków organizacji 

pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, 

społeczności lokalnej, 

 realizacja zajęć edukacyjnych, programów profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, 

integracyjnych oraz kulturalno – oświatowych i sportowych przez różne podmioty  

dla określonych grup mieszkańców miasta, 

 w Domu dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu 

zorganizowano spotkanie z dietetykiem, pt. „Zdrowe Odżywianie”, 

 program profilaktyczny pod hasłem: „Stop szklanka piwa” realizowany przez Warsztat 

Terapii Zajęciowej, 

 realizacja Programu „Aktywizacja i Integracja”  (organizacja prac społecznie 

użytecznych); program przeznaczony dla 10 osób bezrobotnych, z ustalonym III profilem 

pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sieradzu, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa  

w przepisach o pomocy społecznej; celem programu było ukształtowanie aktywnej 

postawy osób bezrobotnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez wykonywanie 

przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych, wzmocnione równoległym 

uczestniczeniem w działaniach z zakresu integracji społecznej, 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 145 

 w Sieradzu realizowany jest również Program Wspierania Rodziny dla Miasta Sieradza 

na lata 2014 -2016, 

 realizacja zajęć edukacyjnych, programów profilaktycznych, rekreacyjno  

-  sportowych, integracyjnych oraz kulturalno – oświatowych i sportowych  

przez  różne podmioty dla określonych grup mieszkańców miasta. 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

„AB OVO” 

 realizacja rządowego programu profilaktycznego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 

 program profilaktyczny „Jestem bezpieczny” – edycja 3 finansowana ze środków 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

 realizacja programu pn. „Podniesienie sprawności fizycznej osób  

z niepełnosprawnością umysłową” w ramach programu Polskie nadzieje Olimpijskie 

finansowanej przez Fundację Polsat. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 z pomocy udzielanej w ramach programu pilotażowego PFRON „Aktywny samorząd” 

skorzystało 27 osób.  

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W SIERADZU 

 projekt „Równy na rynku pracy” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”  

- 30 osób, doradztwo zawodowe i psychologiczne, kursy, prawo jazdy kat. B, kursy 

zawodowe i staże u pracodawców, 

 realizacja zajęć edukacyjnych i warsztatowych dla młodzieży, zajęć rozwijających 

umiejętności i zainteresowania uczniów, przeprowadzanie konkursów tematycznych, 

organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych zarówno w okresie szkolnym,  

jak i w czasie wolnym od nauki – dla młodzieży ponadgimnazjalnej do 25 roku życia,  

 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sieradzu zrealizowano następujące szkolenia: 

operator pilarki łańcuchowej – dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych,  

w wieku 18 – 24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego; magazynier  

z obsługą wózka widłowego (uprawnienia UDT + wymiana butli gazowych)  

dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18 – 24 lat  

z wykształceniem od podstawowego do średniego; operator koparko – ładowarki  

kl. III wszystkie typy – dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych,  

w wieku 18 – 24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego;  operator koparko 

– ładowarki kl. III wszystkie typy – dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, 

w wieku 18 – 24 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego; operator wózka 
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widłowego, dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18 – 24 lat  

z wykształceniem od podstawowego do średniego; operator wózka widłowego,  

dla 7 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18 – 24 lat  

z wykształceniem od podstawowego do średniego; kurs języka niemieckiego  

dla poszukujących pracy: „Ich suche Arbeit”, w wymiarze 60 godzin dla 10 osób 

nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18 – 24 lat z wykształceniem  

od podstawowego do średniego; kurs „ABC małego biznesu” w wymiarze 18 godzin  

dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych w wieku 18 – 24 lat  

z wykształceniem od podstawowego do średniego.  

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 

 „Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom” – celem jest pomoc osobom 

uzależnionym w motywowaniu do zaprzestania picia alkoholu poprzez możliwość 

podjęcia osobistej rozmowy i uzyskaniu wiedzy na temat choroby alkoholowej, 

informacji dotyczącej leczenia i terapii uzależnienia,  

 „Obóz Terapeutyczny” – przekazywanie skondensowanej wiedzy i ćwiczeń  

w zakresie choroby alkoholowej, 

 III Piknik Trzeźwościowy „Pożegnanie Lata” – przekazanie wiedzy na temat problemów 

alkoholowych i zagrożeń spowodowanych tego typu chorobą, promowanie zdrowego  

i trzeźwego stylu życia, 

 IV Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. 

SIERADZKI KLUB „AMAZONKA”  

 „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” – regularna rehabilitacja fizyczna  

i psychiczna kobiet dotkniętych choroba raka piersi. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

 program akcji profilaktyczno – edukacyjnej pn. „Zanim Sprzedasz – Sprawdź Wiek. 

Alkohol i Tytoń – Tylko Dla Pełnoletnich” przy współpracy Urzędu Miasta  

w Sieradzu, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i rozgłośnią regionalną „Nasze Radio”. Celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie 

sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem,  

a konsekwencjami jest kara grzywny oraz możliwość utraty zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, 

 realizacja projektu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie zapobiegania  

i zwalczania uzależnień pn. „Nie daj się nabrać”, którego celem było zminimalizowanie 
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wśród uczniów klas drugich szkół gimnazjalnych ryzykownych zachowań prowadzących 

do zażywania substancji psychoaktywnych,  

 X edycja etapu powiatowego „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa przy współpracy 

Szkoły Podstawowej Nr 10, 

 debata społeczna przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

skierowana głównie do osób starszych – emerytów i rencistów, 

 kontynuacja akcji pn. „Nielat” skierowanej do osób nieletnich znajdujących  

się w sytuacjach zagrażających demoralizacją. W ramach działań prewencyjnych 

uzyskano następujące efekty: liczba kontroli miejsc zagrożonych – 332, liczba kontroli 

placówek handlowych (pod kątem sprzedaży / podawania alkoholu osobom poniżej 18 

roku życia), barów, punktów z automatami i inne – 252, liczba legitymowanych osób – 

569, w tym nieletnich – 261, ujawniono nieletnich sprawców – 15, ujawniono nieletnich 

zagrożonych demoralizacją – 40, w tym pod wpływem alkoholu 13, zatrzymano 

poszukiwanych nieletnich – 3, liczba postępowań mandatowych – 49, 

 akcje prewencyjne pn. „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” przy udziale 

przedstawicieli Urzędu Miasta w Sieradzu, lokalnych mediów i instytucji, które  

w ramach swojej działalności mają wpływ na edukację uczestników; akcje były 

skierowane do mieszkańców powiatu sieradzkiego i miały na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 

 akcja profilaktyczno – edukacyjna pn. „Moto Show – Bezpieczna Prędkość”  

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Sieradza, jako uczestników ruchu 

drogowego. 

PROKURATURA REJONOWA  

 działania związane z realizacją pomocy ofiarom przemocy w ramach programu „Tydzień 

Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem programu jest pomoc osobom, które doznały 

przemocy także w zakresie doradztwa. Beneficjenci – adresaci obszaru działań 

Prokuratury Rejonowej. 

ZAKŁAD KARNY 

 Klub Pracy – 8 edycji dla 94 osadzonych, program aktywizacji zawodowej  

– 4 edycje dla 36 osadzonych, kursy zawodowe dla 62 osadzonych, program „Duluth”  

dla sprawców nadużyć w rodzinie dla 5 osadzonych, program „Stop przemocy”  

dla sprawców nadużyć w rodzinie dla 10 osadzonych, program „Odpowiedzialny 

kierowca” – z zakresu profilaktyki przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

– dla 61 osadzonych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 148 

i narkotyków – dla 95 osadzonych, krótka interwencja dla uzależnionych od alkoholu – 

dla 46 osadzonych, mitingi AA – spotkania skazanych odbywają się 1 raz w tygodniu, 

 program profilaktyczny pn. „Dopalacz – ryzyko upadku” – uczestniczyło w nim  

31 osadzonych.  

STRAŻ MIEJSKA 

 kontynuacja programu pn. „Mamo tato tutaj nie parkuj” – program skierowany  

do najmłodszych mieszkańców Sieradza, którego celem jest zwracanie uwagi  

na parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 

 kontynuowanie programów pn. „Strażnik Miejski przyjacielem przedszkolaka”  

i „Czym skorupka za młodu nasiąknie” – spotkania, prelekcje, pogadanki, dotyczące 

bezpieczeństwa, promocja pozytywnych wzorców zachowań, sposobów wyrażania 

swoich potrzeb, asertywności, kształtowania postawy ograniczonego zaufania  

do obcych itp., 

 w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” członkowie Zespołu ds. Profilaktyki działającego  

w Straży Miejskiej w Sieradzu odwiedzali przedszkola na terenie miasta Sieradza 

zapoznając najmłodszych z tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa –  

220 przedszkolaków, 

 patrol rowerowy Straży Miejskiej zabezpieczał Igrzyska Sportowe Sieradzkich 

Przedszkolaków przy ul. Sportowej; dzieci zapoznano z zasadami bezpieczeństwa  

na drodze, 

 w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” przeprowadzono działania profilaktyczne  

w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 przy ul. Szlacheckiej oraz w Szkole 

Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki; dzieci zapoznano z zasadami bezpieczeństwa – 

grupy liczące około 50 uczestników, 

 w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2015”, w Szkole Podstawowej  

nr 9 i w Szkole Podstawowej nr 10 odbyło się spotkanie profilaktyczne z uczniami  

i klas; omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, zasady bezpiecznego 

zachowania, a także zapoznano dzieci z obowiązkami ciążącymi na właścicielach 

zwierząt; zapoznano również dzieci z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą  

i w górach, 

 komendant Straży Miejskiej w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2015” przeprowadził 

akcję profilaktyczną w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Uniejowskiej; w siedzibie 

Straży Miejskiej przeprowadzono akcję profilaktyczną dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 – dzieci zapoznano z działaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza 
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oraz z zasadami bezpieczeństwa; w ramach akcji Straż Miejska zorganizowała bezpłatną 

wycieczkę do Wrocławia dla dzieci uczęszczających na świetlicę wakacyjną działającą  

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 

 przedstawiciele Zespołu ds. Profilaktyki w Straży Miejskiej odwiedzali przedszkola 

dyżurujące w wakacje na terenie Sieradza m.in. Przedszkole nr 2 – celem działań 

profilaktycznych było wzbogacenie dzieci w wiedzę dotycząca bezpiecznego 

wakacyjnego wypoczynku, 

 kontynuacja akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły” – funkcjonariusze Straży Miejskiej 

zabezpieczali przejścia dla pieszych na wysokości szkół podstawowych  

m.in. przy ul. Targowej i Kościuszki, przypominano zasady prawidłowego korzystania  

z przejść dla pieszych oraz informowano o konieczności przeprowadzania rowerów  

przez przejścia dla pieszych, 

 akcja profilaktyczna pn. „Noś odblaski, bądź widoczny na drodze” – uczniowie szkół 

podstawowych i przedszkoli zapoznali się z zasadami funkcjonowania Systemu 

Monitoringu Wizyjnego miasta, z zasadami bezpieczeństwa oraz pracą Strażników 

Miejskich; w ramach tej akcji Komendę Straży Miejskiej odwiedziła młodzież, będąca 

uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sieradzu, 

 w toku działań kontrolnych prowadzonych na terenie miasta Sieradza patrole Straży 

Miejskiej wielokrotnie podejmowały interwencje wobec osób bezdomnych – 4 osoby 

przewieziono do schronisk, 5 osób przekazano pracownikom pogotowia ratunkowego 

celem objęcia ich leczeniem szpitalnym; osobom, które nie wyraziły zgody  

na umieszczenie w schronisku (z różnych powodów) proponowano gorący posiłek  

oraz czystą odzież, które mogli otrzymać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej,   

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 akcja „Otwarte Drzwi Strażaków – Ratowników”, 

 program pn. „Zgaś Ryzyko”, którego celem jest ograniczanie liczby ofiar śmiertelnych  

w pożarach w najbliższych latach, poprzez działania profilaktyczne  

i prewencyjne skierowane do młodego pokolenia,  

POWIATOWY URZĄD PRACY 

 PUP w Sieradzu realizował projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających  

bez pracy w powiecie sieradzkim (I) w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" - 

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
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młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany  

był do osób młodych w wieku do 30 r. życia (do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 

30 urodzin) bez pracy, zarejestrowanych w PUP, jako bezrobotne, (dla których został 

ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. 

młodzież NEET. 

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku do 30 lat, która spełnia łącznie 

trzy warunki:  

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);  

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym-nauka  

w systemie dziennym);  

- nie szkoli (tj. czy brała ona udział w szkoleniu, finansowanym ze środków publicznych,   

w okresie ostatnich 4 tygodni). 

 PUP w Sieradzu realizował projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (I) współfinansowany z EFS  

w ramach Osi priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności 

zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekt 

skierowany jest do osób po 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych  

w PUP, jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

- osób po 50 roku życia, 

- osób długotrwale bezrobotnych, 

- kobiet, 

- osób z niepełnosprawnościami, 

- osób o niskich kwalifikacjach. 

Wsparcie aktywizacyjne skierowane było do osób bezrobotnych, które zgodnie  

z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdowały się w grupie 

pierwszej, (tzw. bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia) oddalenia 

od rynku pracy. 

Ponadto w roku 2015, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zrealizował niżej wymienione 

programy i projekty wynikające z zapisów strategicznych: 

1. Program z rezerwy ministra dla bezrobotnych do 25 roku życia.  

2. Programy z rezerwy ministra dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy określonych w art. 49 ustawy. 
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3. Program z rezerwy ministra dla bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat.  

4. 2 programy z rezerwy ministra dla bezrobotnych pow. 50 roku życia.  

5. Program aktywizacja i integracja dla bezrobotnych korzystających z opieki społecznej.  

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 sieradzka społeczność programu pn. „Profilaktyka a Ty” włączyła się w obchodzony  

w wielu miastach Ogólnopolski Głos Profilaktyki; akcja połączona została z festynem 

zorganizowanym w Parku im. Broniewskiego przy współudziale Gimnazjum nr 3  

w Sieradzu, 

 projekt pn. „Aktywnie pomagam sobie i innym” – celem projektu było ograniczenie 

zjawiska marginalizacji społecznej seniorów i osób niepełnosprawnych; beneficjenci  

to osoby w wieku emerytalnym i osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta 

Sieradza (członkowie Klubów Seniora i zespołów seniorów SSM, osoby zaprzyjaźnione, 

organizacje społeczne współpracujące z SSM. 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym 

FEAD. 

MOSiR 

 skorzystano z dofinansowania Urzędu Miasta na organizację zajęć dla dzieci  

i młodzieży z programu profilaktycznego przeciwdziałanie alkoholizmowi:  

- projekt „Ferie z MOSiR-em, wzięło w nim udział 500 osób,  

- program „Wakacje bez używek”, 

- projekt „Wakacyjny Cykl Turniejów Plażowej Piłki Siatkowej”, w projekcie wzięło 

udział 56 osób, 

- zajęcia z osiedlowym animatorem sportowym, liczba uczestników projektu  

– ok. 1564 osoby, 

- projekt „Wakacyjna Liga Osiedlowa”, w projekcie wzięło udział ok. 80 osób, 

- Park Linowy – skorzystało z niego ok. 4500 osób. 

Szkoły i przedszkola: opracowanie i realizacja wielu projektów i programów, dzięki którym 

możliwe było wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne  

do ich wszechstronnego i prawidłowego rozwoju: 

PRZEDSZKOLE NR 4 

 realizacja programu „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” – dla dzieci, rodziców oraz kadry. 

PRZEDSZKOLE NR 5 
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 program ekologiczny „EkoUszatki badają, doświadczają i chronią” – rozwijanie 

świadomości ekologicznej i podnoszenie wiedzy przyrodniczej, 

 program zdrowotny „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” – wzrost świadomości wśród 

pracowników, rodziców i dzieci na temat roli żywienia we wczesnym życiu człowieka, 

promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci  właściwych nawyków 

żywieniowych. 

PRZEDSZKOLE NR 1  

 program ekologiczny „Mali przyjaciele przyrody”: wzrost poziomu wiedzy 

z zakresu ochrony przyrody i świadomości ekologicznej, kształcenie postawy 

proekologicznej oraz indywidualnej odpowiedzialności za otaczające środowisko, 

 program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”: wzrost 

kompetencji rodziców zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym papierosowy, 

zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają 

w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli pala przy nich tytoń oraz liczne 

konkursy i zajęcia  w zakresie poszerzania wiedzy, rozwijania kreatywności, empatii, 

pozytywnych postaw, poznawania wartości, 

 program regionalno – patriotyczny „Sieradz – moje miasto”: poznanie najbliższego 

środowiska i specyfiki regionu, rozwijanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą 

regionalną, 

 program „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”: wpływ prawidłowego żywienia  

dla zdrowia, 

 program profilaktyczny „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy 

ustnej”: zasady prawidłowego szczotkowania zębów, 

W ramach w/w projektów dzieci i ich rodzice brali udział w: 

- przedstawieniu w Teatrze Miejskim pt. „Jak Krzyś uratował planetę Ziemię”:  

co to znaczy zdrowy tryb życia, jak należy dbać o planetę, jakie używki szkodzą naszemu 

zdrowiu, 

- przedstawieniu w Przedszkolu nr 2 pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”: ochrona otaczającej 

przyrody, segregacja śmieci, 

- przedstawieniu w teatrze Miejskim pt. „Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami  

i problemami wieku dziecięcego”, 

- przedstawieniu w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu pt. „Pszczółka Majka”: świat 

polnych zwierząt potrzebujących pomocy, 
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- happeningu „Powitanie wiosny”: przejście ulicami miasta, odwiedzanie instytucji miejskich, 

wręczanie „apelu przyrody” do mieszkańców, 

- obchodach Światowego Dnia Wody - znaczenie wody dla życia ludzi i otaczającego świata, 

oszczędne korzystanie z jej zasobów, 

- obchodach Dnia Ziemi – piosenki, wiersze, konkursy – jak mądrze gospodarować zasobami 

naszej planety, 

- zajęciach w Gimnazjum nr 2 w Sieradzu – interaktywna wystawa „Rzeka Warta”, 

- konkursach plastycznych: „Marzanna z odpadów”, „Moje ulubione zwierzątko egzotyczne”, 

„Owady” – współfinansowane z WFOŚiGW w Łodzi, 

- akcji ekologicznej Urzędu Miasta „Ograniczmy zanieczyszczenie ziemi”, 

- próbnej ewakuacji, 

- wycieczkach: do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, ZOO Safari w Borysewie, 

Dinoparku Kołacinek, 

- spotkaniu z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie: 

Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją, weterynarzem, stomatologiem – poznanie pracy  

oraz niwelowanie strachu, odpowiednie zachowanie się w sytuacjach zagrażających zdrowiu  

i życiu, 

- wyjściu do Muzeum, skansenu, BWA, Klasztoru Sióstr Urszulanek (krużganki), zwiedzanie 

zabytków i ciekawych miejsc Sieradza, 

- filmach edukacyjnych. 

PRZEDSZKOLE NR 6 

 realizacja programu autorskiego „Mali Zdrowi i Bezpieczni”, 

 udział w ogólnopolskim programie „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, 

 „W krainie ciszy” – program zajęć relaksacyjno – koncentrujących. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 Rządowy program wyposażenia w podręczniki wszystkich uczniów klas I, II,IV (300 

uczniów) – 32.743 zł, 

 Rządowy program „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie podręczników  

dla uczniów klas III z trudną sytuacją materialną + uczniowie z kształcenia specjalnego – 

12 uczniów – 2.900 zł, 

 dożywianie – współpraca z MOPS – do 32 uczniów (różna ilość w różnych miesiącach) – 

27.146 zł + 1 uczeń GOPS – 788 zł, 

 kolonie bezpłatne (UM Sieradz) – 21 uczniów + kolonie Kuratorium – 4 uczniów, 
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 półkolonie w SP4 „Wakacje bez używek” (także dla uczniów SP1) – współpraca  

z UM – 25 uczniów – 8.999 zł, 

 spotkanie świąteczne – Mikołajki w teatrze (UM Sieradz) – 86 uczniów, 

 ferie zimowe – projekt „Aktywność fizyczna jako element profilaktyki uzależnień  

i propagowanie zdrowego trybu życia” (2000 zł UM), 

 zajęcia sportowo – rekreacyjne „Sportowa Osada” w Burzeninie, 2 dni z okazji 

zakończenia szkoły przez klasy VI (82), 

 piknik rekreacyjno – sportowy z rodzicami – Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz – Męka 

(30); rowerowa wycieczka krajoznawcza po Sieradzu (30), 

 II Szkolny Rajd Turystyczno – Krajoznawczy SP4, współpraca z rodzicami (500), 

 „Mleko w szkole” (bezpłatny kartonik mleka dla wszystkich uczniów codziennie), 

 „Owoce i warzywa w szkole” – codzienna porcja bezpłatna dla uczniów klas młodszych, 

 zajęcia „Między nami kobietkami” dla uczennic klas VI (1g, 30), 

 zajęcia na temat „Zdrowego odżywiania” dla uczniów klas VI (60, UM Sieradz), 

 „Wiem, co jem” – zajęcia o prawidłowym odżywianiu w klasach młodszych (50), 

 kultura zachowania, właściwe odżywianie: lekcja w piekarni (50), w restauracji (25), 

 elementy programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje płuca” we współpracy  

z sanepidem (60) 

 „Jestem bezpieczny” – zajęcia w Straży Miejskiej (50), 

 przygotowania i egzamin na kartę rowerową – klasy IV; (100), 

 Praktyczna nauka przechodzenia przez ulicę i zachowania na drodze – klasy I; (130), 

 Aktywny wf – basen, lodowisko, nordic walking i inne liczne wyjścia, wyjazdy, 

wycieczki, działania o charakterze ekologicznym, sportowym, w szerokim rozumieniu – 

prozdrowotne – wymienione już w innych miejscach, 

 warsztaty profilaktyczne (finansowanie UM) realizowane przez Centrum Edukacji  

i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa: edycja wiosenna – profilaktyka bezpieczeństwa  

i uzależnień w sieci; wszystkie klasy III-VI, 325 uczniów, 1794zł;  /  edycja jesienna – 

profilaktyka uzależnień od używek, warsztaty „Dopalaczom mówię NIE”, wszystkie 

klasy IV – VI, 237 uczniów, 1794zł. Razem 24 godziny zajęć profilaktycznych, 

 realizacja zajęć z profilaktyki uzależnień i przemocy oraz podnoszenia kompetencji 

społecznych i emocjonalnych uczniów przez pedagoga oraz psychologa szkolnego – 60g 

w klasach IV – VI (250 uczniów), 

 2-godzinne warsztaty profilaktyczne dla każdej klasy IV – VI „Bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieży w internecie” (250 uczniów), nauczyciel informatyki, 
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 udział w spektaklu profilaktycznym w Teatrze Miejskim „Dzieci sieci” (100 uczniów) 

profilaktyka zagrożeń od telefonów i komputerów oraz „W imię przyjaźni” – 

nawiązywanie prawidłowych relacji (180 uczniów), 

 konkurs szkolny „Bezpieczny uczeń” – dla klas I – VI plastyczny + dla klas IV – VI 

wiedzowy, 

 działalność Samorządu Szkolnego: Klasowe debaty „Tytoń, narkotyki, dopalacze, 

alkohol – jak się przed tym bronić”, Ścienna Szkolna gazetka profilaktyczna, 

 biblioteka – zajęcia czytelnicze dla grupy uczniów (15) – głośne czytanie  

ze zrozumieniem bajek terapeutycznych i książek GWP z serii „Bezpieczne Dziecko”, 

 realizacja zajęć edukacyjno – profilaktycznych na godzinach wychowawczych  

oraz treści wynikających z podstawy programowej (głównie nauczanie początkowe, 

język polski, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie) – realizacja wychowawcy, 

nauczyciele, świetlica obejmuje wszystkich uczniów, 

 w ramach profilaktyki także codzienna praca wychowawcza, m.in. objęcie grupy uczniów 

z ryzyka wychowawczego (25) szczególną opieką wychowawczo – profilaktyczną przez 

pedagoga i psychologa szkolnego (liczne rozmowy wspierające, diagnostyczne, 

mediacyjne, dyscyplinujące; wsparcie dla rodziców). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 

 program profilaktyki zdrowotnej „Zadbaj o swoje płuca”,: pogłębienie wiedzy  

o zagrożeniach wpływających na powstanie chorób układu oddechowego, realizowany  

w klasach I – VI, 

 program „Owoce i warzywa w szkole” dotyczący zwyczajów żywieniowych skierowany 

dla dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej, 

 program „Szklanka mleka” dotyczący zwyczajów żywieniowych, skierowany  

dla dzieci z klas 0 – VI szkoły podstawowej, 

 programy profilaktyczne pn. „Zdrowo i bez przemocy” i „Wiosną mądrze, zdrowo  

i sportowo” skierowane dla uczniów klas I – VI; zostały dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska; uczniowie nabyli umiejętności 

społeczne przydatne w radzeniu sobie  z posiadanymi problemami, które służyć będą 

rozwojowi społecznemu i osobistemu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

 zajęcia profilaktyczne dla klas I – VI pn. „Czy dokuczanie jest przemocą?”, program 

profilaktyczno – wychowawczy „Jestem przezorny i zaradny” - celem zajęć  

było zapobieganie zjawiskom przemocy w grupach klasowych, kształtowanie 
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umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia, poznawanie samego siebie, 

nazywanie i wyrażanie emocji, 

 zajęcia profilaktyczne dla klas I – VI pn. „Asertywność – umiem mówić nie”, program 

profilaktyczno – wychowawczy „Wiem kiedy odmówić” – celem zajęć  

było ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania, poznawanie różnych sposobów 

odmawiania oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

 program wychowawczo – profilaktyczny „Bezpieczni w sieci” realizowany  

w edycji wiosennej 2015, adresowany do uczniów klas I - 197 osób; ukazanie 

negatywnego wpływu nadmiernego korzystania z komputera, Internetu  

oraz zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania  

w środowisku cyfrowym, 

 debata dla uczniów klas VI – 105 osób na temat „Prawo do życia wolnego  

od używek”; promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom  

i zniechęcenie do sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki i tabletki, 

 program realizowany w ramach półkolonii „Bezpieczne i aktywne wakacje 2015”; 

zapewnienie dzieciom bezpiecznych, radosnych, twórczych wakacji oraz wsparcie 

rodziców w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych – promowanie zdrowego 

stylu życia, zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dostarczanie 

podstawowych informacji o istniejących zagrożeniach, ukazanie ich przyczyn  

oraz sposobów eliminowania, przekazywanie podstawowych wiadomości o środkach 

zmieniających świadomość i ich negatywnym działaniu na organizm człowieka, 

kształtowanie umiejętności reagowania na zjawisko agresji, przemocy, rozwijanie 

umiejętności dostrzegania skutków własnych działań dla innych osób; w półkoloniach 

wzięło udział 50 uczniów z klas I – III, w tym 40 z SP nr 10 i 10 z SP nr 9, 

 program profilaktyczny realizowany w edycji wiosennej 2015 „Uzależnieniom  

– Nie” (warsztaty dla uczniów z klas IV – VI – 406 osób, szkolenie rady pedagogicznej – 

58 nauczycieli, szkolenie dla rodziców – 406 osób w ramach wywiadówek śródrocznych; 

rozwijanie umiejętności ochrony samego siebie przed współczesnymi środkami 

uzależniającymi takimi jak: alkohol, narkotyki, papierosy, napoje energetyzujące, 

dopalacze; uświadomienie czym jest zdrowie i co może mu zaszkodzić, uczenie 

sposobów ochrony przed uzależnieniem, poprzez umiejętność wyrażania siebie, 

kształtowanie postawy asertywnej i zdrowego stylu życia, 
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 organizacja na terenie szkoły przy współpracy z KPP konkursu dla klas II „Akademia 

Bezpieczeństwa”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 szereg działań profilaktyczno-wychowawczych ujętych w projekcie „Profilaktyka 

wczesnoszkolna w zakresie promowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania 

rozszerzaniu się przemocy, alkoholizmowi, narkomanii oraz innych zjawisk 

patologicznych wśród dzieci i młodzieży” skierowanego do całej społeczności szkolnej: 

kształtowanie różnych umiejętności interpersonalnych i społecznych koniecznych  

w prawidłowym komunikowaniu się z innymi; przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym oraz wszelkim formom; wczesna profilaktyka uzależnień, przemocy  

oraz zjawisk patologicznych; wdrażanie autorskiego programu „Świat zdrowia / świat 

uzależnień”, 

 zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów z zewnątrz typu: „Jak działa 

uzależnienie?”, „W wirtualnym świecie”, „Złościć się z głową”, „Bądź odpowiedzialny 

za swoje wybory”; przedstawienia profilaktyczne (zapraszanie grup teatralnych),  

np. „Zaklęty bagaż”, „Zdążyć przed dzwonkiem”, 

 międzyszkolny konkurs profilaktyczno – wychowawczy „Nasz pomysł  

na powstrzymanie agresji”, 

 IX edycja Szkolnego Dnia Bez Agresji. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

 program promujący zdrowie pn. „Promowanie zdrowia” skierowany dla uczniów klas I – 

VI; kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań na rzecz 

zdrowia własnego i innych. 

GIMNAZJUM NR 3 

 w ramach działań profilaktycznych młodzież uczestniczyła w warsztatach 

psychologiczno – pedagogicznych na temat asertywności oraz w konsultacjach 

indywidualnych pt. „Dlaczego warto mówić NIE” oraz w ramach programu 

„Wykorzystaj swoją szansę”, 

 opracowano program „Przywołujemy wiosnę”, celem którego było przeciwdziałanie 

uzależnieniom, kształtowanie umiejętności społecznych; w ramach programu młodzież 

uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym „Światełko w tunelu” oraz w lekcjach 

profilaktycznych, 

 młodzież została włączona w realizację programu „Stop dopalaczom” organizowanego 

przez KPP i UM Sieradz. W ramach programu młodzież uczestniczyła w spotkaniach  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2015 roku  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 158 

z przedstawicielami Policji, w warsztatach psychologicznych oraz brała udział  

w konkursach profilaktycznych, 

 uczniowie uczestniczyli w realizacji programu „Jesień w kolorach”, celem programu  

było dostarczenie młodzieży obiektywnych informacji dotyczących uzależnienia  

od narkotyków, skutków zażywania narkotyków, kształtowanie strategii odmawiania, 

 zorganizowano spotkania z kuratorem sądowym dotyczące konsekwencji zachowań 

ryzykownych, 

 uczestnictwo młodzieży w grupie PaT – przygotowywanie i wystawianie spektakli  

o tematyce antyuzależniowej, 

 spotkanie z lekarzem pulmonologiem – profilaktyka uzależnień od papierosów  

i e-papierosów, 

 w ramach promowania zdrowia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej szkoła 

kontynuowała realizację programu „Trzymaj formę, zdrowo żyć – zdrowym być”, 

obejmującego pogadanki na temat zdrowego stylu życia, audycje radiowe, konkursy 

plastyczne, robienie kanapek, 

 raz w miesiącu organizowane były „Stoiska ze zdrową żywnością”; jesienią 

organizowane były „Dni z jabłkiem” – jabłko dla każdego ucznia w świetlicy szkolnej,  

 w trosce o zdrowie i podniesienie świadomości młodzieży dla dziewczynek III klas 

zorganizowane były spotkania z zakresu profilaktyki raka piersi przy współpracy  

ze Stowarzyszeniem Sieradzkiego Klubu „Amazonka”, 

 programem edukacyjno – profilaktycznym zapobiegania cukrzycy objęto uczniów  

I klas, 

 przez szkolny radiowęzeł odbywały się cykliczne audycje dotyczące szkodliwości palenia 

papierosów,  

 organizowanie dla uczniów III klas we współpracy z PUP szkoleń z zakresu preorientacji 

zawodowej, 

 prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach programu „Wykorzystaj swoją 

szansę”, 

GIMNAZJUM NR 1 

 realizacja programów profilaktycznych – profilaktyka uzależnień, przemocy  

i agresji, przestępstw internetowych „narkotyki i dopalacze to nie nasza bajka”, „Przeciw 

agresji, w stronę tolerancji”, 
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 integracja uczniów I klas, realizacja programu „Zaopiekuj się Pierwszakiem”, „Przeciw 

agresji, w stronę tolerancji” – program realizowany we współpracy z KPP w Sieradzu, 

„Nie daj się nabrać”, udział młodzieży w konkursie „Moja Pasja”. 

GIMNAZJUM NR 2 

 w ramach promocji zdrowego stylu życia: „Zdrowo żyć – zdrowym być”, „Trzymaj 

formę”, „Żyj zdrowo na sportowo”, „Alkohol – droga donikąd”, „Przeciw”, „Profilaktyka 

zachowań ryzykownych – współczesne podejście do problemu”, 

 programy profilaktyczne skierowane dla uczniów i rodziców: „Dopalaczom mówimy 

stop – wybieramy zdrowie”, „Nie daj się nabrać” – zapobieganie uzależnieniom,  

I LO  

 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – skierowany do uczniów trzech klas II, 

 „Dopalacze – zagrożenie wśród młodzieży” – skierowany do uczniów sześciu klas  

I oraz ich rodziców, 

 „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop” – skierowany do uczniów jednej klasy  

I i jednej klasy II, 

 „Profilaktyka HIV / AIDS” – skierowany do uczniów trzech klas II, 

 „Wybierz życie, pierwszy krok” – skierowany do uczniów sześciu klas I, 

 „ARS czyli jak dbać o miłość” – skierowany do uczniów jednej klasy I, 

 „Trudne emocje – radzenie sobie i konsekwencje” – skierowany dla uczniów sześciu klas 

I.   

II LO 

 „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Wybierz życie – pierwszy krok”, „Anoreksja, bulimia”, 

„Profilaktyka HIV / AIDS”, „”Uzależnienia”, „Konsekwencje palenia tytoniu”, „Stres 

pod kontrolą”. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY 

 programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji i uzależnieniom: „Spójrz 

inaczej na agresję”, „Nie pal przy mnie”, „Radzimy sobie ze złością – gry  

i zabawy”, „Zły dotyk”, „Stop cyberprzemocy”, 

 indywidualne wsparcie i terapia uczniów z przejawami niedostosowania społecznego 

oraz dotkniętych przejawami przemocy w środowisku rodzinnym, 

 zajęcia psychologiczno – pedagogiczne i socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, z rodzin z problemem alkoholowym  

i niewydolnych wychowawczo, 
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 realizacja programu pn. „Wychowujemy razem” – beneficjentami tego programu  

są rodzice. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

 programy: „Bezpieczne media”, „Przeciwdziałanie agresji”, „Zapobieganie 

uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, dopalaczy oraz innych środków 

psychoaktywnych”, „Pomagamy skutecznie – żyjemy bezpiecznie” – celem programów, 

których adresatami byli uczniowie, rodzice i nauczyciele było zapoznanie  

z mechanizmami działania poszczególnych problemów oraz wyposażenie uczestników  

w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 „Dopalacze – zagrożenie dla młodzieży” – dla rodziców, „Zdrowy tryb życia  

– działania profilaktyczne” – dla dzieci, „Życie wolne od uzależnień” – debata, „Stop 

dopalaczom” – dla dzieci i młodzieży, „Uzależnienie od środków psychoaktywnych 

(nikotyna, alkohol)” – dla młodzieży, „Zagrożenia płynące z komputera  

ze współczesnych mediów elektronicznych” – dla dzieci i rodziców, „Bezpieczne 

poruszanie się w cyberprzestrzeni” – dla dzieci i rodziców, „Agresja w sieci”  

– dla rodziców, 

 Diagnoza i zajęcia w poradni dla dzieci przedszkolnych i szkolnych  

oraz ich rodziców z terenu Sieradza: 

- diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, 

psychoterapia indywidualna dla rodziców, Biofeedback, rozmowy terapeutyczne, 

„Trening zastępowania agresji”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, psychoterapia 

dla rodzin i rodziców, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – program ogólnopolski, 

porady bez badań. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 „Aktywnie pomagam sobie i innym”: ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej 

seniorów i osób niepełnosprawnych; Beneficjenci projektu: bezpośredni uczestnicy – 

członkowie klubów seniora i zespołów seniorów SSM, osoby zaprzyjaźnione, organizacje 

społeczne  współpracujące z SSM, pośredni uczestnicy – członkowie rodzin i członkowie 

organizacji społecznych. 

STOWARZYSZENIE „DARY LOSU” 

 realizacja programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie zagrożeniom” – tematy  

z zakresu przeciwdziałania agresji, uzależnieniom, cyberprzemocy itp., 

 indywidualne wsparcie uczniów z przejawami niedostosowania społecznego, 
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 zajęcia psychologiczno – pedagogiczne i socjoterapeutyczne przeznaczone  

dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz rodzin niewydolnych wychowawczo, 

 z zakresu profilaktyki zdrowotnej zorganizowano spotkanie dla rodziców  

z dietetykiem na temat zdrowego żywienia. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 realizacja programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego odżywiania 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco dzieciom, 

 realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia podczas wypoczynku zimowego  

i letniego dla dzieci, 

 organizowanie zajęć sportowych na bazie boisk i sali gimnastycznej Gimnazjum  

nr 3 w Sieradzu oraz ogólno udostępnionych terenów sportowo – rekreacyjnych miasta 

dla dzieci z ŚOW TPD w Sieradzu oraz uczestników wakacyjnych zajęć świetlicowych,  

 udział podopiecznych TPD w imprezach, atrakcjach organizowanych przez Centrum 

Informacji Kulturalnej oraz Sieradzkie Centrum Kultury w Sieradzu, 

 realizacja zajęć dla dzieci w TPD – owskim ognisku z zakresu plastyki, muzyki, małych 

form teatralnych mających na celu ich osobisty rozwój, 

 organizowanie podczas TPD – owskich kolonii wypoczynkowych, w ramach 

realizowanych programów pobytu, zajęć: sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, 

kulturalnych, muzycznych, plastycznych itp. mających na celu zapewnienie dzieciom 

aktywnego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań, kulturalnych, 

muzycznych, plastycznych itp. mających na celu zapewnienie dzieciom aktywnego 

wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań, 

 projekt dający możliwość sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego  

oraz realizacji programu z zakresu kultury i sztuki dla podopiecznych sieradzkiego 

ogniska. 

 

Wskazówki dla realizatorów zadań wpisujących się w strategię: 

 położyć większy nacisk na wdrożenie zasad zawartych w Narodowym Programie 

Zdrowia Psychicznego, 

 należy monitorować zagadnienie nowych uzależnień i eurosieroctwa, 

 w związku z brakiem możliwości zatrudnienia dla ludzi młodych widać pogłębiający  

się problem „starzenia się” naszej lokalnej społeczności. Z jednej strony warto  

więc zatroszczyć się o naszych seniorów, a z drugiej dać młodym ludziom możliwości  
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do pozostania w rodzinnym mieście – miejsce pracy, niedrogie mieszkanie, niezbędna 

pomoc dla rozwoju rodziny. 

 

Inne uwagi, spostrzeżenia dotyczące wdrażania strategii 

 na miarę posiadanych i pozyskanych środków realizowane są wszystkie cele  

i kierunki działania przewidziane w Strategii. Jednak niektóre zadania nie zostały 

zrealizowane bądź zrealizowane w zawężonym zakresie właśnie z uwagi na zbyt niskie 

zasoby finansowe, 

 realizatorzy zadań uznają, że należy kontynuować podjęte działania,  zwłaszcza  

z zakresu ekologii, propagowania zdrowego stylu życia, zachęcania do aktywności 

fizycznej, profilaktyki i leczenia uzależnień, aktywizacji zawodowej i społecznej, 

 dalsza współpraca wszystkich podmiotów zarówno oświatowych, kulturalnych, 

samorządowych oraz prywatnych w celu realizacji kierunków działań wyznaczonych  

w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, 

 łączenie projektów, które mają ten sam cel i beneficjentów, np. świąteczna paczka  

dla dzieci z rodzin biednych, dysfunkcyjnych (niejednokrotnie jedno dziecko otrzymuje  

z trzech różnych miejsc paczkę ze słodyczami), 

 brak wystarczających środków finansowych ogranicza możliwość kontynuacji  

i realizacji nowych zadań, uniemożliwia podejmowanie inicjatyw. 
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4. REKOMENDACJE 

 

Zespół Oceniający realizację zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Sieradz w 2015 roku, po analizie ocen stopnia wdrożenia działań 

wyznaczonych w dokumencie oraz danych obiektywnych pozyskanych z instytucji 

i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, 

wskazał na obszary działań, których realizację należałoby podjąć bądź zintensyfikować. 

Szczególną uwagę przy realizacji zadań wpisujących się w poszczególne cele strategii 

należy ukierunkować na: 

a) cel strategiczny 1 – przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności  

oraz zapobieganie ich skutkom: 

 organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich – ocena 6, 

 utrzymanie i rozwój w mieście zasobów mieszkań komunalnych  

i socjalnych – ocena 5, 

 promowanie miasta w celu pozyskania inwestorów mogących utworzyć 

nowe miejsca pracy – ocena 6, 

 opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób 

bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,  

np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – ocena 6, 

 prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi 

bezdomnością – ocena 6, 

b) cel strategiczny 2 – wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży: 

 prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi 

bezradnością opiekuńczo-wychowawczą – ocena 6,  

 promowanie w mieście prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie 

rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich,  

m.in. przez pracowników MOPS –u i placówek oświatowych – ocena 6, 

 zatrudnianie, w razie potrzeby, asystentów rodziny oraz ustanawianie rodzin 

wspierających dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich szkoleń – ocena 

6. 

 zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym 

psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej) – ocena 6, 
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 zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w mieście poprzez stałą 

współpracę placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek 

pomocy społecznej i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów 

sądowych, policji, organizacji pozarządowych i Kościoła – ocena 6, 

 zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków dostępu  

do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – ocena 5, 

 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi  

na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi i narkomanii – ocena 5, 

 funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemami 

uzależnień – ocena 5, 

 zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i stomatologii – ocena 5, 

c) cel strategiczny 3 – utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym: 

 zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem – ocena 6, 

 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób 

starszych oraz z Kościołem, rozwijanie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-

społecznych, rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie cyklicznych 

imprez, spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek – ocena 6, 

 pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze – ocena 5, 

 prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi – ocena 6, 

 organizowanie w mieście specjalistycznych usług opiekuńczych,  

w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ocena 2, 

d) cel strategiczny 4 – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście: 

 zapewnienie bezpieczeństwa w mieście przez organy i organizacje  

do tego powołane – policję, straż pożarną – ocena 6, 

 podejmowanie przez jednostki miasta i jej mieszkańców współpracy  

z instytucjami o zasięgu ponadlokalnym, policję, prokuraturą rejonową, 

sądem rejonowym, kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi 

na rzecz przeciwdziałania przestępczości – ocena 6, 
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 zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m. in. poprzez 

remont dróg miejskich, budowę przydrożnych chodników i oświetlenia, 

organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół, działania edukacyjne – 

ocena 6, 

e) cel strategiczny 5 – rozwój kapitału społecznego i ludzkiego: 

 doskonalenie kadr pomocy społecznej w mieście – ocena 6, 

 wdrażanie, w miarę potrzeby, nowych instrumentów i usług służących 

podniesieniu jakości świadczonej pomocy – ocena 5, 

 udostępnianie informacji o sektorze pozarządowym działającym w mieście, 

promowanie jego działań – ocena 6, 

 propagowanie idei pomocy innym oraz pozyskiwanie darczyńców w celu 

możliwości jej realizacji – ocena 5. 

 

Stopień wdrożenia w roku 2015 pozostałych kierunków działań zaplanowanych do realizacji 

w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradz na lata  

2014-2020 uzyskał ocenę 7 – pełne i skuteczne wdrożenie. W kolejnych okresach 

sprawozdawczych wszystkie podmioty podejmujące działania w obszarze rozwiązywania 

problemów społecznych naszego miasta winny realizować zadania w tych obszarach  

na dotychczasowym, bądź jeszcze udoskonalonym poziomie. 

 

Niniejszy Raport Monitoringowy został opracowany na podstawie danych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz w oparciu o informacje uzyskane (dostarczone) 

przez ankietowanych. 
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SPIS TABEL I WYKRESÓW 

 

Tabele: 

1. Tabela 1. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

2. Tabela 2. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

3. Tabela 3. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

4. Tabela 4. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

5. Tabela 5. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

6. Tabela 6. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 6.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 1. 

7. Tabela 7. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

8. Tabela 8. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

9. Tabela 9. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

10. Tabela 10. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

11. Tabela 11. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. 

12. Tabela 12. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

13. Tabela 13. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

14. Tabela 14. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

15. Tabela 15. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 3. 

16. Tabela 16. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 1.: 

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 

17. Tabela 17. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

18. Tabela 18. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

19. Tabela 19. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 2. i celów operacyjnych 1-3. 

20. Tabela 20. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

21. Tabela 21. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

22. Tabela 22. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 6.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 1. 

23. Tabela 23. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 
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24. Tabela 24. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

25. Tabela 25. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

26. Tabela 26. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

27. Tabela 27. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

28. Tabela 28. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 6.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

29. Tabela 29. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 7.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

30. Tabela 30. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 8.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

31. Tabela 31. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 9.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

32. Tabela 32. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 10.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 2. 

33. Tabela 33. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

34. Tabela 34. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

35. Tabela 35. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

36. Tabela 36. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 3. 

37. Tabela 37. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 4. 

38. Tabela 38. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 2. i celu operacyjnego 4. 

39. Tabela 39. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 2.: 

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

40. Tabela 40. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

41. Tabela 41. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

42. Tabela 42. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

43. Tabela 43. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

44. Tabela 44. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 1. 

45. Tabela 45. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

46. Tabela 46. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

47. Tabela 47. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

48. Tabela 48. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 
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49. Tabela 49. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 3. i celu operacyjnego 2. 

50. Tabela 50. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 3.: 

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania  

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

51. Tabela 51. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

52. Tabela 52. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

53. Tabela 53. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

54. Tabela 54. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 4.  

w ramach celu strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

55. Tabela 55. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 5.  

w ramach celu strategicznego 4. i celów operacyjnych 1-2. 

56. Tabela 56. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 4.: 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście.  

57. Tabela 57. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1,  

w ramach celu strategicznego 5 i celu operacyjnego 1. 

58. Tabela 58. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 5. i celu operacyjnego 1. 

59. Tabela 59. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 5. i celu operacyjnego 1. 

60. Tabela 60. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 1.  

w ramach celu strategicznego 5. i celu operacyjnego 2. 

61. Tabela 61. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 2.  

w ramach celu strategicznego 5. i celu operacyjnego 2. 

62. Tabela 62. Ocena wdrożenia w 2015 roku kierunku działania 3.  

w ramach celu strategicznego 5. i celu operacyjnego 2. 

63. Tabela 63. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 5.:  

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

 

 

Wykresy: 

 

1. Wykres 1. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 1. 

i celu operacyjnego 1. 

2. Wykres 2. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 1. 

i celu operacyjnego 2. 

3. Wykres 3. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 1. 

i celu operacyjnego 3. 

4. Wykres 4. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 2. 

i celu operacyjnego 1. 

5. Wykres 5. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 2. 

i celu operacyjnego 1. 

6. Wykres 6. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 

2. i celu operacyjnego 3. 

7. Wykres 7. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 2. 

i celu operacyjnego4. 

8. Wykres 8. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 3. 

i celu operacyjnego 1. 
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9. Wykres 9. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 3. 

i celu operacyjnego 2. 

10. Wykres 10. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 4. 

i celów operacyjnych 1-2. 

11. Wykres 11. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 5. 

i celu operacyjnego 1. 

12. Wykres 12. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 5. 

i celu operacyjnego 2. 

13. Wykres 13. Ocena celów strategicznych 1-5 i celów operacyjnych dokonana 

w oparciu o średnią ocen działań wyznaczonych w ramach tych celów. 


