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Pieczęć instytucji 

 

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

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 

Wskaźnik monitoringowy w 2018 r. 

Wielkość stopy bezrobocia       

Liczba osób bezrobotnych w mieście  

Liczba osób bezrobotnych w mieście objętych przez Powiatowy Urząd 
Pracy różnymi formami wsparcia 

 

Liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych pracą 
socjalną 

 

Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem 
z powodu ubóstwa bezrobocia i bezdomności 

 

Liczba nowych inwestorów  

Liczba podmiotów gospodarczych  

Liczba opracowanych i realizowanych projektów w zakresie 
aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Liczba osób objętych projektami w zakresie aktywizacji grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem  

Liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie  

 

Tabela 2. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 2.: Wspieranie 

rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Wskaźnik monitoringowy w 2018 r. 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną  

Liczba asystentów rodziny  

Liczba rodzin wspierających  

Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 

 

Liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz 
liczba porad 

 

Liczba porad z zakresu poradnictwa specjalistycznego  



Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną  

Liczba osób uzależnionych od alkoholu  

Liczba osób uzależnionych od narkotyków  

Liczba osób uzależnionych od nikotyny  

Liczba osób uzależnionych od dopalaczy  

Liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym oraz z systemu 
pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy      
w rodzinie 

 

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności 
informacyjnej i edukacyjnej 

 

Liczba osób objętych pomocą w ramach Miejskiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej MOPS w Sieradzu 

 

Liczba interwencji przeprowadzonych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 

Liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego  

Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia  

Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących swoje 
kwalifikacje zawodowe 

 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od gier komputerowych  

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od internetu  

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od telefonów komórkowych  

Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym  

Liczba euro-sierot  

Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej 

 

Liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi  

 

 

Tabela 3. 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 2018 r. 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle 
mieszkańców 

 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców  

Liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością (w oparciu o dane 
MOPS-u oraz PCPR-u) 

 

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną  

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z 
systemu pomocy społecznej 

 



Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi  

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi  

Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych (dane z PUP-u)  

 

 

Tabela 4. Wskaźnik monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 4.: Podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa w mieście. 

Wskaźnik monitoringowy w 2018 r. 

Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw  

Liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-

edukacyjnych 

 

Liczba osób objętych programami profilaktyczno-edukacyjnymi  

Liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na 

drodze 

 

 

 

Tabela 5. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 5.: Rozwój 

kapitału społecznego i ludzkiego. 

Wskaźnik monitoringowy w 2018 r. 

Liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej  

Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w mieście, 
zajmujących się zagadnieniami z zakresu polityki społecznej 

 

Liczba wolontariuszy w jednostkach pomocy społecznej 
funkcjonujących w mieście 

 

Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej miasta o 
sektorze pozarządowym działającym w mieście, w tym promującym 
jego działania 
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                                                                                                                Data i podpis osoby wypełniającej arkusz 

 


