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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. 

 
1. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU 

  
Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 został opracowany przez Miejski Ośrodek 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, 
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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. 

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. 

 
2. OCENA STOPNIA WDROŻENIA ZAPISÓW STRATEGICZNYCH 
 

Dokonaną przez Zespół Oceniający ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej  
w Mieście Sieradz w 2018 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.  
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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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 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 679 rodzin, w tym 1275 osób ubogich,  
 objęcie wyłącznie pracą socjalną 56 rodzin,  
 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), 

 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 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, 

 w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, a także Przedszkolami nr: 1, 3, 4, 6, 15, 
Szkołami Podstawowymi nr: 1, 4, 6, 8, 10, Sieradzkim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji MOPS w Sieradzu był organizatorem na terenie miasta prac społecznie 
użytecznych dla 16 osób bezrobotnych.  
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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 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 udzielanie pomocy rzeczowej w postaci posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej poprzez prowadzenie Jadłodajni, która wydała 55 427 posiłków, z czego 20 669 
sfinansowano ze środków Rządowego Programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, 

 pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i celowych specjalnych  
(673 rodzin, 1 228 osób) oraz w formie posiłków (219 rodzin, 591 osoby), 

 współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy  
w następujących formach: 

 żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 – 543 rodzin,  
w tym 1145 osoby, 

 pomocy żywnościowej poza w/w programem – 499 zleceń, 
 pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego i mebli – 100 

zleceń, 
 wsparcie osób potrzebujących w zakresie odpowiedniego żywienia – m. in. w ramach Rządowego 

Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – skorzystały łącznie 838 osoby (w formie 
posiłków i zasiłków celowych na dożywianie w rodzinie), w tym 340 osób z posiłku (dzieci  
i dorośli), 

 typowanie rodzin i dzieci do objęcia pomocą w formie organizacji spotkań świątecznych 
połączonych z przekazaniem upominków oraz do pomocy rzeczowej - współpraca z instytucjami: 
Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową – „Spotkanie z Mikołajem”, Kościołem Chrześcijańskim 
Zbór „Jezus Żyje” – Zabawa choinkowa. 

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY 
 dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin kwalifikujących się do pomocy we współpracy z MOPS. 
 
Kierunek działania 3. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich. 
 
Tabela 3. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 3. w ramach celu strategicznego 1.  
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 akcja MIKOŁAJ I SPONSOR DZIECIOM SPÓŁDZIELCÓW (15 edycja), w której wzięło udział 

88 dzieci (w przedziale wiekowym 5-9 lat) korzystających ze świadczeń rodzinnych i pomocy 
społecznej, których rodzice (opiekunowie) są członkami SSM. Łączny koszt zadania – 5 637,65 zł. 

PRZEDSZKOLE NR 1 
 zbiórka plastikowych nakrętek, udział w akcji „Szlachetna paczka”. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 zorganizowanie akcji szkolnej „Dołącz do Świętego Mikołaja” i przygotowanie paczek dla 

potrzebujących uczniów. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 zorganizowanie paczki w ramach akcji „Szlachetna paczka” i udział wolontariuszy w akcji TPD 

„Podziel się posiłkiem” (również wolontariuszy Caritas i Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
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Rozsianego – oddział w Sieradzu), 
 loteria fantowa i wsparcie finansowe dla uczennicy szkoły mającej poważne problemy zdrowotne, 
 organizacja paczek świątecznych przez pracowników dla nauczycieli – emerytów w trudnej 

sytuacji życiowej. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 zainicjowanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Sieradzu w zakresie  wolontariatu 

– uczniowie szkoły w liczbie 20 wraz z czterema opiekunami wzięli udział w zbiórce żywności 
organizowanej przez tę organizację. Dzięki tej inicjatywie 10 rodzin ze szkoły z bardzo trudną 
sytuacją materialną i życiową objętych zostało pomocą w postaci przekazania im dwukrotnie 
paczek żywnościowych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 działalność wolontariatu szkolnego, 
 wystawienie jasełek w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, 
 współpraca uczniów ze schroniskiem dla zwierząt w Czartkach, 
 akcja informacyjna w klasach nt. UNICEF. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
Działalność wolontariatu szkolnego:  
 zorganizowanie Świątecznej Zbiórki Żywności dla TPD, 
 nawiązanie kontaktu z Polskimi Bankami Żywności,  
 przekazanie słodkich upominków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, 
 przyłączenie się do Klubu Szkół UNICEF w celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym 

dzieciom na świecie, 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 zbieranie plastikowych zakrętek na wózek dla dziecka niepełnosprawnego. 
ZAKŁAD KARNY  
 przekazywanie wytworów powstałych w ramach terapii zajęciowej na aukcje charytatywne. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  
 zorganizowano dwie loterie fantowe. 
 
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 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 
W ramach zadania „Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży” dofinansowano: 
 Polski Komitet Pomocy Społecznej. Wypoczynek wakacyjny dla 100 dzieci i młodzieży  

w Bartkowej k. Gródka nad Dunajcem (04.07.2018 r. – 13.07.2018 r.) w kwocie 80 000 zł, 
 organizację dla dzieci i młodzieży warsztatów plastycznych o tematyce świątecznej (375 uczniów) 

– 13 500 zł, 
 organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas wakacji w ramach programu „Wakacje  bez 

używek ” dla  12 115 dzieci i młodzieży w kwocie 98 616 zł w tym: 
- SP nr 1 dla 30 uczniów (półkolonie 2018)  w  kwocie 11 894 zł, 
- SP nr 10 dla 44  uczniów (półkolonie 2018) w  kwocie 17 279 zł, 
- SP nr 4 dla 9150 uczniów (Sieradzki Trener Osiedlowy) w kwocie 11 836 zł, 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu (ok. 7960) w kwocie 57 096 zł - organizacja ferii  
z MOSiR-em, letniej akademii tenisa, wakacyjnego cyklu turniejów piłki plażowej, wakacyjnej ligi 
osiedlowej – piłki nożnej, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej. 
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MOPS 
 udzielanie rodzinom pomocy finansowej (na żywność, odzież i artykuły szkolne) oraz rzeczowej 

(w tym organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, pomoc z PKPS), 
 działania o charakterze środowiskowym: 

- działalność Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 
organizacja wypoczynku zimowego, 
- organizacja spotkania okolicznościowego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, 
- organizacja Rodzinnego Pikniku Integracyjnego, 
- współpraca z Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Kościołem Chrześcijańskim Zbór 
„Jezus  Żyje” w zakresie organizacji spotkań mikołajkowych. 

PRZEDSZKOLE NR 3 
 pomoc w formie posiłku dla 6 dzieci (pełen obiad). 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 organizowanie dożywiania – obiady finansowane przez MOPS; dla jednego dziecka obiad 

opłacała fundacja, 
 organizowanie wypoczynku letniego, 
 doposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe,  
 udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
 realizacja rządowego programu wyposażenia w bezpłatne podręczniki uczniów – korzystają 

wszyscy uczniowie, 
 dożywianie – współpraca z MOPS – objętych około 20 uczniów (różna ilość w różnych 

miesiącach) + sponsor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (objętych I-VI: 1 uczeń, X-XI: 6 uczniów), 
 organizacja przez UM Sieradz bezpłatnych kolonii dla uczniów klas IV–VI o niskim statusie 

materialnym – 19 uczniów oraz przez Kuratorium – 4 uczniów, 
 organizacja warsztatów świąteczno – artystycznych przez UM Sieradz (prowadzone przez firmę 

Happykids) dla uczniów w trakcie przerwy bożonarodzeniowej – udział 100 uczniów, 
 objęcie 10 rodzin pomocą w formie paczek żywnościowych w ramach akcji Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci „Podziel się posiłkiem”; 7 rodzin zgłoszono do akcji „Szlachetna paczka”,  
z różnych akcji Caritas z paczek skorzystało 12 rodzin – we wszystkich tych akcjach 
charytatywnych uczestniczyli uczniowie SP 4 - wolontariusze. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 udział 11 uczniów w bezpłatnych koloniach letnich sfinansowanych przez UM w Sieradzu, 
 udział 3 uczniów w bezpłatnych koloniach letnich zorganizowanych przez Kuratorium  Oświaty  

w Łodzi, 
 udział 3 uczniów w bezpłatnym zimowisku podczas ferii zimowych organizowanym przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sieradzu za minimalną odpłatnością (większość dofinansowanie 
z KRUS). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 udział w bezpłatnych koloniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, 
 udział w bezpłatnych koloniach letnich organizowanych przez Urząd Miasta Sieradz, 
 udział w półkoloniach w SP nr 10, 
 udział w zajęciach warsztatowych zorganizowanych w trakcie przerwy świątecznej (ze środków 

UM), 
 korzystanie przez uczniów z obiadów dotowanych przez MOPS, 
 udział w zajęciach sportowo–rekreacyjnych realizowanych w trakcie ferii zimowych. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 z dożywiania (obiady) finansowanego przez MOPS korzystało średnio miesięcznie 22 uczniów, 
 pozyskanie prywatnych sponsorów w celu zapewnienia dzieciom dożywiania, odzieży  

oraz pomocy potrzebnych do nauki (5 dzieci skorzystało z tego rodzaju pomocy), 
 zorganizowanie zajęć rekreacyjno–sportowych w czasie ferii zimowych „Zima 2018”, 
 typowanie uczniów do udziału w koloniach, które odbyły się w miejscowości Bartkowej  

k. Gródka nad Dunajcem (30 uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, w tym 15 dzieci  
ze średnią ocen powyżej 4,5), 
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 organizacja półkolonii „Wakacje 2018 – wakacje bez używek” (dla 30 uczniów z naszej szkoły 
oraz 15 dzieci z SP 9), 

 wytypowanie uczniów do zwolnienia z opłat na rzecz ubezpieczenia. 
KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK - ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 
 codzienne dożywianie dzieci – 25 osób, 
 zaopatrzenie dzieci w niezbędne przybory szkolne, 
 prowadzenie w ciągu roku zajęć sportowych, teatralnych i plastycznych, 
 udział dzieci w półkoloniach zimowych, 
 organizowanie wycieczek rowerowych wokół Sieradza, 
 doposażenie dzieci w brakujący sprzęt edukacyjny, sportowy lub odzież (podczas 

zorganizowanych Mikołajek). 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 dożywianie w stołówce szkolnej 15 uczniów,  
 objęcie pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach programu 

„Wyprawka szkolna” - skorzystało 6 uczniów, 
 działalność na terenie placówki 6 kół zainteresowań, w których uczestniczyło 60 uczniów. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 zapewnienie codziennego wyżywienia (1 posiłek) dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska 

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

i wakacje, na bazie sieradzkiej świetlicy środowiskowej, 
 zapewnienie – w miarę posiadanych możliwości – dla jak największej ilości podopiecznych 

sieradzkiej świetlicy środowiskowej, 
 udzielanie pomocy rodzinom dzieci uczęszczających do sieradzkich szkół w formie żywności 

pozyskanej podczas ogólnopolskich zbiórek żywności w marketach, 
 udzielanie pomocy rzeczowej. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 
 objęcie 20 osób zajęciami świetlicy prowadzonymi przez stowarzyszenie. 
 
Kierunek działania 5. Utrzymanie i rozwój w mieście zasobów mieszkań komunalnych 
i socjalnych. 
 
Tabela 5. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 5. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 
 działania podejmowane przez UM Sieradza mające na celu zwiększenie zasobów mieszkań 

komunalnych m.in. przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 73 na budynek o funkcji mieszkalnej.  

 
Kierunek działania 6. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz ubogich oraz z Kościołem. 
 
Tabela 6. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 6. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy  
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w następujących formach: 
 żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 – 543 rodzin,  
w tym 1 145 osoby, 

 pomocy żywnościowej poza Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – 499 zleceń, 
 pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego i mebli – 100 

zleceń, 
 współpraca z Kościołem Chrześcijańskim Zbór „Jezus  Żyje” w zakresie organizacji spotkań 

mikołajkowych i wydawania paczek. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci OP w Sieradzu, 
 współpraca z PCK. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 zbiórka alb komunijnych, znaczków, starych telefonów komórkowych – Pallotyńska Fundacja 

Misyjna  „SALVATTI”, 
 zbiórka pieniędzy przez dzieci komunijne w „Białym tygodniu” (środki zostały przekazane na 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieciom), 
 zbiórka pieniędzy wśród uczniów VIII klas, przekazanych na Dzieło Nowego Tysiąclecia  

– wsparcie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 współpraca z Fundacją TESCO Dzieciom w zakresie realizacji programu dożywiania dzieci, 
 współpraca z Kulczyk Fundation w zakresie realizacji programu dożywiania dzieci „Żółty talerz”. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 
 spotkania informacyjne, wspólne projekty, współpraca w rozwiązywaniu indywidualnych 

problemów itp. 
 
Wykres 1. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 1. i celu 
operacyjnego 1. 
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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. 
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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 6. 
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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 udostępnianie aktualnych ofert pracy z PUP oraz współpraca w zakresie organizacji stażu dla 

osób bezrobotnych, 
 współpraca z PUP w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu 

Aktywizacji i Integracji, 
 pozyskiwanie informacji z PUP dotyczących bezrobotnych klientów MOPS w oparciu o wspólny 

system informatyczny SEPI, 
 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, 
 wspieranie CEiPM OHP oraz OHP w rekrutacji osób do projektów aktywizacyjnych, 
 współpraca z CEiPM OHP oraz OHP w zakresie upowszechniania wiedzy o orientacji 

zawodowej, 
 udział w Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego, 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy; w ramach współpracy staż odbyło 7 osób, 

w tym 3 osoby podjęły zatrudnienie, 
 ze Stowarzyszenia Przyszłości „Progress” staż odbyło 7 osób, w tym po odbyciu stażu 3 osoby 

podjęły zatrudnienie. 
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI - CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA 
KARIERY ZAWODOWEJ W SIERADZU  
W omawianym okresie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu 
podejmowało szereg inicjatyw związanych z różnymi formami wsparcia z zakresu poradnictwa 
zawodowego – ok. 500 bezrobotnych mieszkańców Sieradza. W ramach tych działań: 
 w formie indywidualnych porad zawodowych zaktywizowano ok 50 osób, 
 z indywidualnej informacji zawodowej skorzystało 600 bezrobotnych z Sieradza. 
Ponadto Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu: 
 w lutym 2018 r. zorganizowano Targi Pracy i Doradztwa Zawodowego, które odwiedziło  

ok. 1 000 osób, 
 zorganizowano 7 spotkań informacyjnych/szkoleń rozwijających wiedzę i umiejętności niezbędne 

do uruchomienia własnej działalności gospodarczej – ponad 100 osób, 
 zorganizowano 5 grupowych spotkań informacyjnych dla 43 osadzonych w Zakładzie Karnym  
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w Sieradzu, 
 zorganizowano 5 spotkań informacyjnych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej MOPS w Sieradzu, 
 zorganizowano 1 warsztat pt. „Budowanie planu zawodowego” dla 10 osadzonych w Zakładzie 

Karnym w Sieradzu. 
Ponadto przy okazji uczestnictwa doradców zawodowych w lokalnych imprezach (np. Pikniku 
Informacyjno-Promocyjnym MOPS i Partnerzy oraz Jarmarku Sieradzkim) propagowano wiedzę 
przydatną do poszukiwania pracy, planowania rozwoju zawodowego i dostosowania zawodowego  
– rozdano ok. 600 sztuk różnego rodzaju opracowań, broszur, ulotek, w tym „Poradniki dla osób 
bezrobotnych”. 
POWIATOWY URZĄD PRACY 
 udział w Pikniku Informacyjno - Promocyjnym „MOPS i Partnerzy” 
 korzystanie ze wspólnego systemu informatycznego „SEPI” 
 realizacja podpisanych porozumień w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób 

bezrobotnych, będących jednocześnie klientami MOPS 
 bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy doradcami klienta PUP a pracownikami socjalnymi 

MOPS na temat wszystkich form aktywizacji zawodowej realizowanych przez PUP w stosunku  
do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Z w/w form współpracy jedynie realizacja prac społecznie użytecznych była działaniem kosztowym. 
W 2018 r. była to kwota 13 900 zł. Skorzystało 16 osób bezrobotnych - mieszkańców Sieradza.  
PRZEDSZKOLE NR 3 
 organizacja staży zawodowych. 
PRZEDSZKOLE NR 15 
 organizacja stażu dla bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 
Realizacja usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych 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 2018 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.  Realizowano indywidualne doradztwo na rzecz młodzieży uczącej się 
i bezrobotnej. MBP pozyskiwało oferty pracy krótkoterminowej dla młodzieży i pośredniczyło  
w organizacji zatrudnienia.  W 2018 r. zorganizowano szkolenia zawodowe w zawodach, na które jest 
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W MCK w Sieradzu zrealizowano następujące szkolenia:  
1. Operator wózków jezdniowych (uprawnienia UTD + wymiana butli gazowych) dla 10 osób 

nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lata z wykształceniem od podstawowego 
do średniego, 

2. Spawacz MAG 135 dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lat  
z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

3. Kursy: „ABC przedsiębiorczości” wymiarze 6 godzin i „Jak pisać dokumenty aplikacyjne”  
w wymiarze 6 godzin dla 80 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lat  
z wykształceniem od podstawowego do średniego, 

4. Kurs prawa jazdy kat. C dla 25 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, w wieku 18-24 lat  
z wykształceniem od podstawowego do średniego. 

Wszystkie działania zostały skutecznie i w pełni wdrożone.  
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach wsparcia osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy poprzez organizowanie staży i prac interwencyjnych. W 2018 r. z tej formy 
skorzystały 2 osoby. 
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ZAKŁAD KARNY 
 udział przedstawicieli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu  

w programach z zakresu Aktywizacji Zawodowej i Promocji Zatrudnienia, 
 organizacja kursów zawodowych wśród osadzonych na potrzeby lokalnego rynku pracy  

i pracodawców. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie uzyskiwania stażu. 
 
Kierunek działania 2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi. 
 

Tabela 8. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 wyszukiwanie ofert pracy w oparciu o informacje PUP, z Internetu i lokalnej prasy, 
 zawieranie kontraktów socjalnych (realizacja prac społecznie użytecznych oraz projektu „Nowy 

Start”), 
 motywowanie do korzystania z obszernej oferty PUP, CIiPKZ WUP oraz CEiPM OHP i OHP  

15-16, 
 motywowanie do podjęcia zatrudnienia, pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, pomoc  

w sporządzaniu CV i listu motywacyjnego 
 podnoszenie jakości pracy socjalnej poprzez systematyczne szkolenia kadr i rozszerzanie 

współpracy partnerów lokalnych na rzecz aktywizacji rynku pracy. 
ZAKŁAD KARNY 
 realizacja programów z zakresu Aktywizacji Zawodowej oraz Promocji Zatrudnienia. 
 
Kierunek działania 3. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną 
przez MOPS. 
 
Tabela 9. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 3. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 udzielanie pomocy finansowej osobom i rodzinom dotkniętym problemami bezrobocia w formie 

zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności  
z programu rządowego; liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem – 730 osoby (323 rodzin),  

 wypłata wynagrodzeń klientom wykonującym prace społecznie użyteczne oraz stypendiów 
uczestnikom projektu „Nowy Start”. 
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Kierunek działania 4. Promowanie miasta w celu pozyskania inwestorów mogących utworzyć 
nowe miejsca pracy. 
 
Tabela 10. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

ZAKŁAD KARNY 
 udział w konferencjach, ogłoszenia prasowe, targi 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 2018 roku kierunku działania 5. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 realizacja projektu „NOWY START” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przyszłości 

„PROGRESS” i TSL Consulting Dariusz Chudzik. Termin realizacji: od 01.05.2017 r. do 
31.12.2018 r. Grupą docelową projektu były osoby fizyczne, które zamieszkiwały na obszarze 
miasta Sieradza. Wsparciem objęto 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby 
bezrobotne z III profilu, osoby niezarejestrowane w PUP oraz 10 osób niepełnosprawnych. Celem 
głównym projektu było: podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej  
i zawodowej osób poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz 
zawodowej, 

 zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach staży, 
 realizacja na podstawie porozumienia z PUP prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia  

do 30 września 2018 r. Prace społecznie użyteczne, w których wzięło udział ogółem 16 osób 
zostały zorganizowane w następujących instytucjach: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sieradzkie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa  
nr 1, nr 4, nr 6, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Przedszkole  
nr 1, nr 3, nr 4, nr 6 i nr 15. Wszyscy uczestnicy wykonywali prace z zakresu prac porządkowych, 
gospodarczych oraz pielęgnacji terenu zielonego. Łączna liczba godzin przepracowanych przez 
wszystkich uczestników wynosi 2 819. Koszty związane z organizacją prac społecznie 
użytecznych wyniosły ogółem 23 769,70 zł, w tym koszty poniesione przez MOPS na wypłatę 
wynagrodzeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 9 277,88 zł oraz koszt badań 
lekarskich 575 zł. 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
 aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim  

(IV) 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 
był do osób po 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, jako bezrobotne, 
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 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. Kwota wydatkowana przez PUP 
- 2 017,600 zł, 
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 Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim  
(III) 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. ż. 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. Kwota wydatkowana przez PUP – 3 007,900 zł, 

 Program z Rezerwy Ministra: na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 45+, na aktywizację 
zawodową osób długotrwale bezrobotnych, na realizację staży w ARIMR w Sieradzu,  
na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, którego celem będzie likwidacja widocznych  
na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów medycyny i opieki 
długoterminowej – DPS Sieradz, na aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących  
na wsi, na aktywizację osób, których potrzeby wynikają z diagnozy bieżących potrzeb rynku 
pracy. Łączna kwota wydatkowana – 880 000 zł, 

 Program Regionalny Województwa Łódzkiego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
w wieku 30-50 lat”.  Kwota wydatkowana przez PUP – 282 600 zł, 

 wyżej wymieniowe projekty były skierowane do wszystkich bezrobotnych powiatu 
zarejestrowanych w PUP w tym osób z miasta Sieradz. 

ZAKŁAD KARNY 
 Przywięzienne Kluby Pracy, 
 Aktywizacja Zawodowa i Promocja Zatrudnienia z elementami Pomocy Prawnej, 
 kursy zawodowe – w tym realizowane w ramach POWER 2014–2020. 
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 
W 2018 r. w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” kontynuowano realizację projektu „Od szkolenia do 
zatrudnienia - YEI” dla 10 osób bezrobotnych. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Sieradzu. 
W zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym oraz  specjalistą od 
kreowania wizerunku uczestniczyło 10 osób.  Zrealizowano także dla nich kursy zawodowe takie jak: 
magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kosmetyczka. Część osób miała możliwość uczestnictwa 
w kursie i zdobycia prawa jazdy kat. B. Uczestnicy, którzy dojeżdżali na zajęcia mieli refundowane 
koszty podróży. Młodzież wzięła także udział w 3 – miesięcznych stażach zawodowych, za które 
otrzymała stypendium. Dodatkowo pracodawcy mieli wypłacone środki finansowane z tytułu opieki 
nad stażystą. 
Wszystkie działania zostały skutecznie i w pełni wdrożone. 
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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 7. 
5. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych  

z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – ocena 7. 
 
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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego 1. 
i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

MOPS 
 prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością, z trudnościami 

mieszkaniowymi, zagrożonych eksmisją, 
 poradnictwo, w tym prawne, 
 motywowanie osób bezdomnych do zmiany postawy życiowej: trzeźwego stylu życia, aktywności 

zawodowej i usamodzielnienia, 
 pomoc w sporządzaniu pism i opinii do urzędów, instytucji; uczestniczenie z klientem  

w rozmowach z osobami decyzyjnymi w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego, 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych w zakresie 

organizacji dla nich pomocy poprzez m.in. umieszczanie w schroniskach, 
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 monitorowanie miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, motywowanie tych osób  
do pobytu w schronisku lub skorzystania z innych form wsparcia, 

 spotkania i uzgodnienia przedstawicieli lokalnych służb (MOPS, Komenda Powiatowa Policji, 
Straż Miejska, Urząd Miasta, Szpital Wojewódzki) ustalające sposoby udzielania wsparcia 
osobom bezdomnym, 

 współpraca z Zakładem Karnym w Sieradzu w celu przygotowania osób opuszczających ZK  
do społecznej adaptacji. 

SĄD REJONOWY 
 podejmowanie przez kuratorów sądowych współpracy (w ramach obowiązków służbowych  

– i gdy taka potrzeba występuje) z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
bezdomnych, zgodnie z nakreślonym planem pracy resocjalizacyjnej. 

ZAKŁAD KARNY 
 działania edukacyjne realizowane w ramach programów resocjalizacyjnych, pogadanek. 
 
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 2018 roku kierunku działania 2. W ramach celu strategicznego 1. 
I celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA I MOPS 
  utworzenie na terenie miasta Ogrzewalni. 
MOPS 
 zabezpieczanie bezdomnych w odzież i obuwie, 
 udzielania poradnictwa socjalnego, 
 udzielanie pomocy finansowej, 
 udzielanie pomocy w formie posiłków, 
 kierowanie osób i opłacanie pobytu w schroniskach, 
 zapewnienie wsparcia osobom wychodzącym z bezdomności,  
 współpraca ze służbami medycznymi mająca na celu udzielenie pomocy medycznej osobom 

dotkniętym bezdomnością. 
 
Kierunek działania 3. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia. 
 
Tabela 14. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 3. W ramach celu strategicznego 1. 
I celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 ograniczanie zjawiska bezdomności i jego skutków poprzez monitorowanie osób pozostających bez 

miejsca pobytu, 
 zabezpieczenie niezbędnej pomocy i schronienia osobom bezdomnym (współpraca z podmiotami 

spoza Sieradza w zakresie udzielania schronienia Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności  
- Orioniści Schronisko im. bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Caritas Diecezji Kaliskiej 
Schronisko „Dom Bartymeusza” w Domaniewie gm. Błaszki, Fundacja „Metamorfoza”  
- Schronisko dla Osób Bezdomnych w Feliksowie, Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu 
Monar-Markot, Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” w Radomsku). Z pomocy 
skorzystało 25 osób; koszt świadczeń 100 536 zł. 
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ZAKŁAD KARNY 
 realizacja programów wolnościowych na podstawie art. 164 § 1 KKW, 
 znalezienie schroniska dla bezdomnych. 

Kierunek działania 4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz osób bezdomnych. 
 
Tabela 15. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego  
1. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych w zakresie 

organizacji dla nich pomocy poprzez m.in. umieszczanie w schroniskach. 
 współpraca z podmiotami spoza Sieradza w zakresie udzielania schronienia                 

(Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Schronisko im. bł. Franciszka 
Drzewieckiego w Henrykowie, Caritas Diecezji Kaliskiej Schronisko „Dom Bartymeusza”          
w Domaniewie, Fundacja Metamorfoza Schronisko dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza”  
w Feliksowie, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT                     
w Bełchatowie, Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” Schronisko dla Osób 
Bezdomnych w Radomsku, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych 
MARKOT w Chełmie, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie                  
we Wrocławiu Schronisko w Szczodrem (z pomocy skorzystało 25 osób; koszt świadczeń 
100 536,29 zł). 

 
Wykres 3. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
1. i celu operacyjnego 3. 
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Legenda: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością – ocena 6. 
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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 2017 r. w 2018 r. 

 

Wielkość stopy bezrobocia 

W powiecie 
sieradzkim - 

6,1% 

W powiecie 
sieradzkim  

-  6,1% 
(dane z 
końca 

grudnia)  
Liczba osób bezrobotnych w mieście 1 177 1 273 

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

2 534 2 372 

Liczba osób bezrobotnych w mieście objętych przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej oddział w Sieradzu  różnymi formami wsparcia 

2 000 500 

Liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych pracą 
socjalną 

1 435 1 275 

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

1 951 1 605 

Liczba nowych inwestorów brak danych brak danych 

Liczba podmiotów gospodarczych 4 386 4 297 

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

8 23 

Liczba osób objętych projektami w zakresie aktywizacji grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

1 111 1 062 

Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem 561 576 

Liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie 
32 

(skierowanych 
przez MOPS) 

25 
(skierowanych 
przez MOPS) 

 

Cel strategiczny 2. 

WSPIERANIE RODZIN ORAZ WSPOMAGANIE 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. 
 
 

 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 19

Tabela 17. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

MOPS 
 organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach świetlicy zimowej, 
 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, 
 zatrudnienie 3 asystentów rodziny w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; asystenci prowadzili pracę z rodzinami 
przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w miejscu ich 
zamieszkania, 

 bieżące informowanie o możliwości uzyskania wsparcia specjalistycznego, w tym psychologa  
w MOIK, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 

 współpraca z pedagogami szkolnymi, 
 finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (instytucjonalnej 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), 

 promowanie Sieradzkiej Karty Rodzina Plus, Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz 
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 

 działania zmierzające do zapewnienia 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, 

 udzielanie pomocy wymiernej (pomoc finansowa, rzeczowa oraz w formie żywienia), 
 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 także dzieci), wskazywanie możliwości samorozwoju poprzez pracę 
wolontarystyczną. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 10 rodzin objęto ścisłą opieką. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo, wspieranie rodziców 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, Postawy rodzicielskie, 
Odpowiedzialność karna nieletnich, Niebezpieczeństwo w sieci, Dopalacze – nowy narkotyk. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 wspieranie i edukowanie rodzin dotkniętych bezradnością opiekuńczo-wychowawczą m.in.  

w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich poprzez prowadzenie na bieżąco 
konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, 

 poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, 
 realizacja programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, 
 stała bieżąca współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego w Sieradzu w sprawach opiekuńczych. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 współpraca z MGOPS w Błaszkach i MOPS MOIK w Sieradzu w celu wsparcia i poprawy 

warunków bytowych w rodzinach 2 podopiecznych.  
ZAKŁAD KARNY 
 realizacja programów resocjalizacyjnych z zakresu integracji rodzin oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
 
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 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 współorganizacja rodzinnych wydarzeń o charakterze integracyjnym z okazji 

„Międzynarodowego Dnia Rodziny” i „Rodzinnego Pikniku Integracyjnego”,  oraz organizacja 
Rodzinnego Turnusu Wypoczynkowego, 

 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 przez 

pracowników MOPS (w tym asystentów rodzin) w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich.  

PRZEDSZKOLE NR 15 
 organizacja dla rodziców spotkań z psychologiem nt. działań wychowawczych i edukacyjnych, 
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu, 
 poprzez rozmowy z nauczycielami, 
 rozmowy z nauczycielami w miarę potrzeb i zaistniałych sytuacji. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 doradztwo indywidualne 1 etat psychologa i 2 etaty pedagoga szkolnego – podnoszenie 

kompetencji wychowawczych, 
 ogólnoszkolny Piknik Rodzinny (integracja, wspólne spędzanie czasu wolnego) – rozgrywki 

sportowe, artystyczne, występ teatru rodziców itp.,  
 ogólnoszkolny Jarmark Adwentowy z udziałem rodziców – stoiska, jasełka, występy, 
 akcja promocyjna – Dzień Otwarty dla rodziców i uczniów przyszłych klas I, 
 prelekcje psychologa i pedagoga szkolnego dla rodziców klas IV-VI nt. „Bezpieczeństwo  

w sieci” (8 prelekcji, 200 rodziców), 
 pogadanki wychowawców we wszystkich klasach podczas wywiadówek w ramach zewnętrznego 

projektu „cyfrowobezpieczni.pl” – na temat „Zagrożenia płynące z sieci” (600 rodziców), 
 konsultowanie z rodzicami kierunków pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoły; działalność 

Klasowych Rad Rodziców i Szkolnej Rady Rodziców: m.in. opiniowanie Programu 
wychowawczo – profilaktycznego szkoły, składanie wniosków, współorganizacja uroczystości,  

 aktywizacja rodziców, budowanie więzi z dzieckiem i szkołą, promowanie właściwych postaw 
wychowawczych, integracja – liczne uroczystości klasowe z udziałem rodziców lub rodziny, np. 
Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Przedstawienie świąteczne dla rodziców, Piknik klasowy, 
Wycieczka do lasu z rodzicami, Figloraj z rodzicami, Mikołajkowe potyczki sportowe, 
Mikołajkowe czytanie dzieciom (przez rodziców), włączanie rodziców do współorganizacji 
uroczystości szkolnych i klasowych, np. Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, 

 wymiana informacji wychowawczo – dydaktycznych: Dziennik elektroniczny – bieżący stały 
kontakt z rodzicem i możliwość wglądu rodzica do ocen, frekwencji, tematów, uwag  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 21

o zachowaniu dziecka, wymiany korespondencji – na bieżąco; Dni Otwartej Szkoły; 
wywiadówki; spotkania indywidualne według potrzeb, 

 informowanie według potrzeb o instytucjach świadczących pomoc – ulotki, wystawki, informacje 
– biblioteka, pedagog, sekretariat. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 edukacja rodzin w ramach indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów, oddziaływania 

pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego wg potrzeb. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 indywidualne konsultacje pedagoga, psychologa i wychowawców, 
 ankiety diagnozujące sytuację rodzinną wśród rodziców uczniów klas I, 
 uczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym i wychowawczym m.in. promowanie postaw 

społecznych w czasie uroczystości, imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, festynu 
rodzinnego, 

 współpraca Rady Pedagogicznej z rodzicami mająca na celu wspieranie dzieci i pomaganie im  
w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych,  

 pomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. dzieciom w trudnościach szkolnych, 
niepowodzeniach, 

 organizowanie wywiadówek zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, indywidualne spotkania  
z rodzicami na konsultacjach oraz dni otwarte. 

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, 

 udział rodziców w procesie edukacyjnym i wychowawczym m.in. poprzez promowanie 
aktywnych postaw społecznych w czasie uroczystości, imprez klasowych, szkolnych, 

 porady i konsultacje szkolnych specjalistów (psycholog, pedagog) dla rodziców na tematy 
poprawy więzi między rodzicem a dzieckiem, nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 realizacja programu pedagogizacji rodziców „Wychowujemy razem” – 80 rodziców, 
 stała, bieżąca współpraca z kuratorami SR w Sieradzu w sprawach opiekuńczych i nieletnich 

nadzorujących sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców i opiekunów uczniów 
oraz uczniów z przejawami demoralizacji, wobec których zastosowano środek wychowawczy  
w postaci nadzoru kuratora. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka, 
 bieżące wsparcie rodziców w zakresie prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich (konsultacje, 

terapie indywidualne i rodzinne), 
 treningi umiejętności i kompetencji wychowawczych, 
 realizacja programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, 
 wspomaganie szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań wychowawczych – oferta 

wspomagania skierowana do nauczycieli , wychowawców, rodziców, 
 indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym oraz 

innymi dysfunkcjami, zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych. 
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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 2018 roku kierunku działania 3. w ramach celu strategicznego  
2. i celów operacyjnych 1-3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

MOPS 
 zatrudnienie asystentów rodziny: prowadzenie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych, w miejscu ich zamieszkania; umożliwienie 
odbywania szkoleń z zakresu asystentury rodziny. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 realizacja programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, 
 treningi umiejętności i kompetencji wychowawczych, 
 terapia rodzin. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 objęcie 40 rodzin pomocą społeczną poprzez wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz 

opiekunów osób niesamodzielnych w ramach projektów RPO WŁ „Długoterminowa Opieka 
Medyczna” oraz „Centrum Usług Społecznych” ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków PFRON.  

 
Kierunek działania 4. Udzielanie przez MOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 
wychowawczych. 
 
Tabela 20. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS  
 udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie pracy socjalnej zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej, 
 budowanie nowego, odrębnego od systemu pomocy społecznej systemu pozaubezpieczeniowych 

świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych o charakterze obligatoryjnym  
– zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, pomocy uprawnionym do alimentów i pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, 

 wspieranie rodziny w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez 
przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych weszła w życie od 1 maja 2004 r. i od 
tego dnia realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Ośrodek. Realizując świadczenia rodzinne  
w 2018 r. wydatkowano kwotę 9 590,799,50 zł, w tym:  
 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 3 902,908 zł, 
 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (przekroczenie kryterium dochodowego) – 182 114,29 zł, 
 zasiłek pielęgnacyjny – 1 797,801,22 zł, 
 świadczenie pielęgnacyjne – 1 787,200,80 zł, 
 specjalny zasiłek opiekuńczy – 183 300,07 zł, 
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 318 000 zł, 
 składka społeczna od wypłaconych świadczeń opiekuńczych – 345 324,02 zł, 
 świadczenie rodzicielskie – 1 074,151,10 zł.  
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Udzielanie przez MOPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu 
świadczeń rodzinnych w latach 2017-2018: 
 

Formy pomocy Liczba osób/liczba 
świadczeń 

2017 r. 

Liczba osób/liczba 
świadczeń 

2018 r. 

Zasiłek rodzinny 25 139 25 250 

Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

850 759 

Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 171 167 

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania 
dziecka 

1 410 1 405 

Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 

1 133 1 145 

Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 2 528 2 467 

Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem zamieszkania 

694 549 

Dodatek z tyt. wychowywania dziecka  
w rodzinie wielodzietnej 

2 692 2 784 

Zasiłek pielęgnacyjny 11 116 11 387 

Świadczenie pielęgnacyjne (ŚP) 1 118 1 212 

Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) 346 345 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się 
dziecka (becikowe) 

346 318 

Świadczenie rodzicielskie 1 105 1 168 

Fundusz alimentacyjny 4 656 3 847 

Składki społeczne opłacane za osoby 
pobierające ŚP, SZO, ZDO 

1 136 1 045 

 

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: 
 
 2017 2018 
Liczba osób, na które decyzją przyznano 
świadczenia alimentacyjne 

448 373  

Liczba przyznanych świadczeń 
alimentacyjnych 

4 656 3 847 

Wielkość wydatków na świadczenia 
alimentacyjne 

                         1 864,206,71                   1 535,894,21 
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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: 
 
 2017 2018 
Liczba osób, na które decyzją przyznano 
zasiłek dla opiekuna 

16 15 

Liczba przyznanych świadczeń zasiłku 
dla opiekuna 

187 147 

Wielkość wydatków na zasiłek dla 
opiekuna 

96 854,16 78 440,00 

 
Od 1 kwietnia 2016 r. MOPS realizuje także zadanie określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa 
tabela: 
 2017 2018 
Liczba osób, na które decyzją przyznano 
świadczenie wychowawcze (500+) 

4 421  4 089 

Liczba przyznanych świadczeń 
wychowawczych 

45 953   43 156 

Wielkość wydatków na świadczenia 
wychowawcze 

22 890,013,11 21 531,242,48 

 

Od 1 stycznia 2017 r. MOPS realizuje jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego 
dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2018 r. 
wpłynęły 2 wnioski. 
Jednorazowych świadczeń z ustawy „Za życiem” wypłacono 2 na łączną kwotę 8 000 zł. 
Ostatnią formą pomocy realizowaną przez Dział Świadczeń Rodzinnych jest jednorazowe świadczenie 
„Dobry start” (tzw. 300+). W 2018 r. wpłynęło 330 wniosków. 
 
 2017 2018 
Liczba osób, na które przyznano 
świadczenie „Dobry start” (300+)  

0 4 404 

Liczba przyznanych świadczeń 
wychowawczych 

0 4 404 

Wielkość wydatków na świadczenia 
wychowawcze 

0 1 320,600 

 

Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 
wychowawczych:  
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 473 zł, 
-  fundusz alimentacyjny – 304 rodziny, 
-  zasiłek dla opiekuna – 15 rodzin, 
-  świadczenia wychowawcze (500+) – 2 935 rodzin, 
-  jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 2 rodziny, 
-  świadczenie „Dobry start” (300+) – 3 230 rodzin. 
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Kierunek działania 5. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego (w tym 
psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, terapii rodzinnej). 
 
Tabela 21. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 5. w ramach celu strategicznego 2. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

MOPS 
 stała bezpłatna dostępność w MOPS poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego i socjalnego (w tym m.in. w ramach MOIK), 
 kierowanie osób i rodzin do PCPR oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
 działalność grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
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 około 50 mieszkańców Sieradza). 

PRZEDSZKOLE NR 3 
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 

- z logopedą (przeprowadzanie przesiewowych badań logopedycznych), 
- pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznawanie rodzaju i stopnia trudności 
poprzez badanie w poradni). 

PRZEDSZKOLE NR 5 
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu – poradnictwo specjalistyczne 

dla rodziców i ich dzieci. 
PRZEDSZKOLE NR 15 
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 możliwość korzystania z usług pedagoga szkolnego i psychologa (koszt 143 406,58 zł). 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 poradnictwo w ramach 2 etatów pedagoga szkolnego i 1 etatu psychologa szkolnego. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 aktywna praca pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego (na terenie szkoły). 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców, 
 prowadzenie przez specjalistów i nauczycieli zajęć w ramach pomocy psychologiczno 

-pedagogicznej w szkole: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia 
rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno 
-społeczne uczniów, 

 prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku niepożądanych zachowań uczniów, zwłaszcza 
o charakterze mediacji i facylitacji w konfliktach interpersonalnych uczniów, 

 psychoedukacja poprzez promowanie wartości źródeł informacji, miejsc udzielania 
specjalistycznego wsparcia (informacje na stronie internetowej, badanie zapotrzebowania na 
wsparcie wśród uczniów, pogadanki na temat miejsc uzyskiwania pomocy, promocja numeru 
Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży). 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Sieradzu. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z klas I-III, 
 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 zajęcia kształtujące umiejętności prospołeczne z wykorzystaniem elementów TZA, 
 zajęcia integracyjno-wychowawcze mające na celu budowanie przyjaznego klimatu w grupie  

oraz usprawnianie współpracy, 
 zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów wynikające z rozpoznanych potrzeb. Miały 

one na celu: wspomaganie dzieci z trudnościami rozwojowymi w zakresie samokontroli, 
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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, 

 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, 

 organizowanie Treningów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców w celu poprawy 
interakcji rodzinnych. 

 informowanie i kierowanie rodziców i uczniów do specjalistycznych placówek. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 stała bezpłatna dostępność poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego  

i logopedycznego, 
 terapia: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna (dla dzieci z zaburzeniami i opóźnieniami 

w rozwoju mowy, po urazach psychicznych, ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,  
z problemami w rozwoju emocjonalno-społecznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie 
wspomagające rozwój małego dziecka, terapia EEG Biofeedback, terapia rodziny, grupy 
wsparcia), 

 prowadzenie mediacji, 
 interwencje kryzysowe, 
 porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli (porady indywidualne dla rodziców  

i wychowawców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, z trudnościami w nauce, dzieci  
w okresie dojrzewania, przewlekle chorych, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w sytuacjach 
kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zachowania), 

 zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne realizowane na terenie placówek oświatowych oraz  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (TUS, TZA), 

 badania diagnostyczne dzieci i młodzieży: pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne oraz  
z zakresu doradztwa zawodowego, 

 prowadzenie badań przesiewowych, 
 obserwacje funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, 
 wykłady, prelekcje i pełnienie specjalistycznych dyżurów na terenie placówek oświatowych. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 w ramach zadania „RAK 2018” oraz „Droga do sprawności” ze środków PFRON – wsparcia 

udzielono 60 osobom. Wsparto je usługami domowymi, psychologicznymi, logopedycznymi  
i rehabilitacyjnymi. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 
 zorganizowanie obozu terapeutycznego w Załęczu Wielkim dla 10 osób; zajęcia były prowadzone 

przez certyfikowanego terapeutę uzależnień, 
 poradnictwo psychologiczne (rozmowy z psychologiem do spraw uzależnień) i pedagogiczne. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 
 realizowanie w ramach projektu PFRON poradnictwa dla mieszkających na terenie Sieradza osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 
ZAKŁAD KARNY 
 realizacja programów z zakresu przeciwdziałania agresji.  
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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 2018 roku kierunku działania 6. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 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  
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). 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 stała współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami i MOPS Sieradz 

(opisana w realizacji poszczególnych działań). 
SĄD REJONOWY 
 kierowanie przez zawodowych kuratorów sądowych osób dozorowanych/nadzorowanych  

do odpowiednich służb, które zajmują się wspieraniem rodzin oraz wspomaganiem i rozwojem 
dzieci i młodzieży, 

 aktywizowanie osób małoletnich, nieletnich i dorosłych do podjęcia działań zmierzających  
do poprawy relacji w rodzinie. 

 współpraca kuratorów sądowych (na podstawie art. 11 pkt. 3 ustawy o kuratorach sądowych)  
z właściwym samorządem  i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, 
wychowaniem, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym. 

PRZEDSZKOLE NR 1 
 współpraca z instytucjami lokalnymi oraz ogólnopolskimi - placówki oświatowe, kulturalne, 

instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia, ekologię, ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
poprzez organizację różnorodnych form tj.: pogadanki, filmy edukacyjne, pikniki, konkursy 
plastyczne, recytatorskie, muzyczne, zajęcia badawcze (Państwowa Straż Pożarna, Komenda 
Powiatowa Policji, Straż Miejska, służba zdrowia NZOZ „ALFA”, MDK, Stowarzyszenie „Dary 
Losu”, biblioteki, Łódzkie Towarzystwo Muzyczne, Zakład Kominiarski, sklep owocowo  
– warzywny, Muzeum, Biuro Wystaw Artystycznych). 

PRZEDSZKOLE NR 3 
 współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, służbą zdrowia, policją: wycieczki, 

pogadanki, spotkania integracyjne, uroczystości. 
PRZEDSZKOLE NR 5 
 współpraca ze Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, 
 spotkania z ratownikiem medycznym i pielęgniarką – cykliczne spotkania w zakresie 

bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 współpraca z Sądem Rejonowym – wgląd w sytuacje rodzinne uczniów, pogadanki prowadzone 

przez policjantów, strażników miejskich, strażaków; współpraca z bibliotekami działającymi  
na terenie Sieradza, spotkania autorskie, wystawy prac uczniowskich; współpraca z Sieradzkim 
Centrum Kultury. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 standardowa współpraca, wymiana informacji, sygnalizowanie trudnych sytuacji rodzinnych 
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(kuratorzy sądowi, asystenci rodzinni, sąd, policja, MOPS, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, etc. – w razie potrzeb). Korzystanie z zasobów innych 
instytucji, udział w imprezach kulturalnych, itp. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

– Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sieradzu, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, Kuratorami Sądowymi, Biblioteką Miejską  
i Pedagogiczną w Sieradzu, Przedszkolem nr 3, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
Podejmowanie zintegrowanych działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez stałą współpracę: 
- z Urzędem Miasta w zakresie: 
 zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań profilaktycznych z dziedziny 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy – edycja jesienna 2018 „Przeciw agresji” (koszt: 5 050 
zł),    

 zorganizowania zajęć rekreacyjno–sportowych w czasie ferii zimowych „Zima 2018” - klasy II 
–VI (koszt: 3 818,75 zł), 

 typowania uczniów do udziału w koloniach, które odbędą się w miejscowości Bartkowa  
k. Gródka nad Dunajcem (30 uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, w tym 15 osób ze 
średnią powyżej 4,5), 

 organizacji półkolonii „Radosne wakacje 2018 w Dziesiątce” - dla 30 uczniów z naszej szkoły 
oraz 15 dzieci z SP 9 (koszt: 17 500,50 zł), 

 zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań profilaktycznych w edycji wiosennej 
2018 – „Wiosenne działania w Dziesiątce” (koszt: 5 350 zł). 

- 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.  
- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci przebywających w rodzinie 
zastępczej oraz przygotowanie pisemnych informacji na temat funkcjonowania uczniów. 
- z Sądem Rejonowym, 
- z kuratorami sądowymi, którzy uzyskali informacje na temat funkcjonowania uczniów  
oraz współpracy z rodzinami dzieci. 
- z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywania (w roku szkolnym 2018/2019  
22 uczniów korzystało z finansowanych obiadów). 
- z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  
- z Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (prelekcje dla 
uczniów wybranych klas IV-VI na temat odpowiedzialności prawnej dzieci). Organizacja na terenie 
szkoły konkursu dla kl. II „Akademii Bezpieczeństwa” prowadzonej przez Komendę Powiatową 
Policji w Sieradzu. 
- z Muzeum Okręgowym w Sieradzu – uczniowie obejrzeli wystawy stałe i czasowe. 
- z Agencją Rynku Rolnego (w roku szkolnym 2018/2019 mleko oraz owoce i warzywa otrzymywali 
uczniowie kl. I-V, średnio ok. 660 dzieci). 
- z Biblioteką Pedagogiczną, miejską Biblioteką Publiczną – spotkania autorskie, rozmowy  
z pracownikami, warsztaty. 
- z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (uczniowie z kl. V brali udział w akcji 
ekologicznej „Zimowe ptakoliczenie 2018”). 
- z Sanepidem – realizacja programu profilaktycznego mającego na celu przeciwdziałanie gruźlicy. 
Uczniowie brali udział w konkursie „Zadbaj o swoje płuca”. 
- z Polskim Towarzystwem Turystyczno–Krajoznawcym oddział w Sieradzu (rajd „Szlaki walk nad 
Wartą”). 
- z Wojskiem Polskim – Dni Otwartych Koszar. 
- z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – rozprowadzono znaczki „Pomagam, bo tak trzeba”, zbiórka 
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żywności. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
Podejmowanie działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez współpracę z: 
 Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w zakresie diagnozowania uczniów,  
 Sądem Rejonowym (wnioski o wgląd w sytuację rodzinną wychowanków), 
 kuratorami sądowymi, którzy obejmują opieką kuratoryjną uczniów i ich rodziny, 
 MOPS w zakresie dożywiania, 
 Komendą Powiatową Policji w Sieradzu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – udział  

w realizacji programu „Bądź bezpieczny”, 
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
 Powiatową Biblioteką Publiczną. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 wspomaganie pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół, innych placówek oświatowych oraz 

innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, 
 aranżowanie działań wspierających dla: 

- pedagogów szkolnych, 
- psychologów, 
- nauczycieli wychowawców, 
- pracowników służb społecznych, 
- rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi, psychospołecznymi, uzależnionych  
i zagrożonych uzależnieniem, 
- rodziców uczniów uczestniczących w grupach terapeutycznych, 

 poradnictwo pedagogiczne i logopedyczne oraz w zakresie udzielania informacji o szkołach  
i zawodach dla rodziców (opiekunów prawnych), dzieci i młodzieży. Doradztwo dotyczące 
odpowiedniego do dnia ucznia kierunku kształcenia zawodowego, 

 porady indywidualne bez badań oraz konsultacje dla dzieci i młodzieży, 
 konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów placówek 

oświatowych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, 
 realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkoli i szkół w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 
 organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia dla nauczycieli, logopedów i innych 

specjalistów, 
 pomoc placówkom oświatowym w propagowaniu rozwoju czytelnictwa oraz kształtowaniu 

kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, 
 zgodnie z wytycznymi MEN położenie nacisku na problem bezpieczeństwa w sieci oraz 

odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych poprzez: 
- szkolenie rad pedagogicznych szkół, 
- szkolenie rady pedagogicznej poradni w zakresie prawidłowej diagnozy w zakresie prawidłowej 
diagnozy zjawiska oraz sposobów interweniowania terapeutycznego, 
- prowadzenie zajęć dla rodziców w wyżej wymienionej tematyce (psychoedukacja, informatyka, 
poradnictwo wychowawcze). 
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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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

5 

URZĄD MIASTA 
 dofinansowanie wsparcia terapii i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin  
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40 uczestników w  kwocie 20 000 zł – Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”,  
 dofinansowanie wsparcia terapii i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin  

30 uczestników w kwocie 20 000 zł – Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń”, 
 przygotowanie w ramach pomocy rehabilitacyjnej Programu psychoterapii osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu (ponadpodstawowy) z terenu miasta Sieradza za kwotę 24 662 
zł.  

MOPS 
 wskazywanie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków możliwości uzyskania 

specjalistycznego wsparcia, w tym podjęcia leczenia odwykowego, 
 udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych świadczących pomoc  

ambulatoryjną i stacjonarną w zakresie uzależnień oraz współpraca z tymi instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi (m.in. Poradnią Mark-Med., Centrum Psychiatrycznym  
w Warcie, Sieradzkim Towarzystwem Trzeźwości „Przyjaźń”, Stowarzyszeniem Abstynentów 
„Przystań”), 

 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. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 użyczenie pomieszczeń przy ul. Krakowskie Przedmieście 8 Sieradzkiemu Towarzystwu 

Trzeźwości „Przyjaźń”. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 udzielanie wsparcia i motywowanie członków rodzin do korzystania z pomocy specjalistów. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zagrożonym 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych, a w szczególności alkoholu i dopalaczy – 1 uczeń 
zażywający środki psychoaktywne. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne skierowane do rodzin z problemem alkoholowym 

lub innymi uzależnieniami, 
 prowadzenie konsultacji dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych. 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 spotkania z psychologiem 2 razy w miesiącu, 
 grupa terapeutyczna z terapeutą raz w tygodniu. 
STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 
Prowadzenie systematycznych spotkań:  
 grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych, 
 grupy edukacyjno-motywacyjnej, 
 osób uzależnionych i współuzależnionych, 
 grupy terapeutycznej dla osób rozpoczynających leczenie choroby alkoholowej, 
 w ramach punktu konsultacyjnego i punktu informacyjnego udzielających informacji na temat 

choroby alkoholowej, jej skutkach oraz możliwościach leczenia. 
Ponadto zorganizowano warsztat pn. „Uzależnienie od alkoholu i nałogowe zachowania”. W ramach 
załatwiania trudnych spraw życiowych członkowie stowarzyszenia otrzymywali pomoc w zakresie: 
 pomocy socjalnej w MOPS, 
 konsultacji z policja, psychiatrą, prawnikiem i przedstawicielami sądu, 
 pomocy udzielanej przez MOIK, 
 spraw urzędowych załatwianych m.in. w Urzędzie Miasta Sieradza, 
 uzyskania miejsca na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Warcie,  
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 poszukiwania zatrudnienia. 
W związku z powyższym powołano do życia Zespół Pomocy dla członków stowarzyszenia. 
ZAKŁAD KARNY 
 porady psychologiczne i psychiatryczne, 
 kierowanie osadzonych do oddziałów terapeutycznych, 
 krótka interwencja. 

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 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 
URZĄD MIASTA 
 sfinansowano w Miejskim Ośrodku Interwencji  Kryzysowej na kwotę 36 496,27 zł: 

- 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. 

MOPS 
 udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych świadczących pomoc 

rodzinom dotkniętym problemami uzależnień oraz współpraca z tymi podmiotami  
(m.in. Poradnia Zdrowia Psychicznego NSZOZ Mark-Med, Centrum Psychiatryczne w Warcie, 
Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń”, Stowarzyszenie Abstynentów „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), także poprzez tablicę 

informacyjną znajdującą się na korytarzu szkoły. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 prowadzenie czynności diagnozujących problemy uzależnienia bądź/i przemocy w rodzinie, 
 udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,  
 psychoedukacja,  
 wskazywanie instytucji świadczących pomoc w w/w sytuacjach. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia na terenie miasta, 
 wskazywanie specjalistycznych placówek. 
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 - 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.  

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne skierowane do rodzin z problemem alkoholowym 

lub innymi uzależnieniami oraz z rodzin, w których występuje przemoc, 
 prowadzenie konsultacji dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych. 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 stała współpraca z MOIK w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego  

i prawnego. 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 spotkania z terapeutą dla osób współuzależnionych (2 razy w tygodniu), 
 spotkania integracyjne dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, 
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 kierowanie członków rodzin do punktów wsparcia prawnego. 

 
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 2018 roku kierunku działania 3. W ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 
URZĄD MIASTA 
 dofinansowano współudział w organizacji koncertu profilaktycznego pod nazwą: „Włącz 

myślenie wyłącz uzależnienie” dla młodzieży szkół podstawowych i średnich; zakup poczęstunku 
dla uczestników Konferencji Profilaktycznej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości  
w miesiącu marcu w kwocie 3 000 zł, 

 sfinansowano realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkołach 
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych: 

- edycję wiosenną dla 3125 uczniów w kwocie 19 312 zł, 
- edycję jesienną dla 3040 uczniów w kwocie 20 204 zł. 
 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 kwietniu w kwocie 3 075 zł, 

 sfinansowano działania profilaktyczno-edukacyjne – przeprowadzono dwie audycje radiowe 
promujące trzeźwość na drogach w kwocie 2 214 zł, 

 współudział wraz z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu w organizacji konkursu wiedzy  
o bezpieczeństwie w kwocie 1 192 zł. 

MOPS 
 realizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia 

Dziennego tj. Świetlicach Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu 
(w świetlicy „Promyk” z zajęć w 2018 r. skorzystało 33 dzieci, w świetlicy „U Żaków” 
skorzystało 17 dzieci), 

 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, 
 promowanie zdrowego stylu życia poprzez motywowanie uzależnionych klientów do podjęcia 

leczenia odwykowego, 
 promowanie trzeźwego stylu życia, wiedzy na temat choroby alkoholowej oraz możliwości jej 

leczenia (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. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 realizowanie programów profilaktycznych w klasach I–VIII i oddziałach gimnazjalnych (koszt  

19 645,05 zł). 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 standardowa działalność – w razie potrzeb: współpraca z innymi instytucjami (Miejski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, sąd, asystenci rodzinni, kuratorzy, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie), 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, m.in. 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 i Urząd Gminy Sieradz: 
- zajęcia warsztatowe  prowadzone  przez   specjalistów  z  zewnątrz, typu: „Czy dokuczanie  jest  
przemocą?”, „Opanowuję agresję”, „Asertywność – umiem powiedzieć nie”, „Dialog przeciw 
narkotykom NIE BIORĘ”, „Smartfon – przyjaciel czy wróg – czyli jak żyć w świecie nowych 
technologii?”, „Ale CZAD+E – PAPIEROSY”, „Zaplątani w sieci”, 
- przedstawienia profilaktyczne (zapraszanie grup teatralnych), 
- międzyszkolny konkurs profilaktyczno – wychowawczy „Nasz pomysł na powstrzymanie   
agresji/przemocy” – VII edycja adresowane dla wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy  
Sieradz (ok. 400 osób), 
- XI edycja Szkolnego Dnia Bez Agresji dla całej społeczności szkolnej (ok. 349 osób). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 warsztaty profilaktyczne dla uczniów z edukatorami zewnętrznymi m.in. „Profilaktyka 

problemowa uzależnień i agresji”, „Marihuana i nowe narkotyki”, „Nałóg przegrane życie”, 
„Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”, „Trening asertywności”, 

 zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga w klasach – „Wpływ pornografii na 
zachowanie i psychikę”, „Dokuczanie to też agresja”, „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed 
tym bronić”, 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 realizacja działań profilaktycznych w edycji wiosennej i jesiennej pn. „Profilaktyczne działania  

z dziedziny uzależnień i przeciwdziałania przemocy”, 
 realizacja programu „Przeciw agresji”, 
 udział uczniów w spektaklach profilaktycznych: „Jestem przyjacielem ludzi”, „Niebezpieczne 

sieci”, „Moje historie”, „akty i mity na temat środków uzależniających”, 
 udział uczniów w warsztatach radzenia sobie z używkami, 
 udział w konferencji z okazji „Dnia trzeźwości”,  
 udział w konkursie pt. „Włącz myślenie, wyłącz uzależnienie”, 
 „Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych” – trening twórczości dla klas V, 
 prowadzenie zajęć pn. „Bezpieczne wakacje”, 
 realizacja działań profilaktycznych w ramach programu „Wakacje bez używek”, 
 udział uczniów klas III w spektaklach profilaktycznych i zajęciach warsztatowych z zakresu 

profilaktyki raka piersi, 
 „Dzień Życzliwości”.  
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji, uzależnieniom, m.in. 

„Spójrz inaczej na agresję”, „Spójrz inaczej”, „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. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 realizacja programów i zajęć profilaktyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych dotyczących: 
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- profilaktyki problemowej: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, hazard, pornografia, 
zagrożenie uzależnieniem od mediów elektronicznych oraz innych środków, 
- przemocy i agresji, 
- umiejętności psychospołecznych. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 przeprowadzenie Treningu Zastępowania Agresji z udziałem 5 podopiecznych. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 prowadzenie zajęć profilaktyczno–terapeutycznych dla dzieci uczęszczających do ŚOW TPD  

w Sieradzu, 
 prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci podczas kolonii wypoczynkowych. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 
 działalność świetlicy środowiskowej. 
STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 
 zorganizowanie Konferencji Profilaktycznej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości dla 

młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich miasta Sieradza i okolicznych gmin (przy wsparciu 
Urzędu Miasta Sieradza, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Sieradz, WSHE w Sieradzu, 
Gminy Sieradz, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu i Gminy Sieradz), 

 zorganizowanie XXXIII jubileuszu stowarzyszenia z udziałem m.in. władz miasta, 
 udział w Pikniku Informacyjno-Promocyjnym MOPS i Partnerzy oraz w Pikniku Rodzinnym, 

gdzie prowadzony był Punkt Informacyjny o chorobie alkoholowej i sposobach jej leczenia. 
ZAKŁAD KARNY 
 zajęcia edukacyjne dla osób nadużywających alkoholu, 
 programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 
 programy z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. 
 
Kierunek działania 4. Kontynuowanie działalności funkcjonującego Miejskiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej MOPS w Sieradzu. 
 

Tabela 26. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 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 i w pełni specjalistycznego poradnictwa socjalnego, jak również 

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, 
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 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,  

 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), 

 w Ośrodku są dostępne w systemie ciągłym materiały informacyjno-edukacyjne (podręczniki, 
broszury, ulotki) dotyczące powyższego tematu.  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 systematyczna i efektywna współpraca z pracownikami MOPS w celu zapewnienia spójnego 

kierunku działań na rzecz dzieci i ich rodzin. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 współpraca z pracownikami MOPS-u. 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 współpraca z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.  
 
Kierunek działania 5. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w mieście świetlic 
środowiskowych. 
 
Tabela 27. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 5. W ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 
Dofinansowanie zadań w zakresie prowadzenia świetlic w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Sieradzu:  
 Świetlicy środowiskowej „Promyk” dla 33 dzieci w kwocie 13 081 zł, 
 Świetlicy środowiskowej „U  Żaków” dla  17 dzieci w kwocie 30 858 zł. 
Dofinansowanie zadania „Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień”: 
 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 (50 osób) w  kwocie 43 500 zł, 

 Zgromadzenie SS Urszulanek SJK – Świetlica Środowiskowa „Światełko Dzikuska” w Sieradzu 
przy ul. Dominikańskiej 16 na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży  
(25 osób) w kwocie 33 500 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sieradzu przy  
ul. Aleja Pokoju 11c dla dzieci i młodzieży (30 osób) w kwocie 37 000 zł, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” na prowadzenie świetlicy 
środowiskowej przy SOSW w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 dla dzieci  
i młodzieży (14 osób) w  kwocie  31 000 zł. 

MOPS 
 funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego, tj. 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 spotykają się z akceptacją ich problemów,  otrzymują pomoc dostosowaną do ich potrzeb 
(koszt: 43 938,14 zł).  

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dary Losu”. 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Sieradzu (działa w okresie nauki 

szkolnej oraz przez jeden tydzień ferii zimowych i 2 tygodnie wakacji). 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 
 działanie świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dary Losu” jako placówki 

wsparcia dziennego, stały zespół doświadczonej kadry terapeutów, realizacja programów 
profilaktycznych oraz szeregu innych działań odpowiadających na potrzeby beneficjentów i ich 
rodzin. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 użyczenie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy środowiskowej 

w SDK SSM. 
 
Kierunek działania 6. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemami 
uzależnień. 
 
Tabela 28. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 6. W ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 spotkania dla mieszkańców uzależnionych od alkoholu – 2 razy w miesiącu z psychologiem 

zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej (uczestniczyło w nich 7 osób). 
STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 
 udzielanie wsparcia, prowadzenie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin. 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 funkcjonowanie grupy wsparcia (spotkania raz w tygodniu). 
ZAKŁAD KARNY 
 mitingi AA dla osób uzależnionych, 
 grupa wsparcia POPLON. 
 
Kierunek działania 7. Prowadzenie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
 
Tabela 29. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 7. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 podejmowanie działań na rzecz ochrony rodziny przed przemocą poprzez interwencje  

w środowisku, współpracę m.in. z policją, prokuraturą rejonową, sądami, 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. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 współpraca z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  

w Sieradzu w celu zabezpieczenia dobra uczniów z rodzin dotkniętych problematyką przemocy, 
 opieka psychologiczno-pedagogiczna nad uczniami i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem 
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przemocy. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 współpraca z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Psychologiczno 

-Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji w celu zapewnienia wsparcia rodzinom uczniów 
doświadczających przemocy domowej, 

 udzielanie rodzicom porad i konsultacji mających na celu stosowanie metod wychowawczych 
motywujących dzieci do pożądanych form zachowań. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 porady i konsultacje, 
 współpraca z MOPS-MOIK, KPP, kuratorami sądowymi. 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 współpraca z Komendą Powiatową Policji, MOPS-MOIK. 
 
Kierunek działania 8. Prowadzenie działalności przez zespół interdyscyplinarny  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Tabela 30. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 8. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno w ramach Zespołu  

Interdyscyplinarnego, jak i grup roboczych. 
 udział pracowników socjalnych w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,  
 bieżący monitoring środowisk,  
 współpraca z odpowiednimi służbami. 
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 
 udział pedagoga szkolnego w posiedzeniach zespołu – według potrzeb. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 udział pedagoga w zespołach interdyscyplinarnych dotyczących uczniów szkoły, 
 prowadzenie monitoringu, 
 opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 udział pedagogów szkolnych w spotkaniach roboczego zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie arkuszy monitoringu realizacji działań 
członka grupy roboczej. 

 
Kierunek działania 9. Zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
miejsc w ośrodkach wsparcia. 
 
Tabela 31. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 9. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

4 

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

w tym poprzez umożliwienie czasowego pobytu w mieszkaniu interwencyjnym MOIK-MOPS,  
w domach samotnych matek, schroniskach, 

 opłacanie kosztów pobytu w w/w placówkach, 
 monitorowanie środowisk, w których dochodzi do form przemocy. 
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Kierunek działania 10. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi i narkomanii. 
 
Tabela 32. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 10. w ramach celu strategicznego 
2. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 
 dofinansowanie zadania „Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych”, w ramach których funkcjonowały m.in. grupy wsparcia:  
- Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację obozu terapeutycznego w Załęczu 
Wielkim (10 uczestników) w kwocie 7 500 zł,  
- Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na zorganizowanie obozu terapeutycznego  
w miejscowości Sieradz-Męka (10 uczestników) w kwocie 7 500 zł, 

 dofinansowanie zadania „Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień”: 
- Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację Pikniku Trzeźwościowego „Pożegnanie 
Lata 2018” (ok. 150 beneficjentów) w kwocie 2 000 zł, 
- Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację XIV Amatorskiego 
Turystycznego Rajdu Samochodowego (20 załóg – ok. 150 beneficjentów) w kwocie 2 000 zł. 

MOPS 
 kontynuowanie współpracy z Sieradzkim Towarzystwem Trzeźwości „Przyjaźń” oraz 

Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań”, 
 udzielanie informacji dotyczących podmiotów działających na rzecz w/w osób. 
ZAKŁAD KARNY 
 spotkania grupy AA, 
 spotkania Grupy Wsparcia POPLON. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 udzielanie informacji na temat podmiotów działających na rzecz osób uzależnionych. 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 współpraca z innymi stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi. 
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Wykres 5. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 2. 
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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 – ocena7. 
5. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w mieście świetlic środowiskowych – ocena 7. 
6. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemami uzależnień – ocena 6. 
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 4. 
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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

PRZEDSZKOLE NR 1 
 organizacja szkoleń rady pedagogicznej, samodoskonalenie – seminaria, konferencje, konsultacje, 

warsztaty, studia podyplomowe. 
PRZEDSZKOLE NR 3 
 udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, seminaria, 

konferencje).   
PRZEDSZKOLE NR 5 
 szkolenia nauczycieli. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 szkolenia Rady Pedagogicznej (koszt 5 869,26 zł). 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 Szkoleniowe Rady Pedagogiczne (udział wszystkich nauczycieli): „Organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej”, „Indywidualizacja pracy ucznia”, „Bezpieczeństwo ucznia  
w sieci – projekt cyfrowobezpieczni.pl”, „RODO”, „Kompetencje kluczowe”, 

 pedagog szkolny: 2 dniowy Ogólnopolski konwent w Warszawie w ramach projektu 
cyfrowobezpieczni.pl „Uczniowie w sercu cyberbezpieczeństwa” (+ n-1 informatyki); 
konferencja w Łodzi „Po pierwsze bezpieczeństwo”, szkolenie MOPS „Szkolenie dla Zespołu 
Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”, konferencja pedagogów – WODN, 

 uczestnictwo innych nauczycieli w indywidualnych warsztatach, szkoleniach, konferencjach 
służących podniesieniu poziomu edukacji oraz kompetencji wychowawczych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 udział pedagoga w szkoleniu pn. „Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych”. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 udział całej rady pedagogicznej w dedykowanym szkoleniu „Praca z uczniem z zaburzeniami 

zachowania i agresywnym”, 
 doskonalenie zawodowe poszczególnych nauczycieli i specjalistów – udział w szkoleniach, m.in. 

„Szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych”, „Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej”, „Diagnoza pedagogiczna krokiem do skutecznego programu 
wychowawczo-profilaktycznego”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie kształcenia i wychowania na następujące tematy: 

- „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności”, 
- „Pomoc psychologiczo-pedagogiczna” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w świetle nowych rozporządzeń MEN”, 
- „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”, 
- szkolenie z zakresu p.poż. i pierwszej pomocy. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 oferta wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań wychowawczych  

i dydaktycznych: „Wpływ osobowości nauczyciela na poziom agresji uczniów”, „Jak rozmawiać  
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z dziećmi o środkach psychoaktywnych”, „Praca z dzieckiem agresywnym na terenie szkoły”, 
„Zawieranie kontraktów z uczniami i rodzicami”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, 
„Program MEN i ORE”, „Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych  
u dzieci”, „Dziecko z FAS w szkole”, „Postawy wobec zjawiska przemocy”, „Interwencja 
kryzysowa w przypadkach zagrożenia samobójstwem dzieci i młodzieży”, „Cyberprzemoc  
– dziecko sprawca i ofiara”, „Uzależnienia chemiczne i behawioralne”, „Bezpieczeństwo  
w Internecie”, profilaktyka uzależnień, „Jak skutecznie motywować dziecko do nauki”, 
„Problematyka opiniowania i orzekania uczniów do odpowiednich form kształcenia”, „Kształcenie 
uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”, „Uczeń słabo słyszący w szkole 
ogólnodostępnej”, „Nieprawidłowości rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym”, „Dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem w szkole/przedszkolu”, 
„Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/w szkole”, „Prawidłowości rozwoju 
emocjonalnego w wieku przedszkolnym”, „Wspomaganie rozwoju dzieci od 3 do 7 r. ż. Metodą 
Dobrego Startu”, „Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i uczniów 
kl. I-III”, ćwiczenia funkcji słuchowych, „Dziecko z ryzyka dysleksji w przedszkolu i na I etapie 
kształcenia”, „Wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury języka dzieci”, „ Higiena  
i emisja głosu w pracy nauczyciela” – ćwiczenia oddechowe i dykcyjne, „Stres w zawodzie 
nauczyciela – radzenie sobie z wypaleniem zawodowym”, Grupa wsparcia psychologów 
szkolnych, Konsultacje indywidualne, Grupa wsparcia logopedów. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej poprzez udział  

w specjalistycznych szkoleniach, edukację w ramach zespołów przedmiotowych oraz programu 
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, m.in. współpraca z rodzicami. 

Kierunek działania 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,  
m.in. poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych. 
 
Tabela 34. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego 2. 
i celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA  
Na zadanie „Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień” 
dofinansowano: 
 świetlicę prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 

Dziecka” przy SPI nr 8 w Sieradzu przy ul. Szlacheckiej 11 (50 dzieci.) – kwota 43 500 zł, 
 świetlicę prowadzoną przez Zgromadzenie SS Urszulanek SJK - Świetlica Środowiskowa 

„Światełko Dzikuska” w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 16  (25 dzieci) – kwota 33 500 zł, 
 świetlicę prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Aleja Pokoju 11C dla dzieci  

i młodzieży (30 dzieci) –  kwota 37 000 zł, 
 świetlicę prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”  

w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 dla dzieci i młodzieży (14 dzieci) – kwota  
31 000 zł. 

Dofinansowano także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu na prowadzenie następujących 
świetlic: 
 świetlicę środowiskową „Promyk” (33 dzieci) – kwota 13 081 zł, 
 świetlicę środowiskową „U Żaków”  (17 dzieci) – kwota 30 858 zł. 
MOPS 
 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych  

w dwóch świetlicach środowiskowych – pomoc w odrabianiu lekcji zwłaszcza z języka 
polskiego, matematyki, historii, przyrody, 

 kierowanie dzieci do świetlic środowiskowych MOPS, w których prowadzone są zajęcia 
przedmiotowe, wspomagające odrabianie lekcji. 
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SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 prowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego – liczba uczestników miesięcznie (X-XII  

– 7 osób). 
PRZEDSZKOLE NR 1 
 zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. 
PRZEDSZKOLE NR 3 
 diagnoza dzieci, 
 zatrudnienie logopedy, nauczyciela wspomagającego, 
 zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

wyrównawczych, prowadzenie pracy indywidualnej. 
PRZEDSZKOLE NR 15 
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
 zajęcia rewalidacyjne, 
 zajęcia logopedyczne, 
 zajęcia z psychologiem, 
 zajęcia z dogoterapii. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 bogata oferta zajęć wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I–VII  

i oddziałów gimnazjalnych. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, 
 zajęcia logopedyczne, 
 zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego języka niemieckiego, matematyki  

i edukacji wczesnoszkolnej, 
 zajęcia wyrównawcze dla uczniów adaptujących się z zagranicy, 
 TUS – Trening Umiejętności Społecznych, 
 indywidualizacja procesu nauczania (zwłaszcza dla uczniów z opiniami poradni psychologiczno  

– pedagogicznej), 
 specjalne warunki egzaminacyjne,  
 nauczyciel wspomagający, 
 rewalidacja, 
 nauczanie indywidualne, 
 zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów mających właściwe orzeczenie/opinię. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 organizacja zajęć wyrównawczych z jęz. Polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Objętych 

jest tym działaniem duża grupa uczniów klas: I-VII. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: zajęcia 

korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia socjoterapeutyczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 organizacja w szkole zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć  
o charakterze terapeutycznym, zajęć rewalidacyjnych. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, 
 terapia logopedyczna, 
 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (z psychologiem, pedagogiem). 
KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK – ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 
 pomoc zatrudnionych wychowawców w lekcjach bieżących, 
 systematyczne podejmowanie pomocy w nauce j. angielskiego i j. niemieckiego, 
 prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i j. polskiego (92 godziny w ciągu roku), 
 udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji ze wszystkich przedmiotów szkolnych przez 

wolontariuszy (330 godzin w ciągu roku), 
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 udział dzieci w zajęciach kompensacyjnych z V. Sherborn oraz zajęciach profilaktycznych, 
 uczestniczenie w pikniku profilaktycznym z latawcem tle – umożliwienie dzieciom rozwoju 

społecznego, 
 doposażenie dzieci w brakujący sprzęt edukacyjny, sportowy lub odzież (podczas 

zorganizowanych Mikołajek), 
 organizowanie wycieczek rowerowych – poznawanie „małej ojczyzny”, 
 organizowanie spotkań z rodzicami – zacieśnianie więzi rodzinnej. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez objęcie ich dodatkowymi formami 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj.: 
 zajęciami rewalidacyjnymi, 
 zajęciami logopedycznymi, 
 korekcyjno–kompensacyjnymi, 
 korekcją wad wymowy, 
 korekcją wad postawy, 
 socjoterapią, 
 zajęciami z psychologiem i pedagogiem, 
 innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym. 
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
 pomoc w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. W 2018 r. odbyło się 

kilkadziesiąt 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. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci uczęszczających do sieradzkiego ogniska TPD, 
 pomoc w odrabianiu prac domowych. 
 
Kierunek działania 3. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, itp. 
poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego. 
 
Tabela 35. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 3. W ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 3. 
 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – na zlecenie Urzędu Miasta Sieradza. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniem. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 po wpłynięciu do szkoły orzeczenia o nauczaniu specjalnym lub indywidualnym – organizuje się 

kształcenie we właściwej formie dla ucznia – zgodnie z zaleceniami orzeczenia. Wszyscy 
uczniowie niepełnosprawni objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, a także innymi zajęciami 
wspierającymi, itp. wyrównawczymi, logopedycznymi, TUS; część uczniów ma wsparcie 
nauczyciela wspomagającego. Zgodnie z przepisami nauczanie indywidualne odbywa się na 
terenie domu rodzinnego (na podstawie odpowiedniego orzeczenia). Zindywidualizowaną ścieżkę 
kształcenia organizuje się na terenie szkoły – część zajęć indywidualnych, część z zespołem 
klasowym. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 prowadzenie nauczania indywidualnego dla 2 uczniów, 
 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla 6 uczniów (1 uczeń uczestniczył w zajęciach wczesnego 

wspomagania rozwoju). 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  
 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne  

- dostosowanie form metod pracy dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności (IPET), 
 organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki dla 5 uczniów, zgodnie  

z zaleceniami opinii wystawionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; wyrównywanie 
szans edukacyjnych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 realizacja nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie, 
 zapewnienie zajęć rewalidacyjnych uczniom posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 nauczanie w trybie  indywidualnym – objęto 2 uczniów, 
 prowadzenie przedszkola specjalnego – 10 dzieci, 
 prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 20 dzieci. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 wydawanie: orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania (w 2018 roku – 77 orzeczeń),  

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (w 2018 roku – 1 orzeczenie) oraz 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (w 2018 roku – 233 orzeczeń), 

 wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w 2018 roku  
– 75 opinii). 

 
Kierunek działania 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, itp. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
przy wykorzystaniu zasobów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych miasta. 
 
Tabela 36. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 4. W ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 3. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 realizacja programów rekreacyjno-sportowych i kulturalno-oświatowych w ramach organizowanej 

Świetlicy Zimowej:  
- podczas „Świetlicy Zimowej” prowadzone były zajęcia: plastyczne, sportowe (Turniej Tenisa 
Stołowego), profilaktyczne, pogadanki, gry stolikowe i komputerowe, krzyżówki, quizy, 
kalambury. Dzieci brały udział w łamigłówkach matematycznych i ortograficznych, 
- podczas zajęć plastycznych uczestnicy świetlicy wykonywali prace plastyczne ph. „Zima 
mrozem trzyma”, „Biała elegancja”, „Krajobraz zimowy” oraz wykonały kartki dla dzieci 
przebywających w szpitalu,  
- zorganizowano wyjście do Straży Miejskiej w Sieradzu na zajęcia pn. „Bądźmy ostrożni, 
bądźmy bezpieczni”, 
- przedstawiciele OHP w Sieradzu przeprowadzili zajęcia integracyjne z dziećmi, 
- odbyło się spotkanie z leśniczym nt. „Otaczająca nas przyroda”, 
- prowadzono zajęcia z profilaktyki nt. „Alkohol to nasz wróg” i „Skutki palenia papierosów”. 

W trakcie trwania zajęć w „Świetlicy Zimowej” uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie. 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
Funkcjonowanie w Spółdzielczym Domu Kultury n/w form zajęć stałych dla dzieci i młodzieży: 
 wokalne – soliści i zespoły; liczba uczestników miesięcznie: LOL, PICCOLO, MAGIC, 

CUKIERKI, WIOSENNE KWIATKI, FUKS, PICCOLINO, KOLOROWE NUTKI i soliści  
(I-VI 36-42 osoby), (IX-XII 29-36 osób), 

 nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze – liczba uczestników miesięcznie (I–VI  34-32 
osób),  (IX-XII 6-25 osób), 

 plastyczne (3 grupy) – liczba uczestników miesięcznie (I–VI 34-46 osób), (IX-XII 34–56 osób), 
 zajęcia taneczne (5 grup wiekowych dla dzieci i młodzieży) – liczba uczestników miesięcznie  
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(I–VI 53-70 osób), (IX-XII 38-86 osób). 
Uczestnicy kół prezentowali  się na 13 imprezach własnych i zewnętrznych. 
Udział uczestników kół zainteresowań w: 
 XXVII Regionalnym Festiwalu Piosenki w Złoczewie, 
 Muraliach 2018 w Sieradzu, 
 Artystycznym zakończeniu roku kulturalno-oświatowego 2017/2018. 
Imprezy: 
 „Rewia talentów” IV edycja – występ zespołu ARABESKA ze Zduńskiej Woli i zespołów 

artystycznych z SDK (140 uczestników), 
 Festyn z okazji DNIA DZIECKA – spektakl Teatru TAK z Radomia „Nadchodzi Pipi”  

– animatorzy Happy Kids. W programie: plac zabaw XXL, zabawy i animacje ruchowe, 
malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, skręcanie balonów, fotobudka (700 uczestników), 

 zakończenie roku k/o 2017/2018 połączone prezentacją dorobku artystycznego i klubów 
zainteresowań SDK w Teatrze Miejskim w Sieradzu. W holu Domu Kultury odbył się wernisaż 
prac uczestników zajęć plastycznych (150 wykonawców, 250 uczestników), 

 „Witaj pierwsza Klaso” – impreza dla I klas szkół podstawowych z programem artystycznym 
grupy URWIS z Krakowa – „Bajeczna księga” oraz upominkami dla dzieci (220 uczestników). 

W 2018 roku przeprowadzono 2 konkursy: 
 Konkurs plastyczny pn. „Wiosna w kolorach tęczy” – adresowany do uczniów klas IV–VI szkół 

podstawowych oraz klas 7 i gimnazjalnych. Wpłynęły 63 prace. Nagrodzono 7 prac i przyznano  
11 wyróżnień 

 Konkurs Bożonarodzeniowy – XIII edycja pn. „BOMBKA CHOINKOWA” – adresowany  
do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wpłynęły 93 prace, nagrodzono  
15 uczniów (8 nagród, 7 wyróżnień). 

Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji. 
W okresie ferii zimowych prowadzono różnorodne formy opieki nad dziećmi, w których uczestniczyło 
łącznie 106 dzieci, w tym: 
 dwa tygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 6-12 lat (49 dzieci), 
 dwie wycieczki: do Centrum Nauki i Techniki, Manufaktury w Łodzi oraz Silver Screen  

i „Baśniowe kawiarenki” w Łodzi (57 dzieci), 
 zajęcia na lodowisku „Sirka” (48 dzieci), 
 wizyta w rozgłośni radiowej „Nasze Radio” (23 dzieci), 
 spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji (23 dzieci), 
 wizyta w Telewizji 8TVR (48 dzieci), 
 wizyta w Państwowej Straży Pożarnej (23 dzieci), 
 wizyta w Straży Miejskiej (23 dzieci), 
 warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie (49 dzieci), 
 warsztaty z produktów mlecznych w Muzeum Okręgowym w Sieradzu (23 dzieci). 
Podczas zajęć dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek. 
W okresie wakacji prowadzono różnorodne formy opieki nad dziećmi, w których uczestniczyło 
łącznie ok. 400 dzieci, w tym: 
 zajęcia plenerowe w parku im. Broniewskiego, na osiedlu Dziewiarz i Klonowe I (gry i zabawy, 

konkurencje sportowo-zręcznościowe, szybkościowe i artystyczne (80 uczestników), 
 wycieczka do Ośrodka Wypoczynkowego w Głazie (zwiedzanie Uniejowa – 20 uczestników), 
 dwu dniowy plener malarski w Rudzie (27 uczestników), 
 impreza z okazji ZAKOŃCZENIA WAKACJI w parku im. Broniewskiego pn. „Żegnamy 

wakacje na wesoło” (bańki mydlane, malowanie twarzy, zabawy, urządzenia rekreacyjne  
– dmuchańce, szczudlarze, nauka tańca, kapela ZŁOCZEWIANIE (ok. 300 uczestników). 

Podczas zajęć dzieci miały zapewniony słodki poczęstunek. 
Ponadto wzorem lat ubiegłych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we współpracy z SSM zorganizowało 
zajęcia w terminie 25.06.-06.07.2018 r. na bazie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Gimnazjalnymi  w Sieradzu przy ul. Broniewskiego 30. Były one prowadzone przez 2 tygodnie (10 
dni roboczych) w godzinach 9.00-15.00. Uczestnikami zajęć było 40 dzieci młodszych mieszkających 
na terenie naszego miasta – w większości w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 47

Dzieciom zapewniono program ph. „Moje wakacje w mieście” zawierający szereg atrakcji 
znajdujących się w naszym województwie – zarówno związanych z kulturą, jak i historią. 
Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach sportowych organizowanych na świeżym powietrzu, 
zajęciach plastycznych i manualnych oraz w wycieczkach. Podczas zajęć dzieci miały zapewnione 
dwa posiłki dziennie. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 organizowanie imprez integracyjnych – festyn rodzinny, Sobota bez telewizora, zajęcia sportowe 

w czasie ferii zimowych, półkolonie.  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 koła zainteresowań o charakterze przedmiotowym, artystycznym, sportowym, itp.  
 korzystanie z zasobów kulturalnych i sportowo–rekreacyjnych miasta: szkoła korzysta itp.  

z Sieradzkie Centrum Kultury (przedstawienia teatralne, lekcje filmowe); Muzeum Okręgowe  
w Sieradzu – wystawy, warsztaty twórcze, lekcje muzealne; Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, - spotkania z autorami, lekcje, lekcje biblioteczne; 
Państwowa Szkoła Muzyczna w Sieradzu – koncerty; Spółdzielczy Dom Kultury – warsztaty 
artystyczne; Kino 6D; współpraca z PTTK – spacery po Sieradzu: Wzgórze Zamkowe, Klasztor 
Podominikański, Rynek i okolice; MPK, Straż Miejska; Ochotnicza Straż Pożarna; Policja, 
Jednostka wojskowa – spotkania z uczniami; cmentarz i miejsca pamięci; udział  
w uroczystościach miejskich; zasoby przyrodnicze i historyczne miasta – spacery, lekcje  
w terenie; lodowisko, stadion, basen itp., 

 liczne wyjazdy poza Sieradz: rajdy krajoznawcze i historyczne; wyjazdy do teatru i kina; 
wycieczki krajoznawcze; Zielone szkoły; bezpłatne wyjazdy ekologiczno–przyrodnicze  
w ramach środków pozyskanych z projektu WFOŚ – las, Załęcze, Bełchatów itp., 

 rozwijanie zainteresowań – organizacja i udział w konkursach. SP4 organizowała itp. Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny „Skrzacik”; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poetry for Kids” oraz 
inne, wewnętrzne konkursy wewnątrzszkolne plastyczne, świąteczne, artystyczne, wiedzowe, 
sportowe. Udział uczniów w konkursach zewnętrznych; kuratoryjnych; korespondencyjnych, 
organizowanych przez inne sieradzkie szkoły oraz o zasięgu ogólnopolskim, 

 organizacja czasu wolnego to także uroczystości i imprezy okolicznościowe pozalekcyjne, itp. Bal 
Karnawałowy, dyskoteki, uroczystości klasowe i szkolne typu Jasełka, Dzień Matki, Dzień Babci  
i Dziadka, Walentynki, Andrzejki, apele patriotyczne etc., 

 realizacja projektów i pozyskiwanie środków finansowych na podniesienie bazy dydaktycznej  
i uatrakcyjnianie zajęć: „Zaprogramuj swoją przyszłość” (Erasmus +) – międzynarodowa 
wymiana uczniów ze szkół z Hiszpanii, Finlandii, Estonii; „Metoda CLIL” – umiejętności 
językowe uczniów i nauczycieli; Program ekologiczny WFOŚiGW – wycieczki, wyjścia; 
programy „Lepsza szkoła”; „Aktywna tablica”, „Narodowy program rozwoju czytelnictwa lata 
2016-2020; Sieradzka Czwórka ENTER – programowanie, 

 świetlica szkolna – opieka dla dzieci w czasie pozalekcyjnym – czynna codziennie w godzinach 
7.00 – 16.30. Pełni także dyżury podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 udział uczniów w kole sportowym, muzycznym, plastycznym, j. angielskiego, przyrody, 

matematyki, informatycznym, pięknej wymowy, artystycznym, 
 korzystanie z basenu miejskiego. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 organizacja zajęć pozalekcyjnych: zajęcia plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, historyczno 

-teatralne, sportowo-rekreacyjne, ogólnorozwojowe, j. niemiecki, zajęcia taneczne, 
 organizacja wycieczek – jednodniowych i kilkudniowych wyjazdów, rajdów, zabaw (Andrzejki, 

Bal Choinkowy, itp.), 
 korzystanie z zasobów kulturalnych i rekreacyjnych miasta i regionu. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 opracowanie atrakcyjnej oferty planu zajęć pozalekcyjnych wynikającej z diagnozy potrzeb. Były 

to sekcje sportowe, chór, trening ortograficzny, koło informatyczne, plastyczne, teatralne, 
matematyczne, koła języków obcych: angielskiego, a także koło historyczne, czytelnicze, 
recytatorskie, zajęcia taneczne. Nauczyciele organizowali rajdy, wycieczki, turnieje. Pedagodzy 
prowadzili warsztaty wychowawczo–profilaktyczne. 
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KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK – ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 
Świetlica w ciągu roku w ramach dodatkowych zajęć przeprowadziła następujące spotkania: 
 „Dzień chłopca” w kręgielni, 
 udział w festynie „Święto latawca” z rodzicami, 
 inscenizacja z okazji „Dnia nauczyciela” 
 inscenizacja z okazji Święta Narodowego – 11 Listopada, 
 zabawa andrzejkowa z rodzicami oraz zaproszonymi dziećmi ze   cholii z Męki oraz najbliższej 

parafii, 
 spotkanie mikołajkowe sponsorowane przez zaprzyjaźniona firmę „Medana”, 
 uroczystość wigilijna, 
 spotkanie bożonarodzeniowe dla rodziców i gości z przedstawieniem pt. „Dar Miłości Bożej”, 
 bal karnawałowy dla dzieci i rodziców pt. „Gwiazda nocy karnawałowej”, 
 półkolonie zimowe z wykorzystaniem lodowiska, 
 „Dzień kobiet” z zagadkami i zabawami dla dziewcząt, 
 przywitanie wiosny, 
 wspólne życzenia wielkanocne, 
 „Dzień Dziecka” z wykorzystaniem basenu krytego i pizzerii, 
 czerwcowe spotkanie integrujące dzieci i rodziców przy wspólnym grillowaniu z okazji „Dnia 

Matki i Ojca”, „Dnia dziecka” oraz zakończenia roku szkolnego z przedstawieniem pt. 
„Zamieszanie w krainie bajek”, 

 wycieczki rowerowe wokół Sieradza, 
 budowanie miasta lego, 
 zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 
 zajęcia sportowe na terenach zieleni miasta Sieradza. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 organizacja zajęć sportowych dla dzieci wychowanków ŚOW TPD w Sieradzu oraz uczestników 

wakacyjnych zajęć świetlicowych na bazie boisk sportowych i Sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 (byłe Gimnazjum nr 3) oraz ogólnodostępnych terenów sportowo  
– rekreacyjnych miasta, 

 udział podopiecznych TPD w imprezach i zajęciach organizowanych przez CIK oraz SCK  
w Sieradzu, 

 realizacja zajęć dla dzieci w TPD-owskim ognisku z zakresu plastyki, małych form teatralnych 
mających na celu osobisty rozwój oraz w przedstawieniach teatralnych i seansach kinowych 
finansowanych przez UM Sieradz, 

 organizacja podczas TPD-owskich kolonii wypoczynkowych zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
turystycznych, kulturalnych, których celem jest zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku 
oraz zapewnienie możliwości rozwijania zainteresowań (w ramach realizacji programu pobytu). 

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 i w czasie wolnym od nauki, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do 25 roku 
życia.  
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Wykres 6. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 3. 
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Legenda: 
1. Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, itp. poprzez doskonalenie kadr nauczycielskich 

i pedagogów szkolnych – ocena 7. 
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, itp. poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych – ocena 7. 
3. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, itp. poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego – 

ocena 7. 
4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, itp. 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 2018 roku kierunku działania 1. W ramach celu strategicznego  
2. I celu operacyjnego 4. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 
 program profilaktycznych szczepień ochronnych  przeciwko grypie, kierowany do mieszkańców  

z terenu miasta Sieradza w wieku 65 lat i więcej. Zaszczepiono 475 osób, w tym 280 kobiet  
i 195 mężczyzn. Koszt realizacji programu – 21 987 zł, 

 program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku, kierowany do dzieci z terenu miasta 
Sieradza urodzone w 2010 r. W programie uczestniczyło 316 dzieci Koszt realizacji programu  
- 22 120 zł, 
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 program profilaktyczno–edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na  cukrzycę, kierowany 
do młodzieży z VII klas szkół podstawowych. Łącznie przebadano 325 uczniów. Kwota 
wykorzystana na realizację  programu – 2 687 zł, 

 program  profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania  
(nauka samobadania piersi), kierowany do dziewcząt z III klasy oddziału gimnazjalnego.  
W programie  uczestniczyły 254 dziewczęta oraz personel nauczycielski. Kwota wykorzystana na 
realizacje programu – 4 223 zł, 

 program profilaktyczno–edukacyjny pn.: „ZDROWE ODŻYWIANIE”, kierowany do dzieci  
z VI klas szkół podstawowych. W programie uczestniczyło 380 dzieci. Kwota wykorzystana  
na realizacje programu – 750 zł, 

 program profilaktyki raka piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza, kierowany  
do kobiet w wieku od 30 do 49 roku życia z terenu miasta Sieradza. W programie uczestniczyły  
283 kobiet. Kwota wykorzystana na realizację programu – 16 980 zł, 

 program aktywności ruchowej 60+, kierowany do mieszkańców z terenu miasta Sieradza  
w wieku 60 lat i więcej. W programie uczestniczyło: 125 osób, w tym: 108 kobiet i 17 mężczyzn. 
Kwota wykorzystana na realizację programu – 23 510 zł.  

MOPS 
 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. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej odbywa się w Domu Pomocy 

Społecznej w Sieradzu w oparciu o plan oświatowo-zdrowotny zatwierdzony przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Sieradzu. 

PRZEDSZKOLE NR 1 
 organizacja Igrzysk Przedszkolaków (letnich, zimowych), ewakuacja przeciwpożarowa, zajęcia  

dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, zabawy badawcze na terenie placówki i poza nią. 
PRZEDSZKOLE NR 3 
 realizacja programów profilaktycznych, spotkania z dietetykiem, edukatorem zdrowia, 

przedstawicielami służby zdrowia, 
 spacery i wycieczki do ośrodków zdrowia. 
PRZEDSZKOLE NR 15 
 realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 realizacja programu promującego zdrowie w klasach I–VI, prowadzenie zajęć profilaktycznych 

związanych ze zdrowym trybem życia. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 Ogólnoszkolny Festyn Rodzinny (itp. zajęcia sportowe, propagowanie ekologii, bezpieczeństwa  

i zdrowej żywności); Ogólnoszkolny Jarmark Adwentowy, 
 ferie zimowe – projekt „Aktywność fizyczna jako element profilaktyki uzależnień  

i propagowanie zdrowego trybu życia” – zajęcia sportowe dla uczniów (we współpracy z UM), 
 realizacja programu prozdrowotnego „Trzymaj formę” (klasy IV–III gim.), 
 zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego (IV–III gim), klasy sportowe I i II, 
 projekt „Śniadanie daje moc” klasy I–III; warsztaty „Zasady zdrowego żywienia” z dietetykiem; 

programy: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole” – codzienna porcja bezpłatna  
dla uczniów klas I-V; stoiska ze zdrową żywnością, 

 bezpieczeństwo w ruchu drogowym: spotkania z policjantem, strażą miejską; ćwiczenia 
praktyczne – przechodzenie przez ulicę, itp. (zwłaszcza klasy I–III); egzamin na kartę rowerową 
– kl. IV; MPK Sieradz – „Akademia bezpiecznego pasażera” – klasy I–III; akcja „Akademia 
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Bezpiecznego Puchatka”, 
 „Między nami kobietkami” specjalne zajęcia dla dziewczynek klas VI; Klub Amazonki  

– spotkanie z uczennicami klas III gim. – profilaktyka raka piersi; mierzenie poziomu cukru 
uczniów, 

 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, 

 zajęcia i tematyka realizowana przez wychowawców i nauczycieli na zajęciach edukacyjnych: 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, unikanie zagrożeń, 
akceptacja dla niepełnosprawnych, promocja ruchu, bezpieczeństwo zabaw etc., 

 działalność prozdrowotna gabinetu pielęgniarki szkolnej – promowanie prawidłowego żywienia  
i rozwoju fizycznego; badania wzroku kl. I, badania przesiewowe klasy I, IV, V, fluoryzacja 
zębów, pierwsza pomoc medyczna, itp., 

 bajkoterapia – biblioteka, świetlica. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 działania pielęgniarki szkolnej, 
 w ramach PCK realizacja zajęć „Zadbaj o swoje płuca” i „Żyj  bezpiecznie”, 
 realizacja zajęć „Między nami kobietkami”, 
 spotkania z dietetykiem, 
 badanie przesiewowe pod kątem przeciwdziałania cukrzycy, 
 badania przesiewowe logopedyczne dotyczące zaburzeń artykulacyjnych, 
 organizacja festynu ekologicznego w ramach współpracy z WFOŚ i GW Łodzi. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, 
 spotkanie z dietetykiem, 
 promowanie i kształtowanie zdrowych nawyków: dostęp do wody pitnej dla uczniów na 

korytarzu, prezentacja treści prozdrowotnych i profilaktyki zdrowia na gazetkach szkolnych 
(tematyka: narkotyki, szkodliwość palenia, zdrowa żywność, wartość aktywności fizycznej) 

 zajęcia sportowo – rekreacyjne w trakcie ferii zimowych, 
 pogadanki w klasach z pielęgniarką o charakterze edukacji zdrowotnej: systematyczna 

fluoryzacja zębów,  
 realizacja rządowego programu „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, 
 kształtowanie - w ramach sesji warsztatów, pogadanek, spektakli, lekcji wychowawczych 

umiejętności sprzyjających zachowaniu dobrostanu psychicznego i psychoedukacja uczniów,  
w tym: profilaktyka agresji i zachowań zagrażających rozwojowi młodych osób (uzależnienia, 
pornografia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne). 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 profilaktyka raka piersi dla uczennic (14–15 lat), 
 zajęcia wychowawcze poszerzające świadomość dzieci, młodzieży nt. zdrowego stylu życia. 

Podjęto wiele działań o charakterze profilaktyczno–wychowawczym mającym na celu pokazanie 
prawidłowych wzorców postępowania oraz eliminowanie niekorzystnych zjawisk. Wśród nich 
należy itp. wymienić: 

W obszarze promowania zdrowia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej współpracowano:  
- z Urzędem Miasta w zakresie:  
 zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań profilaktycznych z dziedziny 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy – „Przeciw agresji”, 
 zorganizowania zajęć rekreacyjno–sportowych w czasie ferii zimowych „Zima 2018” (klasy II 

–VI); 
 typowania uczniów do udziału w koloniach, które odbędą się w miejscowości Bartkowa k. Gródka 

nad Dunajcem (30 uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, w tym 15 osób ze średnią 
ocen powyżej 4,5); 

- z Kuratorium Oświaty:   
 typowanie 4 uczniów do wypoczynku letniego finansowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty; 
- z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w zakresie diagnozowania uczniów oraz wspierania  
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ich w pokonywaniu trudności edukacyjno-wychowawczych; 
- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci przebywających  
w rodzinie zastępczej oraz przygotowanie pisemnych informacji na temat funkcjonowania uczniów; 
- z kuratorami sądowymi, którzy uzyskali informacje na temat funkcjonowania uczniów; 
- z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania (średnio 22 uczniów korzystało  
z finansowanych obiadów); 
- z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (proszono o interwencje); 
- z Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (prelekcje dla 
uczniów wybranych klas IV–VI na temat odpowiedzialności prawnej dzieci). Organizacja na terenie 
szkoły konkursu dla klas II „Akademii Bezpieczeństwa” prowadzonej przez Komendę Powiatową 
Policji w Sieradzu; 
- z Agencją Rynku Rolnego (mleko otrzymywało średnio 660 uczniów z klas I–V, a owoce  
i warzywa 300 dzieci z klas I–III); 
- z Sanepidem – realizacja programu profilaktycznego mającego na celu przeciwdziałanie gruźlicy. 
Uczniowie brali udział w konkursie „Zadbaj o swoje płuca”;  
 pozyskanie prywatnych sponsorów w celu zapewnienia uczniom obiadów (cały rok szkolny 

korzystało 5 dzieci) oraz zorganizowano paczki świąteczne dla potrzebujących dzieci i ich rodzin; 
 organizacja zajęć z elementami Treningu 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, itp. Służących rozładowaniu napięcia, 
zredukowaniu lęku, strachu. Radzenia sobie z przykrymi emocjami, naukę komunikacji 
interpersonalnej, planowania i organizacji dnia, wspierania mocnych stron dzieci; 

 zorganizowanie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych przez Poradnię Psychologiczno 
-Pedagogiczną w celu usprawnienia zaburzonych funkcji motoryczno-poznawczych. Natomiast 
dzieci z trudnościami w nauce uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 profilaktyka zdrowotna: 

- przesiewowe badanie mowy, 
- z zakresu HIV/AIDS, 
- dotyczące zaburzeń w odżywianiu – anoreksja, bulimia, 
- propagowanie zdrowego stylu życia, 
- dotycząca używania substancji psychoaktywnych oraz podejmowania czynności uzależniających. 

KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK – ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 
 prowadzenie zajęć sportowych na świeżym powietrzu w formie zabaw, sportowych rywalizacji 

czy wycieczek rowerowych wokół Sieradza, 
 prowadzenie zajęć profilaktycznych, dotyczących dbania o siebie i swoje zdrowie, 
 dbanie o codzienną higienę osobistą. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej:  

- „Bieg po zdrowie” (program Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej),  
- „5 porcji zdrowia w szkole” (program propagujący zdrowy styl odżywiania), 
- „Owoce, warzywa i mleko w szkole” (program realizowany ze środków UE), 
- „Spójrz inaczej” (program z zakresu profilaktyki uzależnień), 

 alternatywne formy spędzania wolnego czasu – zajęcia j.w. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 realizacja programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego odżywiania w ramach 

ogólnopolskiej akcji Fundacji TESCO Dzieciom, 
 realizacja programu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego odżywiania „Żółty 

talerz” Kulczyk Fundation, 
 realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia podczas zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży. 
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „AMICUS” 
 promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez udział w licznych imprezach  
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dla mieszkańców miasta Sieradza – pomiar ciśnienia tętniczego i glukozy we krwi, rozdawanie 
broszur informacyjnych, 

 promowanie zdrowego stylu życia podopiecznych i ich rodzin w ramach świadczonych 
kompleksowych usług opiekuńczych, 

 prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów osób chorych, niepełnosprawnych. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 
 zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego”, „Pożęgnania Lata” i „Święta Latawca”, gdzie wśród 

dzieci i młodzieży promowano zdrowy i trzeźwy tryb życia, a także wypoczynek w otoczeniu 
przyrody, jak i integrację z rodzina, 

 umieszczanie informacji na słupach ogłoszeniowych dotyczących działalności stowarzyszenia, 
 promowanie działalności stowarzyszenia w Naszym Radiu, 
 szkolenie osób zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom  

w ruchu samopomocowym oraz działaniem na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów  
w społeczności lokalnej – organizowanych przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń 
Abstynenckich oraz Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego. 

ZAKŁAD KARNY 
 programy resocjalizacyjne z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 
 pogadanki w radiowęźle i TV Albatros ZK Sieradz.  
 
Kierunek działania 2. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i stomatologii. 
 
Tabela 38. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego  
2. i celu operacyjnego 4. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

4 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 mieszkańcy DPS korzystali z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Zgodnie 

ze złożoną deklaracją opiekę medyczną sprawuje NZOZ MEDICUS. Wizyty lekarskie odbywają 
się w formie wizyt domowych w siedzibie DPS. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (pielęgniarka szkolna – pełny etat  

- godziny do rozdzielenia na budynek A i B SP4). 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej – 3x w tygodniu. 
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Wykres 7. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 2. i celu 
operacyjnego 4. 

7

4
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kierunek działania 1

kierunek działania 2

ocena

 
Legenda: 
1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej – 7 
2. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii  

i stomatologii – 4 

Tabela 39. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 2.: Wspieranie rodzin 
oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 
 

Wskaźnik monitoringowy w 2017 r. w 2018 r. 
Liczba rodzin objętych pracą socjalną 2 129 1 742 
Liczba asystentów rodziny 3 3 
Liczba rodzin wspierających 0 0 
Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 
wychowawczych, za życiem, zasiłku dla opiekuna 

5 270 7 967 

Liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym 
oraz liczba porad (suma osób wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały 
na prośbę MOPS) 

4 957 5 756 

Liczba porad z zakresu poradnictwa specjalistycznego (suma osób 
wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 23 948 20 906 

Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną 
(suma osób wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 544 876 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu (suma osób wskazanych przez 
podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 675 402 

Liczba osób uzależnionych od narkotyków (suma osób wskazanych 
przez podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 37 31 

Liczba osób uzależnionych od nikotyny (suma osób wskazanych przez 
podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 20 brak danych 

Liczba osób uzależnionych od dopalaczy (suma osób wskazanych przez 
podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 24 26 

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

383 345 

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności 
informacyjnej i edukacyjnej (suma osób wskazanych przez podmioty, które 
odpowiedziały na prośbę MOPS) 

95 159 

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

1 015 960 

Liczba interwencji przeprowadzonych w zakresie 385 232 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu 
interdyscyplinarnego 

339 219 

Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia 98 98  
Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących 
swoje kwalifikacje zawodowe (suma osób wskazanych przez podmioty, 
które odpowiedziały na prośbę MOPS) 

361 239 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od gier 
komputerowych (suma osób wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały na 
prośbę MOPS) 

4 12 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od Internetu (suma osób 
wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 14 23 

Liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od telefonów 
komórkowych (suma osób wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały na 
prośbę MOPS) 

46 43 

Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (suma osób 
wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały na prośbę MOPS) 61 20 

Liczba euro-sierot (suma osób wskazanych przez podmioty, które odpowiedziały 
na prośbę MOPS) 95 63 

Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej (suma działań wskazanych przez podmioty, które 
odpowiedziały na prośbę MOPS) 

298 132 

Ilość osób objętych świadczeniami zdrowotnymi 

Ubezpieczonych  
39 884 
Korzystających ze 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków 
publicznych 
35 941 

Ubezpieczonych   
39 610 
Korzystających ze 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków 
publicznych  
35 539 

 

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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 
MOPS 
 rozpoznawanie sytuacji życiowej i rodzinnej osób starszych oraz ich potrzeb w celu objęcia 

stosowną formą pomocy, 
 wizyty monitorujące u osób starszych i niepełnosprawnych, 
 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, 
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 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 
 udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, umożliwienie kontaktu z rodziną, 

pomoc w sprawach finansowych przy regulowaniu należności, zapewnienie bezpiecznego 
przechowywania środków finansowych i przedmiotów wartościowych, współpraca z miejskimi  
i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, współpraca z ZUS, KRUS, Sądem oraz z instytucjami 
służby zdrowia. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
Praca socjalna z osobami starszymi  prowadzona jest przez kadrę ośrodka ŚDS, Polega ona przede 
wszystkim na wzmacnianiu dobrostanu osoby starszej w tym utrzymywanie, wspieranie i poszerzanie 
niezależności osobistej oraz aktywności poprzez wzmacnianie jej zdolności sprawczej. Pracownicy 
udzielają pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych w związkach z innymi osobami oraz 
szerszym otoczeniem. Motywują seniorów do podejmowania aktywności społecznej i czynnego 
udziału w wydarzeniach kulturalnych w celu zwiększenia integracji z otoczeniem. 
ZAKŁAD KARNY 
 programy resocjalizacyjne dla osób starszych. 
 
Kierunek działania 2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym. 
 
Tabela 41. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 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 2018 roku kierunku działania 3. w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

5 

MOPS  
 realizacja Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim". Jest to projekt 

partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 
IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest od 1.12.2017 r. do 31.04.2020 r. 
Realizatorami projektu są: Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu  
- partner wiodący, Gmina Miasto Sieradz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina 
Brzeźnio/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
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oddział w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”  
w Sieradzu. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 
osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych 
osób z terenu powiatu sieradzkiego. W ramach projektu MOPS w Sieradzu w 2018 r. realizował 
usługi opiekuńcze oraz prowadził również Klub Seniora. Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób 
niesamodzielnych. Za realizację tej formy pomocy odpowiedzialne były opiekunki zatrudnione  
w ramach projektu. Do ich zadań należało m.in. zapewnienie czystości w pomieszczeniach  
u osób, które korzystały z pomocy, przynoszenie gorącego posiłku z jadłodajni MOPS, pomoc 
przy spożywaniu posiłków oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Poza miejscem 
zamieszkania osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia mogły skorzystać z oferty Klubu 
Seniora, który zapewniał zajęcia kulinarne, robótki ręczne, zajęcia florystyczne czy muzyczne, 

 organizowanie usług opiekuńczych, dofinansowanie i pokrywanie ich kosztów, 
 kierowanie  mieszkańców Sieradza do domów pomocy społecznej. 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 objęcie usługami w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach 18 mieszkańców 

Sieradza, 
 w 2018 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 30 osób z terenu miasta Sieradza. 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi standardami w domu 

pomocy społecznej poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby pielęgniarek, opiekunów  
i pokojowych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 zapewnienie podopiecznym dojazdu do placówek świadczących usługi medyczne, 
 zapewnienie podopiecznym opieki podczas przejazdu do śds, gdzie realizowane są wobec nich 

działania wspierająco – aktywizujące.  
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 realizacja projektu pn. „Długoterminowa opieka medyczna” w ramach RPO WŁ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – wsparcie otrzymało 12 osób, a w ramach projektu 
„Centrum Usług Społecznych” w ramach RPO WŁ wsparcie otrzymało 20 osób. 

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „AMICUS” 
Realizacja na terenie miasta usług opiekuńczych (w tym na zlecenie MOPS) - skorzystało 37 osób. 
ZAKŁAD KARNY 
 świadczenie pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, 
 szkolenie osadzonych w ramach kursu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, 
 zaopatrywanie osadzonych w środki niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych, 
 organizowanie widzeń z osobami bliskimi oraz spotkań z przedstawicielami instytucji 

zewnętrznych. 

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 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu MOPS w Sieradzu. Osoby starsze i samotne (23 osoby) 

korzystały z posiłków w jadłodajni, z zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych oraz uczestniczyły  
w imprezach kulturalno-oświatowych:  udział seniorów w „Wieczorze Kolęd”, wizyta Fundacji 
Dr Clown i wspólna zabawa, wyjście do muzeum na wystawę: „Nowe szycie makatki”, „Nowa 
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sztuka malarska”, w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – występ artystyczny dzieci  
z Przedszkola nr 2 w Sieradzu, w spotkaniu towarzyskim z okazji Walentynek, w wyjściu do 
kościoła w Środę Popielcową, w uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki – występ 
artystyczny dzieci z PP nr 4 w Sieradzu, w wyjściu do BWA na wystawę: „Wspólne pole 
widzenia”, „Zobacz”, „Tylko natura” oraz na wystawę malarską Kasjana Farbisza, Aleksego 
Nowaka i Aliny Sibery, w uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym w DDP,  
w X konkursie plastycznym pn.: „Najładniejsza serwetka do wielkanocnego koszyczka  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu”, w uroczystości z okazji obchodów 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w spotkaniu z pracownikiem Straży Miejskiej  
w Sieradzu – pogadanka nt. „Zagrożenia współczesnego Seniora”, w cyklu spotkań z ciekawymi 
ludźmi: w spotkaniu z leśnikiem nt. „Tereny leśne województwa łódzkiego”, w spotkaniu  
z Henryką Przesmycką Kawalerem Orderu Uśmiechu”, w spotkaniu z policjantem pt. 
„Bezpieczny Senior”, w spotkaniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy, w „Rodzinnym 
Świętowaniu” z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny, w powitaniu lata – „Piknik 
pod jabłonkami” na terenie zielonym MOPS, w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym,  
w pożegnaniu lata – „Piknik pod jabłonkami” na terenie zielonym, w wycieczce do ZOO  
i Palmiarni w Łodzi, w wycieczce do Zespołu Parkowego w Małkowie, w wycieczce do lasu na 
grzybobranie, w wyjściu do Sieradzkiego Parku Etnograficznego na zajęcia warsztatowe 
„Produkcja masła i sera”, w uroczystych obchodach „Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych” oraz „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” połączonych z XX aukcją 
prac uczestników WTZ, w uroczystości z okazji „Europejskiego Dnia Seniora”, w uroczystości  
z okazji „Andrzejek”, w uroczystości z okazji „11 Listopada”, w uroczystych obchodach z okazji 
„Dnia Seniora” zorganizowanych przez ZUS w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w wyjściu 
do Sieradzkiego Centrum Kultury na spektakl pt. „Cudowna terapia”, w spotkaniu opłatkowym  
w Domu Dziennego Pobytu, w uroczystej Wigilii zorganizowanej przez MOPS w Sieradzu,  
w spotkaniu sylwestrowym w DDP, 

 funkcjonowanie Klubu Seniora w MOPS. Osoby starsze (23 osoby) korzystały z zajęć 
plastycznych, kulinarnych, komputerowych, muzycznych z zakresu kultury fizycznej, gimnastyki 
i rehabilitacji oraz uczestniczyli w następujących spotkaniach i uroczystościach: w wyjściu do 
Muzeum Okręgowego w Sieradzu na wystawę poświęconą ks. Prałatowi Frątczakowi, w wyjściu 
do Biblioteki Publicznej na spotkanie z podróżniczką (Kambodżańskie ABC), do restauracji 
„Altana” z okazji „Dnia Kobiet” i „Dnia Mężczyzn”, do SCK na spektakl pt. „Klimakterium 2”, 
do Powiatowej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Lali Dudek pt. „Gruzja – kraj z bajki”, do 
SCK na film pt. „Kobieta sukcesu”, w wyjściu do restauracji Bistro Siekane w Sieradzu,  
w wyjściu do SCK na spotkanie z pisarką Jolantą Miśkiewicz, w wyjściu na basen do Aquaparku 
Reh – Med. W Sieradzu, w wyjściu do Powiatowej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Lali 
Dudek pt. „Chinkali – gruzińska poezja smaku”, w wyjściu SCK na operę pt. „Carmen”  
– retransmisja z Metropolitan Opera, w uroczystych obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia 
Rodziny organizowanego przez MOPS, w uroczystej mszy św. Z okazji publicznego ogłoszenia 
godności Bazyliki Mniejszej przyznanej Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu,  
w wyjściu do restauracji „Wróblewscy” w Sieradzu, w czterodniowej wycieczce zorganizowanej 
do Uniejowa, Łodzi, Łęczycy, w wyjściu do BWA na wystawę pt. „Pejzaż wewnętrzny”,  
w wyjściu do lodziarni „Mamma Mia” w Sieradzu, w grillowaniu na terenie zielonym MOPS,  
w wyjściu do restauracji „Winiarnia” w Sieradzu, w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym,  
w warsztatach ze zdrowego odżywiania i kultury fizycznej organizowanych przez PCPR  
w Sieradzu, w wyjściu do SCK na spektakl pt. „Szalone nożyczki”, w uroczystych obchodach  
z okazji „Dnia Seniora” zorganizowanych przez ZUS w Starostwie Powiatowym w Sieradzu,  
w wyjściu do Powiatowej Biblioteki Publicznej na film pt. „Pokot”, w wyjeździe 
zorganizowanym do Term Uniejów, w wyjściu do Restauracji „ToTu” w Sieradzu, w uroczystych 
obchodach „Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza” połączonych z XX aukcją przez uczestników WTZ, w wyjściu do Restauracji 
„Borowiecki” z okazji Andrzejek, w spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej w Sieradzu  
– pogadanki nt. „Bezpieczeństwo Seniorów”, w wyjściu do Restauracji „Kasztelanka” – spotkanie 
wigilijne, w spotkaniu sylwestrowym, 

 promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów wśród mieszkańców Sieradza:  
ulotki, prezentacja własnych prac wykonanych w Domu Dziennego Pobytu i w Klubie Seniora 
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podczas Pikniku Informacyjno-Promocyjnego „MOPS i Partnerzy” oraz podczas uroczystych 
obchodów Wojewódzkiego Dnia Seniora zorganizowanych przez Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Seniorzy z DDP i KS 
wystąpili na scenie z programem słowno-muzycznym oraz wystawili swoje prace plastyczne  
i rękodzielnicze. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 prowadzenie terapii zajęciowej i zajęć kulturalno–oświatowych według określonego planu, 

uczestniczenie w imprezach organizowanych na terenie miasta. Organizowanie imprez 
okolicznościowych, wycieczek, spotkań integracyjnych. Współpraca z Polskim Związkiem 
Głuchych, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, Polskim Związkiem Emerytów  
i Rencistów, Powiatową Biblioteką Publiczną oraz z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu, Biurem 
Wystaw Artystycznych, Teatrem Miejskim, 

 współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz ponadgimnazjalnymi z Sieradza  
w zakresie występów artystycznych i spotkań okazjonalnych. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 zwiększenie repertuaru form spędzania czasu wolnego poprzez cykliczne przygotowywanie oraz 

aktywne uczestnictwo w imprezach integracyjnych odbywających się na terenie placówki bądź 
poza nią. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 funkcjonowanie stałych form dla seniorów: 
 

Nazwa KLUBU  Formy zajęć 
Klub Seniora 
DZIEWIARZ 
(I-VI: 8 osób),  
(VII-XII: 7-8 osób) 

 spotkania w Klubie, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez 
SDK, 

 Dzień Seniora - Starostwo Powiatowe – Prezentacja prac, wyrobów  
artystycznych prac Członków Klubu. 

Klub Seniora 
PRZY 
SAMOWARZE 
(I-IV: 18 osób), 
(IX-XII: 18-23 osób) 

Spotkania klubowe raz w tygodniu  oraz: 
 spotkanie w PBP z dziennikarzem Tomaszem Oszczędą nt. filmowego  

Sieradza, 
 udział w Koncercie kolęd i pastorałek w Klasztorze Sióstr Urszulanek, 

w Sieradzu –kolędy w języku polskim, serbskim, gruzińskim, 
 udział i współorganizacja „Wieczoru kolęd i pastorałek” w wykonaniu  

Zespołu APASJONATA, 
 wieczór poezji poświęcony poecie Jerzemu Nadratowskiemu, 
 udział w Koncercie Jubileuszowym Orkiestry Dętej OSP Sieradz 
 wieczór poetycki poświęcony życiu i twórczości poety Jarosława  

Iwaszkiewicza, 
 udział w Wieczorze autorskim Jolanty Miśkiewicz – członka Klubu 

AKANT z Łodzi – prezentacja wierszy, 
 spotkanie w Muzeum Okręgowym w Sieradzu – zwiedzanie wystaw 

stałych i czasowych „Mała historia kamery”, 
 wycieczka szlakiem dworków szlacheckich na terenie gminy Błaszki, 
 udział w podsumowaniu  konkursu kronik SDK, 
 udział w wernisażu wystawy artysty malarza  Pawła Duraja – wystawa 

pn.”Tylko natura”,  
 zakończenie sezonu k/o 2017/2018 w Strumianach /k. Burzenina  

- działka uczestniczki Klubu, 
 zakończenie lata - lekcja muzealna na Skansenie, 
 udział w Wojewódzkich Dniach Seniora przy SP 10 w Sieradzu, 
 Dzień Seniora - Starostwo Powiatowe – Prezentacja prac, wyrobów 

artystycznych prac Członków klubu, 
 wyjazd członków klubu do Russowa /dworek, muzeum, skansen Marii 

Dąbrowskiej/ i Kalisza /spacer śladami "Nocy i Dni"- org. wycieczki 
BP i PTTK Sieradz, 
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 wieczornica związana z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. 
Utwory muzyczne i poetyckie o treści patriotycznej w wyk zespołu 
Apasjonata i członków Klubu Seniora "Przy Samowarze". 

Klub Seniora 
RADOŚĆ ŻYCIA 
(I-VI: 53 osoby), 
(VII-XII: 43-53 
osoby) 

Spotkania klubowe raz  w tygodniu oraz: 
 uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka – piosenki i wiersze  

tematyczne, słodki poczęstunek, 
 spotkanie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na 

temat  ogólnie pojętego bezpieczeństwa ( prelekcja, pogadanka, 
prezentacja wizualna), 

 spotkanie z okazji Tłustego Czwartku przy muzyce, pączkach i kawie, 
 uroczyste spotkanie z okazji DNIA KOBIET przy muzyce, tańcach, 

słodkim poczęstunku i kawie,  
 członek Klubu p. Jan Ł. wystąpił (poza konkursem) podczas  

przeglądu  „Popołudnie z nostalgią” w SDK,  
 uroczyste spotkanie członków Klubu z okazji DNIA MATKI  

i  rocznicy 5-lecia powstania Klubu. Spotkanie odbyło się  
z udziałem Prezesa SSM, a także Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej SSM przy piosenkach, tańcach i poczęstunku, 

 prelekcja na temat życia i hodowli pszczół połączona z degustacją 
różnych odmian miodu (właściciele pasieki w Lipnie)  i członkowie 
Klubu, 

 piknik w Męce dla uczestników Klubu i zaproszonych gości, 
 udział w Wojewódzkich Dniach Seniora przy SP 10 w Sieradzu, 
 udział w  uroczystości Dzień Seniora w  Starostwie Powiatowym  

w Sieradzu, 
 udział członkiń Klubu w warsztatach: haftu, filcowaniu i wycinance 

sieradzkiej, 
 spotkanie wigilijne dla 40 osób i zaproszonych gości, 
 udział w uroczystości z okazji 60-lecia SSM w Starostwie 

Powiatowym w Sieradzu. Występ członka Klubu. 

 Zespół Wokalny APASJONATA – liczba uczestników miesięcznie  (I-VI;  9 osób), (IX-XII; 10 
osób), 

 Zespół Wokalny AKORD-  liczba uczestników miesięcznie  (I-VI; 11 osób), (VII-XII; 8 osób).  
Uczestnicy zespołów wokalnych prezentowali się  11 krotnie w minionym okresie  na imprezach  
własnych i zewnętrznych. 
Imprezy wyjazdowe  
 wycieczka dla uczestników Klubu Seniora PRZY SAMOWARZE - zwiedzanie dworków 

szlacheckich na terenie gminy Błaszki (18 osób), 
 Teatr Muzyczny w Łodzi  „Step by step” (41 osób), 
 wyjazd uczestników Klubu Seniora PRZY SAMOWARZE  do Stumian (20 osób), 
 Teatr Muzyczny w Łodzi „Muzyczna podróż z Wiednia do Rio” (29 osób), 
 Teatr Nowy w Łodzi „Ślubu nie będzie” (40 osób). 
Imprezy pozostałe: 
 wystawa” Tobie Panie zaufałem„ poświęcona ks. Prałatowi Józefowi Frątczakowi (18.02 

-19.03.2018 w sali lustrzanej SDK, a w okresie 08.04.-26.04.2018 w Klasztorze przy  
ul. Dominikańskiej w Sieradzu) zorganizowana z okazji 5 rocznicy śmierci księdza Prałata.. 
Podczas wernisażu z udziałem licznie zgromadzonych gości, w tym rodziny Księdza Prałata i osób 
zaprzyjaźnionych, odbył się koncert zespołu CANTILENA (z Klasztoru Sióstr Urszulanek SJK  
w Sieradzu) pod kierownictwem siostry Aliny Kulik. Na wystawę, w ramach własnych, 
opracowano i wydano okolicznościowy katalog (150 uczestników w SDK), 

 Wieczór kolęd. Pastorałki i kolędy w wykonaniu zespołu APASJONATA (60 uczestników), 
 spotkanie podróżnicze z p. Martyna Pieniążek „Okuliści w Afryce” - prelekcja połączona  
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z degustacją afrykańskich ziół i herbat (90 uczestników), 
 prezentacja dorobku artystycznego dzieci z koła tanecznego p. Beaty Toboły z okazji DNIA 

BABCI (150 uczestników), 
 Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Teatru „Pod Górką” w Szadku (50  uczestników), 
 Koncert Wojciecha Strzeleckiego z okazji DNIA KOBIET (160 uczestników), 
 „Popołudnie z nostalgią” V edycja .W przeglądzie udział solistów i zespołów z: Pabianic, Łasku, 

Wielunia, Konina , Turku , Poddębic i Sieradza (250 uczestników): 
- występ łódzkiej artystki Barbary Twardosz oraz 7 zespołów i 11 solistów, 
- statuetkę 60-lecia SSM otrzymał zespół wokalny AKORD z SSM, 
- statuetkę Złoty Mikrofon otrzymał Zespół TULIPAN z Klubu Konińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, 
- statuetki dla wyróżniających się wykonawców dla zespołów: PLEJADA (Pabianicka SM) 
i APASJONATA(SSM), 
- statuetki dla wyróżniających się wokalistów: Anny F. (SSM), Ryszarda G. (Pabianicka SM). 

 Konkurs kronik – IV edycja – upamiętniający działalność klubów i zespołów działających w SDK
Wpłynęły 4 kroniki. Przyznano I miejsce Sieradzkiemu Klubowi Kolekcjonera i Hobbysty
II miejsce Zespołowi Wokalnemu AKORD oraz dwa równorzędne III miejsca dla: Zespołu
Wokalnego APASJONATA i Klubu Seniora PRZY SAMOWARZE, 

 współorganizacja „Powiatowych Dni  Seniora z II oddz. ZUS w Łodzi (50 uczestników), 
 koncert „Jak nie kochać jesieni” (140 uczestników), 
 wieczornica związana z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski (40 uczestników), 
 spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem „Babon, Sao Tome - góry, goryle, szympansy, 

mandryle (50 uczestników). 

Uczestnicy zespołów wokalnych otrzymali  w 2018 roku następujące nagrody i wyróżnienia:  

 XIX Przegląd Twórczości Seniorów w Sieradzkim Centrum Kultury – AKORD - I miejsce w kat. 
zespoły, 

 Przegląd piosenki patriotycznej „Matecznik” w Szadku - AKORD - II miejsce, 
 Popołudnie z nostalgią - statuetka 60-lecia SSM – Zespół AKORD, 
 Popołudnie z nostalgią - (wyróżnienie w kat. zespół) - Zespół APASJONATA, 
 Popołudnie z nostalgią- (wyróżnienie w kat. solista), 
 artystyczne zakończenie roku kulturalno-oświatowego 2017/2018 - wyróżnienie dla zespołu 

wokalnego AKORD, 
 „Biesiada pod złotym Liściem” w Łasku - wyróżnienie  dla zespołu wokalnego APASJONATA. 
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
 prowadzenie licznych form pracy przeznaczonych dla dorosłych (wykłady, spotkania autorskie, 

wieczory poetyckie, wystaw itp.) dla zaspokojenia potrzeb kulturalno-społecznych osób 
starszych. 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD ODDZIAŁU 
OKRĘGOWEGO W SIERADZU 
 kierowanie klientów do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w celu uzyskania wsparcia materialnego lub rzeczowego, 
 kierowanie osób zainteresowanych programami ułatwiającymi pokonywanie barier osób 

niepełnosprawnych oraz aktywizacją społeczną i zawodową do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, 

 integrowanie społeczności związkowej poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
wspólnych wycieczek, wczasów i integracyjnych spotkań okolicznościowych, 

 podejmowanie działań mających na celu tworzenie warunków do korzystania z atrakcyjnych  
i aktywnych form wypełniania czasu wolnego, realizowania przedsięwzięć zapobiegających 
izolacji społecznej osób starszych. 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - KOŁO TERENOWE NR 19 
 wspólne wyjazdy do teatru, profilaktyka przeciwcukrzycowa, cykliczne pokazy filmów  

z audiodyskrypcją spotkania świetlicowe w siedzibie Koła. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 organizacja spotkań integracyjnych wraz z mini spartakiadą, wyjazdów do teatru, kina, wycieczek 
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krajoznawczych (ze środków PCPR, Gminy Miasta Sieradz, RCPS, Województwa Łódzkiego), 
 organizacja 6 – dniowych wyjazdów na warsztaty taneczne, plastyczne, fotograficzne itp.  

(ze środków PFRON). 
ZAKŁAD KARNY 
 realizowanie posług religijnych na terenie jednostki penitencjarnej przez przedstawicieli różnych 

wyznań, 
 spotkania grupy modlitewnej, 
 programy resocjalizacyjne dla osadzonych powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, 
 organizowanie zajęć kulturalno–oświatowych i sportowych dostosowanych do potrzeb  

i możliwości osadzonych.  
SĄD REJONOWY 
 pośredniczenie (udzielanie informacji) kuratorów sądowych (czasami) w kierowaniu osób 

starszych, także niepełnosprawnych do odpowiednich służb, które zajmują się realizacją zadań 
związanych z ich utrzymaniem i umożliwieniem im udziału w życiu społecznym.  

 
Kierunek działania 5. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze. 
 
Tabela 44. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 5. w ramach celu strategicznego 3. 
i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

5 

MOPS 
 organizacja pomocy wolontarystycznej i bieżący jej monitoring, 
 szerzenie idei wolontariatu. 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
W okresie I-XII  2018 roku: 
 Klub Kolekcjonera i Hobbysty, trzy Kluby Seniora, Koło Szachowe i zajęcia gimnastyczne Klubu 

AMAZONKA prowadzone są w oparciu o wolontariat, 
 w ramach wolontariatu prowadząca zajęcia gimnastyczne dla kobiet zorganizowała osiem  

wycieczek do Uniejowa na baseny termalne dla członków m.in. Koła gimnastyki dla Kobiet  
w których wzięło udział łącznie 231 osób oraz rehabilitację ruchową dla AMAZONEK (I-V - 3-6 
osób, X-XII - 8 -13 osób), 

 wolontariusz SDK w okresie od IX 2017 do II 2018 przygotował i opracował film biograficzny 
oraz materiały na wystawę „Tobie Panie zaufałem” poświęconą ks. Prałatowi Józefowi 
Frątczakowi, 

 Klub Kolekcjonera i Hobbysty w roku  2018 realizował zadania  poprzez udział: 
- I - przekazanie dwóch zestawów kolekcjonerskich na licytacje w Naszym Radiu na rzecz WOŚP, 
- III - Wystawa w Muzeum Sieradzkim „Mała historia kamery” p. Henryka Skowrońskiego, 
- III - Ogólnopolska Giełda Staroci w Łodzi, 
- IV-IV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO  
W  BARDZIE, 
- V - „Festiwal sztuki i nauki”, 
- VI-X Jarmark Tumski w Płocku, 
- VI – Konkurs kronik SDK, 
- VI-XVII OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW w Krośniewicach, 
- VI - Szkoła Wróblew Wykład i wystawa „100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę”, 
- VIII-VII Sieradzki Pchli Targ, 
- IX-VIII Wojewódzkie „Święto chrzanu” w Osjakowie, 
- IX-IX Sieradzki Jarmark Powiatowy,  
- IX-XIV Seminarium Numizmatyczne Praszka,  
- IX - Wykład w Szkole Podstawowej nr 10 „100 lat Niepodległości”, 
- XI - Wystawa w Muzeum Sieradzkim „100 – lecie odzyskania Niepodległości”, 
- XI - Wsparcie inicjatywy Urzędu Miasta Sieradza związane z 100-leciem Odzyskania 
Niepodległości Polski.  Wystawa na Starym Rynku, 
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- XI - Łódź Giełda Staroci, 
- XII - Pierogarnia – spotkanie wigilijne, 
- XII - Adwentowe Spotkania z Antykiem, 
- I-VI, IX-XII - Giełda kolekcjonerska - druga niedziela miesiąca - Dom Kultury „Lokator", 
- I-VI, IX-XII - Spotkania klubowe SKKiH w SDK - druga środa miesiąca. 

 Przewodnicząca Klubu Seniora RADOŚĆ ŻYCIA oraz była Przewodnicząca Klubu Seniora 
PRZY SAMOWARZE otrzymały tytuł WOLONTARIUSZA ROKU 2018 od Prezydenta  
m. Sieradza, 

 na uroczystości z okazji 60-lecia SSM tytuł PRZYJACIELA SSM wręczono: Związkowi 
Harcerstwa Polskiego, Sieradzkiemu Stowarzyszeniu Klubu AMAZONKA, Polskiemu Związkowi 
Niewidomych, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków, Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego  
i Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. 

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 pozyskiwanie wolontariuszy – w ramach realizowanych projektów, którzy wspierają osoby 

starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne. 
 
Wykres 8. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 1. 
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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 5. 

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 7. 

5. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze – ocena 5. 
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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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej: rehabilitacja społeczna i zawodowa dla 28 osób 

niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmierzająca do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia. Przystosowanie społeczno–zawodowe uczestników  
i osiągnięcie poprzez terapię zajęciową jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej  
i samodzielności. W warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie psychoterapii, 
fizjoterapii i muzykoterapii. 

 prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego,  
 rozpoznawanie sytuacji życiowej i rodzinnej osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeb w celu 

objęcia stosowną formą pomocy. 
 wizyty monitorujące u osób starszych i niepełnosprawnych, 
 organizacja usług opiekuńczych, 
 oferta Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora, 
 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 (organizacja 

Rodzinnego Turnusu Wypoczynkowego, Rodzinnego Pikniku Integracyjnego), 
 pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb, a także możliwości osób  

z niepełnosprawnością: prezentacje talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych (imprezy 
integracyjne, propagowanie wiedzy o chorobach). 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, umożliwienie kontaktu  

z rodziną, pomoc w sprawach finansowych przy regulowaniu należności, zapewnienie 
bezpiecznego przechowywania środków finansowych i przedmiotów wartościowych, współpraca 
z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, współpraca z ZUS-em, KRUS-em, Sądem 
oraz z instytucjami służby zdrowia. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 udzielanie uczestnikom poradnictwa socjalnego, pomocy i wsparcia podczas załatwiania spraw  

w urzędach, placówkach ochrony zdrowia, sądach, ZUS, bankach i innych instytucjach. Pomoc  
w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc w uzyskaniu porad prawnych – wszystkie zadania 
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wpisane są w zakres funkcjonowania ŚDS, realizowane przez pracownika socjalnego. 
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD ODDZIAŁU 
OKRĘGOWEGO W SIERADZU 
 podnoszenie świadomości członków związku odnośnie praw i uprawnień osób „trzeciego wieku”  

i osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, 
 realizowanie działań dotyczących zwiększonego dostępu osób posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności do korzystania z rehabilitacji, organizując im wyjazdy na grupowy pobyt  
w sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, 

 propagowanie potrzeby ubiegania się i posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 
jakie wymierne korzyści przysługują z tego tytułu. 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO TERENOWE NR 19 
 uczestniczenie w spotkaniach we współpracy i na zaproszenie MOPS w Sieradzu. 
ZAKŁAD KARNY 
 programy resocjalizacyjne z zakresu promocji zdrowia. 
 
Kierunek działania 2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom 
niepełnosprawnym. 
 
Tabela 46. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. W ramach celu strategicznego  
3. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 pomoc finansowa w formie zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, okresowych, celowych 

 i celowych specjalnych, świadczeń rodzinnych oraz w formie posiłków i schronienia, 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 2018 roku kierunku działania 3. W ramach celu strategicznego  
3. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

4 

MOPS 
 rehabilitacja społeczna i zawodowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla 28 osób 

niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmierzająca do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia. Przystosowanie społeczno–zawodowe uczestników  
i osiągnięcie poprzez terapię zajęciową jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej  
i samodzielności. W warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie psychoterapii, 
fizjoterapii i muzykoterapii. 
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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 2018 roku kierunku działania 4. W ramach celu strategicznego  
3. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 Warsztat Terapii Zajęciowej 
W ramach rehabilitacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej fizjoterapeuta zgodnie ze wskazaniami 
lekarzy prowadził zarówno indywidualne jak i zbiorowe zajęcia na Sali rehabilitacyjnej. 
Przygotowywano uczestników do udziału w konkursach sprawnościowych i olimpiadach sportowych. 
Uczestnicy pod opieką fizjoterapeuty korzystali z Sali Doświadczania Świata, w tym  
z podgrzewanego łóżka wodnego, które jest urządzeniem terapeutycznym stymulującym równowagę, 
spełniającym funkcję wyciszającą, uspokajającą i relaksacyjną. Ponadto prowadzono zajęcia 
umuzykalniające i naukę tańca zumby. Przygotowywano uczestników do przeglądów i konkursów 
muzycznych.  
W ramach prowadzonych zajęć przeprowadzono rozmowy na następujące tematy:  
- „Zapalenie zatok”, 
- „Depresja”, 
- „Bezsenność – jak sobie z nim radzić”, 
- „Jak sobie radzić z przesileniem wiosennym?”, 
- „Jak dbać o higienę osobistą latem?”, 
- „Nadmierna potliwość – jakie stosować preparaty?”, 
- „Jak pielęgnować zniszczone pięty?”, 
- „Ruch i woda zdrowia doda”, 
- „Październik miesiącem walki z rakiem piersi – nauka samobadania piersi”, 
- „10 zasad pielęgnacji skóry”. 
W ramach profilaktyki zdrowia uczestnicy WTZ wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielką 
Stowarzyszenia Sieradzkiego Klubu Amazonka. Spotkanie było okazją przybliżenia wiadomości  
nt. profilaktyki raka piersi, samokontroli i nauki badania piersi na fantomie.  
Uczestniczki pod opieką fizjoterapeuty wzięły udział w badaniu USG piersi. Podopieczni warsztatu 
mieli także możliwość przeprowadzenia bezpłatnego, profilaktycznego badania poziomu cukru, 
ciśnienia tętniczego oraz akustyki słuchu. 
Rehabilitacja zawodowa 
W ramach zajęć w pracowni umiejętności społecznych i zawodowych w omawianym okresie 
sprawozdawczym szczególną uwagę zwracano na działania terapeutyczne przystosowujące  
do podjęcia  pracy:   
- regularnie pozyskiwano informacje o propozycjach pracy, 
- wzięto udział w Drugich Sieradzkich Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego „Ścieżki  
do zatrudnienia”,   
- cyklicznie spotykano się  z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z oddziałem w Sieradzu. Tematem spotkań było:  
- „Jak dbać o własne życie i rozwój – cz. 1”, 
- „Jak dbać o własne życie i rozwój – cz. 2”, 
- „Budowanie planu zawodowego”, 
- „Odkrywanie talentów”, 
- „Samoocena w poszukiwaniu pracy i rozmowie kwalifikacyjnej”. 
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 w Sieradzu uczestnicy warsztatu wzięli udział  
w szkoleniu przeprowadzonym przez  doradców zawodowych.  
- Temat szkolenia „Moje skojarzenia zawodowe”. 
W trakcie grupowej informacji zawodowej uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą świadomego dbania  
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o własne zdrowie i sposoby rozwijania umiejętności umysłowych, zwłaszcza pamięci, zasad 
efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi oraz analizowania swoich mocnych i słabych stron 
metodą SMART. Zostali poinformowani o zasadach przechowywania danych osobowych  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Mieli okazję zweryfikować swoje pojmowanie kariery i dowiedzieć 
się jak świadoma aktywność osobista każdego człowieka przekłada się na jego zadowolenie z siebie  
i rozwój. Zajęcia były prowadzone metodą „Uczenia się przez doświadczenie” (Experential Learning), 
dzięki czemu uczestnicy mogli się aktywnie włączyć w realizację ćwiczeń i zadań.   
W ramach poznawania zawodów nasi podopieczni odwiedzili wraz z trenerem pracy odbyli wycieczki 
zawodoznawcze, w tym do:  
- Studia RELAX w Sieradzu, gdzie zapoznali się z zawodem kosmetyczki, fryzjera i manicurzystki. 
Uczestnicy poznali miejsce, gdzie można zadbać o formę fizyczną korzystając z zajęć fitness, masażu 
i sauny, zrelaksować się i odpocząć, 
- Firmy FERAX sp. z.o.o. Producent Rajstop – Gatta w Zduńskiej Woli, gdzie zapoznali się z historią 
zakładu oraz jego specyfiką pracy. Uczestnicy zobaczyli każdy etap związany z produkcją rajstop, 
pończoch, skarpet  i bielizny, 
- Urzędu Pocztowego  Sieradz 2. Pracownik Poczty Polskiej przybliżył naszym podopiecznym wiedzę 
na temat pracy na poczcie, w tym zawodu listonosza, 
- Pracowni Działań Twórczych w Łodzi. Celem wycieczki było zapoznanie z zawodem ceramika  
oraz procesem technologicznym przy powstawaniu form plastycznych z gliny i jej obróbki, 
- Zakładu szewskiego, celem zapoznania z pracą szewca. 
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami przyczyniła się do przeprowadzenia zewnętrznych praktyk 
zawodowych. 15 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w praktykach odbywających się w sklepie 
POLO-MARKET w Sieradzu, gdzie pod okiem trenera pracy uczyło się prac porządkowych  
i wykładania towaru na półki. Dzięki tym działaniom osoby niepełnosprawne miały możliwość 
pozyskać nowe doświadczenie w sferze aktywności społeczno-zawodowej, praktyczne przygotowanie 
do pracy w zawodzie oraz możliwość sprawdzenia się w środowisku pracy, w grupie 
współpracowników, pod presją odpowiedzialności za wykonywane obowiązki. Odbyte praktyki dały 
naszym podopiecznym poczucie, że są potrzebni innym, przyczyniły się do przełamywania lęków, 
oporu przed zmianą środowiska społecznego, wzrostu samooceny i pewności siebie oraz pozwoliły 
wzmocnić motywację do dalszego wysiłku związanego z ich własnym rozwojem społecznym  
i zawodowym. Trenerowi pracy praktyki dały możliwość bezpiecznej formy sprawdzenia możliwości 
podopiecznych w warunkach pracy (m.in. preferowanych czynności, wytrzymałości, dokładności, 
samodzielności w pracy m.in.) oraz kształtowania u nich cech pracowniczych. 
W 2018 r. w ramach rehabilitacji zawodowej 3 osoby z terenu powiatu sieradzkiego pod opieką 
trenera pracy ukończyły kurs gastronomiczny zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia, Konsultacji  
i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu higieny w procesie 
produkcji żywności i jej obrocie, podstaw zasad żywienia oraz planowania posiłków i układania menu. 
Zapoznali się z zawodem i warsztatem pracy baristy i kelnera. Nauczyli się technik przygotowywania 
kawy, użytkowania i konserwacji ekspresu do kawy, przygotowania Sali konsumenckiej, zasad 
nakrywania stołu, noszenia zastawy i serwowania potraw. Piekli ciasta, przygotowywali potrawy 
mięsne i rybne, desery, serwowali zimne napoje i coctaile. Do wszystkich potraw stosowali 
nowoczesne metody zdobienia. 
W 2018 r. trzy  osoby  były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące 
pracy.  
Działania przez nas podejmowane  przyczyniły się do uzyskania poprawy poziomu przygotowania 
zawodowego i mobilności zawodowej, co zaowocowało pozyskaniem zatrudnienia dla jednego 
uczestnika warsztatu. Osoba ta została zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej ROKA PLUS  
sp. z.o.o. Oddział w Sieradzu a stanowisku sprzątacz.  
Rehabilitacja społeczna 
Wykaz najważniejszych wydarzeń w WTZ w 2018 r.: 
- zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Sieradzu, 
- udział w Wieczorze Kolęd w MCPS w Sieradzu, 
- wyjście do BWA na wystawę Ewy Janus „Pamięć materii pamięć słowa”, 
- wyjście do Muzeum Okręgowego w Sieradzu na wystawę pt. „Kontur wieczysty” – Twórczość 
Tytusa Maliszewskiego, 
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- wyjście do Galerii Teatr na wystawę pt. „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”, 
- udział w warsztatach malarskich prowadzonych przez artystę plastyka Aleksego Nowaka  
pod hasłem: „Namaluj swój świat” zorganizowanych przez Sieradzkie Centrum Kultury, 
- udział w warsztatach teatralnych pod hasłem „Cudowny świat cieni” prowadzonych przez animatora 
kultury Jerzego Kaszubę zorganizowanych przez Sieradzkie Centrum Kultury, 
- zorganizowanie balu karnawałowego z udziałem uczestników WTZ Zduńska Wola i ŚDS Rożdżały, 
- zorganizowanie spotkania z ratownikami z Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
w Sieradzu – pokaz sprzętu ratunkowego i udzielania pierwszej pomocy, 
- wyjście do pizzerii „Odyseja” z okazji Walentynek, 
- wyjście do kościoła – Popielec, 
- wyjście do BWA na wystawę malarstwa i rzeźby Izabeli Kity i Andrzeja Brzegowego pt. „Wspólne 
pole widzenia”, 
- udział w II Sieradzkich Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego „Ścieżki zatrudnienia”, 
- zorganizowanie wystawy prac uczestników WTZ w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, 
- wyjście do Powiatowej Biblioteki Publicznej na wystawę Weroniki Legacz „Kultowe Auta PRL-u”. 
- udział w bezpłatnych praktykach zawodowych w sklepie POLO MARKET, 
- pieczenie babeczek wielkanocnych dla osób samotnych z Sieradza, 
- wyjście do Muzeum Okręgowego w Sieradzu na pokaz wykonywania pisanki wielkanocnej – nauka 
samodzielnego wykonywania pisanki, a także pogadanka nt. tradycji Świąt Wielkanocnych, 
- wyjście do Muzeum Okręgowego w Sieradzu na wystawę pt. „Mała historia kamery”, 
- wyjście do Galerii Teatr na wystawę obrazów Marcina Świtały, 
- zorganizowanie wycieczki zawodoznawczej do Studia RELAX w Sieradzu – zapoznanie 
uczestników WTZ z zawodem fryzjera, kosmetyczki i manicurzystki, 
-  spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 
- wyjście do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu na pokaz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 
niewidomych i słabo widzących, 
- wyjście do Klasztoru Sióstr Urszulanek na wystawę poświęconą ks. Prałatowi Józefowi Tadeuszowi 
Frątczakowi, 
- zorganizowanie wycieczki zawodoznawczej do pracowni działań twórczych w Łodzi – zapoznanie  
z zawodem ceramika, 
- spotkanie w Zakładzie Pracy Chronionej Cza-Ta w celu pozyskania miejsca pracy dla uczestnika 
WTZ, 
- udział w Europejskim Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – przygotowanie 
wystawy prac uczestników WTZ, 
- spotkanie z właścicielem firmy IRMOS w celu pozyskania miejsca pracy dla uczestnika WTZ, 
- udział w imprezie integracyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, 
- wyjście do BWA na wystawę Andrzeja Bartczaka „W imię prawidłowej formy”, 
- udział w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 
2018” w Prymusowej Woli k. Opoczna (zajęcie I miejsca w rzucie piłką lekarską, II w skoku w dal  
z miejsca, III w pchnięciu kulą i II w przeciąganiu liny), 
- udział w XXIX Przeglądzie „W krainie baśni, pieśni i tańca – szałowo międzypokoleniowo”, 
- wyjście do BWA na wystawę rysunków Sławomira Szeredy, 
- wyjście do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sieradzu na przedstawienie pt. „Kopciuszek”  
w wykonaniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, 
- spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 
- zorganizowanie wycieczki zawodoznawczej do Urzędu Pocztowego nr 2 w Sieradzu, 
- podpisanie umowy o pracę przez uczestnika WTZ z ZPCH „ROKA”, 
- wycieczka w Pieniny – realizacja programu „Żyję zdrowo – nałogom nie”, 
- wyjście do BWA na wystawę Pawła Duraja „Tylko natura” – spotkanie z artystą, 
- spotkanie z elektrykiem nt. „Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w domu”, 
- wyjście do Powiatowej Biblioteki Publicznej  na wystawy: Prace plastyczne inspirowane wierszami 
wyróżnionymi w konkursie poetyckim „Mój list do świata 2018”, Prace plastyczne uczniów SOSW  
w Sieradzu, Grafika Aleksego Nowaka „Czerń i biel”, 
- zabawa taneczna na świeżym powietrzu połączona z grillem, 
- wyjście do McDonalds, 
- wyjście z uczestniczkami WTZ na USG piersi, 
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- wyjście na baseny MOSiR w Sieradzu, 
- wycieczka do Arboretum w Rogowie, 
- udział w Pikniku Integracyjnym w Rudzie zorganizowanym przez MOPS, 
- wyjazd do Zgierza zorganizowany przez Powiatową  Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach 
projektu „Jawne komplety literackie i językowe”, zwiedzanie Zgierza – Miasta Tkaczy, parku 
kulturowego, udział w warsztatach decoupage, 
- wyjście do BWA na wystawę malarstwa Magdaleny Kapuścińskiej-Borkiewicz „Pejzaż 
wewnętrzny”, 
- udział w XVI Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy zorganizowanym przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” i Stowarzyszenie „Silni, bo razem” w Łęczycy, 
- zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi, skazanymi z Zakładu Karnego w Sieradzu  
– zapoznanie się z nowymi technikami plastycznymi – quilling i scrabbling, 
- pożegnanie lata – wyjście na spacer na wzgórze zamkowe, 
- udział w obchodach jubileuszu XX urodzin WTZ w Łasku, 
- udział w VI Festiwalu Piosenki Różnej organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Rożdżałach pod patronatem Starosty Sieradzkiego, 
- wycieczki zawodoznawcze do firmy FERAX sp. z.o.o. Producent Rajstop Gatta w Zduńskiej Woli, 
- spotkanie z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 
- wyjście do Galerii Teatr na wystawę malarstwa Katarzyny Jasiukiewicz „Chaos poukładany”, 
- wycieczka do 15 SBWD – udział w Dniu Otwartych Koszar, 
- wystawa prac uczestników WTZ w Powiatowej Bibliotece Publicznej, 
- wyjście do Mobilnego Muzeum Multimedialnego na wystawę związaną ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości przez Polskę, 
- wyjście na cmentarz z okazji Święta Zmarłych, 
- udział w konferencji podsumowującej działania dotyczące „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Sieradzkim” zorganizowanej przez PCPR w Sieradzu, 
- spotkanie z myśliwym – przybliżenie zagadnień prawa łowieckiego, 
- udział w Festiwalu Piosenki i Poezji Żołnierskiej w Konstantynowie Łódzkim, 
- spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia Klub AMAZONKA – przybliżenie informacji 
dotyczących profilaktyki raka piersi i nauka samokontroli badania piersi, 
-   udział w konferencji pod hasłem „Być kobietą” zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną  
w Sieradzu, 
- udział uczestników WTZ w szkoleniu gastronomicznym organizowanym przez Ośrodek Szkolenia, 
Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, 
- zorganizowanie XX Jubileuszowej Aukcji Prac na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
- udział w konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI” 
zorganizowanej przez PCPR, 
- spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 
- organizacja uroczystej Wigilii w WTZ, 
- Sylwester – zabawa taneczna.  
 Ośrodek Adaptacyjny 
Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych (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”, 
Pikniku Informacyjno–Promocyjnym „MOPS i Partnerzy”, w obchodach Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”, w X konkursie plastycznym pn.: 
„Najładniejszy bukiet wiosenny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu”, w Muraliach 
organizowanych przez BWA w Sieradzu pt. „Bioróżnorodność Sieradza i Okolic”, udział uczestników 
w zajęciach ruchowych prowadzonych przez członków Fundacji „Dr Clown” w Sieradzu,  
w wycieczce zorganizowanej do Solcy Małej do wioski indiańskiej „Tatanka”, w wyjściu  
do Sieradzkiego Centrum Kultury na spektakl pt. „Pinokio”. 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 korzystanie przez mieszkańców DPS z zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami  

i zleceniem lekarskim. DPS posiada 10 wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny gabinetów. 
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Ponadto u Mieszkańców leżących prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa. Mieszkańcy 
otrzymują sprzęt rehabilitacyjny w ramach ubezpieczenia z NFZ oraz refundację poniesionych 
kosztów z PCPR-u. 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
 przekazywanie informacji z PUP o ofertach zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych za pomocą 

strony internetowej. Ogółem w roku 2018 były to 72 oferty pracy. Przekazywane oferty dotyczyły 
możliwości odbywania stażu oraz innych form aktywizacji zawodowej typu: prace interwencyjne, 
szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON. Do przekazywania 
powyższych informacji wykorzystywane były również bezpośrednie kontakty doradców klienta 
PUP z pracownikami socjalnymi MOPS. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 dofinansowywanie m.in. dla mieszkańców miasta przez PCPR turnusów rehabilitacyjnych  

(79 osób), do likwidacji barier architektonicznych (7 osób), do likwidacji barier  
w komunikowaniu się (9 osób), do likwidacji barier technicznych (20 osób), do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (228 osób), dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki – 7 organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami 
m.in. mieszkańców Sieradza, 

 realizacja programu pilotażowego PFRON „Aktywny samorząd”, w ramach którego skorzystało 
29 osób. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROŻDŻAŁACH 
 realizacja cyklicznych spotkań z zakresu aktywizacji zawodowej przez Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku, 
 aktywizacja społeczna – aktywny udział w zawodach, w konkursach sportowych, 

wycieczkach krajoznawczych oraz w spotkaniach integracyjnych. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 w ramach projektu ze środków PFRON wsparcia udzielono 75 osobom – poprzez rehabilitację 

domową w ramach projektu „RAK 2017” i „Droga do sprawności”.  
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO TERENOWE NR 19 
 dzięki współpracy z PCPR i PFRON dostęp do sprzętu specjalistycznego dla osób niewidomych  

i słabo widzących,  
 dostęp do usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Usług 

Społecznych”.  
ZAKŁAD KARNY 
 programy resocjalizacyjne z udziałem przedstawicieli instytucji PUP i ZUS. 

 

Kierunek działania 5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

Tabela 49. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 5. w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 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 oraz 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, Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
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organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych  
w Wypadkach „Razem możemy wiele” w Warcie,  XXIX Przeglądzie Kulturalnym „W Krainie 
Baśni, Pieśni i Tańca” pt. „Szałowo międzypokoleniowo” - organizowanym przez SOSW Nr 1  
w Sieradzu, 

 współpraca Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Amicus”, 
Klubem Amazonka w Sieradzu, Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych oraz 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu, Wspólnotą 
„Wiara i Światło”. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 współpraca z Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, 

ze Stowarzyszeniem  Abstynentów „Przystań”.  
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 współpraca z wieloma stowarzyszeniami między innymi z: Polskim Stowarzyszeniem 

Diabetyków, Towarzystwem Trzeźwości PRZYJAŹŃ, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 
Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Polskim Stowarzyszeniem Spadochroniarzy, 
Sieradzkim Stowarzyszeniem Klubu AMAZONKA, Polskim Towarzystwem Stwardnienia 
Rozsianego, Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Związkiem 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Kołem Szachowym 
Sieradzkiego Klubu Sportowego PIAST, Rejonowym Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego  
w Sieradzu oraz Oddziałem Związku SYBRAKÓW w Sieradzu, szkołami, przedszkolami  
i ośrodkami kultury, którym Spółdzielnia 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, starszym i dzieciom szczególnie w sytuacji, gdy 
uczestnikami są mieszkańcy zasobów SSM. W SDK od kilku lat prowadzona jest raz w tygodniu 
rehabilitacja ruchowa dla AMAZONEK. 

PRZEDSZKOLE NR 1 
 zbieranie nakrętek plastikowych dla podopiecznych Stowarzyszenia „Dary losu”, 
 udział w spektaklach teatralnych (zakup biletów) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 współpraca z: Stowarzyszeniem „Dary Losu”, Fundacją „AMI”, Fundacją „SEMAFOR”, Centrum 

Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, Fundacją „JIM”. 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO TERENOWE NR 19 
 wspólne wyjazdy do teatru, profilaktyka przeciwcukrzycowa, cykliczne pokazy filmów  

z audiodeskrypcją. 
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Wykres 9. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
3. i celu operacyjnego 2. 
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Legenda: 
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi – ocena 7. 
2. Udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym – ocena 7. 
3. Organizowanie w mieście specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburz. psychicznymi – ocena 4. 
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 2017 r. w 2018 r. 
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle 
mieszkańców tj. 41 685 

8 695 8 992 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 20,6% 21,5% 
Liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością (w oparciu  
o dane MOPS) 

376 241 

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną 685 694 
Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z 
systemu pomocy społecznej 

584 673 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 46 37 
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 0 0 
Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych  
(dane z PUP) 

45 72 
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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 2018 roku kierunku działania 1. w ramach celu strategicznego  
4. i celów operacyjnych 1-2. 
 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 
 sfinansowano realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkołach 

podstawowych i oddziałach gimnazjalnych: 
      - edycję wiosenną dla 3125 uczniów) w  kwocie  19 312 zł, 
      - edycję  jesienną dla 3040 uczniów w  kwocie  20 204 zł. 
PRZEDSZKOLE NR 1 
 realizacja programów: „Czyste powietrze wokół nas”, „Jestem małym ekologiem dlatego dbam  

o czystą wodę”, „My dzieci mamy swoje prawa”, „Jestem przedszkolakiem”, innowacja 
pedagogiczna „Jesteśmy małymi patriotami – Sieradza i Polski obywatelami”. 

PRZEDSZKOLE NR 3 
 opracowanie i realizowanie programu profilaktycznego; realizowanie w tym zakresie działań: 

Nasze bezpieczeństwo na co dzień, Zdrowa żywność, Higieniczny tryb życia, Nasza sprawność 
ruchowa, Środowisko wokół nas, Agresja i przemoc. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 projekt profilaktyczny „Wiosna w kolorach” – profilaktyczne spektakle teatralne „Jestem 

przyjacielem ludzi” klasy I-III, „Możesz odkryć siebie” klasy IV-VI, „Ślepy tor” klasy VII, II-III 
gim. (teatr Kurtyna z Krakowa); warsztaty profilaktyczne dla uczniów w klasach „Wykrzycz 
swoje imię” (profilaktyka uzależnień, zagrożenia w sieci, prawidłowe relacje rówieśnicze)  
– środki z UM Sieradz, 

  warsztaty profilaktyczne realizowane w klasach przez Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog”  
z Krakowa: warsztaty w klasach III–V „Czy dokuczanie jest przemocą?”, „Dialog przeciw 
dopalaczom i narkotykom NIE BIORĘ!” w klasach VI-VIII i III gim. – środki z UM, 

 Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie profilaktycznym cyfrowobezpieczni.pl: warsztaty dla 
uczniów (realizator zewnętrzny), prezentacje dla rodziców we wszystkich klasach podczas 
wywiadówek; szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla nauczycieli, 

 Realizacja elementów programów profilaktycznych w klasach IV-VI przez pedagoga – program 
profilaktyki uzależnień „Jestem Ok!” oraz program profilaktyki „Zanim spróbujesz”  
J. Strzemiecznego – oraz inne zajęcia wychowawczo–profilaktyczne realizowane przez 
psychologów i pedagogów szkolnych, 

 akcja „Dni bezpiecznego Internetu” oraz „Bezpieczny Internet” – zajęcia profilaktyczne  
dla wszystkich uczniów – realizator nauczyciele informatyki, 

 realizacja zajęć edukacyjno–profilaktycznych na godzinach wychowawczych oraz treści 
wynikających z podstawy programowej – realizacja wychowawcy, nauczyciele, świetlica, 
obejmuje wszystkich uczniów, 

 w ramach profilaktyki także codzienna praca wychowawczo–profilaktyczna: m.in. objęcie grupy 
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uczniów z ryzyka wychowawczego szczególną opieką wychowawczo–profilaktyczną przez 
pedagoga i psychologa szkolnego (liczne rozmowy wspierające, diagnostyczne, mediacyjne, 
dyscyplinujące, terapeutyczne, wsparcie dla rodziców itp.), 

 zajęcia w małych grupach podnoszące kompetencje emocjonalne i społeczne dla uczniów ryzyka 
wychowawczego – psycholog/pedagog szkolny. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 organizacja pogadanek z udziałem funkcjonariuszy Policji, dotyczących odpowiedzialności 

małoletnich w sytuacji przejawiania niepożądanych zachowań, 
 udział całej rady pedagogicznej w dedykowanym szkoleniu „Praca z uczniem z zaburzeniami 

zachowania i agresywnym”, 
 udział uczniów z grupy ryzyka w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 

prowadzonych przez psychologa. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 organizacja pogadanki na temat odpowiedzialności małoletnich w sytuacji niepożądanych 

zachowań. Spotkania były przeprowadzone przez wychowawców, pedagoga oraz pracowników 
Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 realizacja programów i zajęć profilaktyczno-terapeutycznych i psychoedukacyjnych dotyczących: 

- profilaktyki problemowej: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, hazard, pornografia, 
zagrożenie uzależnieniem od mediów elektronicznych oraz innych środków, 
- przemocy i agresji, 
- umiejętności psychospołecznych, 
- kształtowania prospołecznych postaw i wychowania do wartości (tolerancja, empatia, 
odpowiedzialność, poszanowanie praw człowieka oraz inne), 
- bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedniego korzystania z mediów społecznościowych.  

KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK - ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 
 realizacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w 4 grupach wiekowych (w skali działań jedna 

grupa raz w miesiącu), 
 piknik profilaktyczny – udział w festynie „Święto latawca” z rodzicami. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
 realizacja programów profilaktyczno–edukacyjnych: „Spójrz inaczej na agresję”, „Spójrz inaczej”, 

„Radzimy sobie z złością – gry i zabawy”, „Zły dotyk”, „Stop cyberprzemocy”, 
 spotkania z przedstawicielami KPP, Straży pożarnej nt. bezpiecznego zachowania w domu,  

w szkole i na ulicy: zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, 
 konserwatoria nt. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić, prowadzone przez 

pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
 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 pracownikiem PPP  
– Przemoc, agresja, spotkanie z ginekologiem i dietetykiem. 

 
Kierunek działania 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście przez organy i organizacje do tego 
powołane – policję, straż pożarną. 
 
Tabela 52. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. w ramach celu strategicznego  
4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

 funkcjonowanie na terenie miasta Straży Miejskiej 
 lokalizacja na terenie miasta Komendy Powiatowej Policji 
Ścisła i bieżąca współpraca MOPS w Sieradzu z w/w służbami. 
ZAKŁAD KARNY 
 izolowanie osób stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa. 
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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 2018 roku kierunku działania 3. w ramach celu strategicznego  
4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 
Zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności oraz obserwacjami własnymi w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w 2018 r. Straż Miejska konsekwentnie prowadziła działania 
mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom na terenach ogólnodostępnych, w miejscach rekreacji, 
rejonach atrakcyjnych pod względem  turystycznym oraz w pobliżu lokali gastronomiczno  
- rozrywkowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi 
na Starym Mieście. 
Podejmowane  przez sieradzką Straż Miejską  działania obejmowały następujące przestrzenie: 
 ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 kontrolę ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym zgodnie  

z art. 129 b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym strażnicy gminni 
(miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: 
- kierującego pojazdem: a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach określonego  
odpowiednim znakiem drogowym; 
- uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów; b) ruchu 
motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu 
zwierząt; c) ruchu pieszych. 

 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i ich skutków oraz innych miejscowych zagrożeń, 

 zabezpieczenie miejsca przestępstwa katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób trzecich lub zniszczeniem śladowi dowodów 
do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia w miarę możliwości świadków 
zdarzenia, 

 ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
 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 Sieradzu w 2018 r. 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 r. 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. 14.00-22.00) lub innych godzinach w zależności od potrzeb, 
złożone z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i strażników Straży Miejskiej w Sieradzu. 
Współpraca Policji i Straży Miejskiej polega w szczególności na: 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 76

 stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,  

 utrzymywaniu stałego systemu łączności Policji i Straży Miejskiej uwzględniającego lokalne 
potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między w/w jednostkami, 

 koordynowaniu rozmieszczenia służb policji i straży miejskiej w czasie zagrożeń występujących 
na terenie miasta Sieradza,  

 wspólnym prowadzeniu działań porządkowych 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 2018 r. odnotowano 32 wspólne służby patrolowe, w których udział wzięło 32 strażników 
miejskich. Zabezpieczono 43 imprezy masowe (kulturalne, sportowe oraz ekumeniczne) na terenie 
miasta Sieradza w zabezpieczeniu, których udział brało jednorazowo co najmniej 2 funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 
Straż Miejska w Sieradzu w okresie sprawozdawczym obsługiwała System Monitoringu Wizyjnego  
w skład którego wchodziło 23 szybkoobrotowych kamer, jednej kamery stacjonarnej skierowanej  
na płytę Rynku, dwóch stacjonarnych w parku Broniewskiego oraz dwóch punktów mobilnych kamer 
umieszczonych w miejscach szczególnie narażonych na działanie przeciwko porządkowi  
i bezpieczeństwu publicznemu. W/w system monitoringu działa w Sieradzu od 2005 r. Pełni funkcję 
prewencyjną, bieżącą oraz archiwizacyjną. Funkcja bieżąca – m.in. dzięki obserwacji przez 24 h/dobę 
stanowi skuteczne wsparcie dla pracy Strażników Miejskich oraz funkcjonariuszy Policji. Natomiast 
funkcja archiwizacyjna powoduje, że zarejestrowane zdarzenia, wykroczenia mogą być wykorzystane 
jako materiał dowodowy w postępowaniu wyjaśniającym lub dochodzeniowym. Najczęściej 
zarejestrowanymi wykroczeniami za pomocą kamer były wykroczenia związane ze spożywaniem 
alkoholu w miejscu publicznym, niszczeniem mienia, nieprawidłowym parkowaniem  
oraz niezachowaniem nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Należy podkreślić, 
że wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem, serwisowaniem, usuwaniem awarii oraz rozbudową  
o kolejne punkty kamerowe w/w systemu ponosi od początku istnienia Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Sieradza wyłącznie Straż Miejska (kwota na serwisowanie w/w systemu ujęta  
w budżecie Straży Miejskiej w minimalnej kwocie). W 2018 r. z Komendy Powiatowej Policji  
w Sieradzu Straż Miejska otrzymała 77 pism z prośbą o zabezpieczenie materiałów zarejestrowanych 
za pomocą Systemu Monitoringu Wizyjnego w związku z postępowaniami dochodzeniowo-śledczymi 
prowadzonymi przez funkcjonariuszy sieradzkiej Policji. W dniu 20 lutego 2018 r. do Systemu 
Monitoringu Wizyjnego miasta Sieradza  przekazane zostały cztery kamery mające za zadanie 
rejestrowanie i obserwowanie ładu i porządku publicznego w parku im. Adama Mickiewicza. 
MOPS 
 funkcjonowanie Niebieskiego Pokoju w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu, który  

powstał w 2006 r. z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sieradzu, 
 współpraca pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Prokuraturą Rejonową  

i Komendą Powiatową Policji poprzez pełnienie dyżurów w swoich placówkach w ramach 
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, 

 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, 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu oraz innymi służbami (Strażą Pożarną  

i Strażą Miejską). W ramach tej współpracy odbywają się trójstronne spotkania administratorów 
poszczególnych osiedli, obsługujących je gospodarzy oraz dzielnicowych danego rejonu. 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 77

Pracownicy administracji są również aktywnymi użytkownikami Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, gdzie na bieżąco zgłaszane są miejsca, które należy objąć szczególną kontrolą, 
Dzielnicowi byli również uczestnikami zebrań z nieruchomościami. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 współpraca szkoły z policją, kuratorami zawodowymi wg potrzeb. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu, z kuratorami sądowymi, Sądem 

Rejonowym w Sieradzu (udział młodzieży w rozprawach sądowych), MOPS-MOIK.. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 współpraca z instytucjami w celu zapewnienia uczniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 współpraca z Komendą Powiatową Policji, kuratorami sądowymi, MOPS-MOIK-iem. 
ZAKŁAD KARNY 
 współpraca z kuratorami sądowymi w ramach art. 164 kkw (Kodeksu Karnego Wykonawczego), 
 współpraca z sądem penitencjarnym w zakresie dotyczącym ubiegania się o warunkowe 

przedterminowe zwolnienie,  
 odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym przeciwdziałania 

przestępczości, kształtujących umiejętności poznawcze i społeczne. 
SĄD REJONOWY 
 wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w mieście we współpracy z funkcjonariuszami 

KPP i Strażą Miejską w Sieradzu – kuratorzy sądowi wymieniają doświadczenia w zakresie 
bezpieczeństwa w mieście, wskazują potrzeby i zagrożenia. 

 
Kierunek działania 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego. 
 
Tabela 54. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 4. w ramach celu strategicznego  
4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 
Sfinansowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta 
Sieradza: 
 organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas ferii zimowych dla 5 389 dzieci w kwocie  

36 436 zł, 
 organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas wakacji w ramach programu „Wakacje  

bez używek” dla 224 uczniów w kwocie  41 000 zł w tym: 
- SP nr 1 dla 30 uczniów – półkolonie, 
- SP nr 10 dla 44  uczniów – półkolonie, 
- SP nr 4 dla 150 uczniów – Sieradzki Trener Osiedlowy, 

 dofinansowano działania realizowane przez MOPS w Sieradzu: 
- wycieczki dla 21 uczestników niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie  
6 500 zł, 
- organizację rodzinnego turnusu wypoczynkowego wspólnoty „Wiara i Światło” dla osób 
niepełnosprawnych z rodzicami – opiekunami indywidualnymi łącznie 14 osób w kwocie 1 980 
zł, 
- organizację Rodzinnego Pikniku Integracyjnego o charakterze sportowo–rekreacyjnym  
dla około  200 osób, dzieci i młodzieży specjalnej troski wraz z rodzinami w kwocie 3 692 zł, 

 dofinansowano działania realizowane przez MOSIR w Sieradzu w kwocie 75 096 zł: 
- ferie z MOSIR-em dla ok. 200 dzieci i młodzieży, 
- letnią akademię tenisa dla 200 dzieci i młodzieży, 
- wakacyjny cykl turniejów piłki plażowej dla 100 dzieci i młodzieży, 
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- wakacyjną ligę osiedlową - piłki nożnej dla 120 dzieci i młodzieży, 
- park linowy dla ok. 6 000  uczestników, 
- ściankę wspinaczkową dla ok. 1 000 uczestników. 

PRZEDSZKOLE NR 5 
 udział w przeglądzie twórczości dziecięcej „Szkatułka krasnala”, 
 udział w imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka (z udziałem pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej), 
 systematyczny udział w olimpiadach przedszkolaków, 
 udział w konkursach,  
 wizyty w szkołach i udział w lekcjach (również bibliotecznych), 
 udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
 wypożyczanie książek przez grupy przedszkolne, 
 organizowanie wystaw dla środowiska promującego działania przedszkola, 
 organizowanie balu karnawałowego, 
 spotkania integracyjne z rodzicami w formie pikników, festynów, 
 edukacja ekologiczna w ramach realizowanych projektów ekologicznych. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne i przedmiotowe, imprezy integracyjne, półkolonie, 

zajęcia w czasie ferii zimowych. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 zajęcia pozalekcyjne, konkursy, wycieczki, wyjścia, imprezy integracyjne i sportowe, zajęcia 

podczas ferii zimowych, dyżur świetlicy podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych, itp. 
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

 organizacja np.: zajęć sportowych podczas ferii zimowych, wycieczek, zielonych szkół, rajdów 
pieszych i rowerowych, festynu, happeningu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 organizacja zajęć pozalekcyjnych, 
 organizacja półkolonii w czasie ferii zimowych, kolonii letnich (ze środków UM Sieradz  

i Kuratorium Oświaty), 
 organizacja konkursów, zawodów, wycieczek, rajdów. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 organizacja wypoczynku w trakcie ferii zimowych, wakacji. 
 organizacja konkursów, zawodów. 
KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK - ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 
 w ciągu roku dzieci miały możliwość brania udziału w zajęciach teatralnych, plastycznych, 

rekreacyjno–sportowych, rekrecyjno–ruchowych z wykorzystaniem nowoczesnej konsoli XBOX 
– a do zabaw sportowych i tanecznych, kompensacyjno–ruchowych wg metody ruchu 
rozwijającego W. Sherborne, 

 prowadzenie zajęć sportowych na świeżym powietrzu w formie zabaw, sportowych rywalizacji 
czy wycieczek rowerowych wokół Sieradza, 

 Świetlica przeprowadziła w ciągu roku w ramach dodatkowych zajęć następujące spotkania: 
- „Dzień chłopca” w kręgielni, 
- udział w festynie „Święto latawca” z rodzicami, 
- inscenizacja z okazji „Dnia nauczyciela”, 
- inscenizacja z okazji Święta Narodowego – 11 Listopada, 
- zabawa andrzejkowa z rodzicami oraz zaproszonymi dziećmi ze scholii z Męki i najbliższej 
parafii, 
- spotkanie mikołajkowe sponsorowane przez zaprzyjaźnioną firmę „Medana”, 
- uroczystość wigilijna, 
- spotkanie bożonarodzeniowe dla rodziców i gości z przedstawieniem pt. „Dar Miłości Bożej”, 
- bal karnawałowy dla dzieci i rodziców pt. „Gwiazda nocy karnawałowej”, 
- półkolonie zimowe z wykorzystaniem lodowiska, 
- „Dzień kobiet” z zagadkami i zabawami dla dziewcząt, 
- przywitanie wiosny, 
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- wspólne życzenia wielkanocne, 
- „Dzień dziecka” z wykorzystaniem basenu krytego i pizzerii, 
- czerwcowe spotkanie integrujące dzieci i rodziców przy wspólnym grillowaniu z okazji „Dnia 
Matki i Ojca”, „Dnia dziecka” oraz zakończenia roku szkolnego z przedstawieniem pt. 
„Zamieszanie w krainie bajek”, 
- wycieczki rowerowe wokół Sieradza, 
-budowanie miasta lego, 
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 
- zajęcia sportowe na terenach zieleni miasta Sieradza. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 organizacja czasu wolnego dla dzieci w ramach działalności Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego TPD w Sieradzu, 
 organizacja wycieczek, zielonych szkół, rajdów i imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży,  

w tym rajdowych punktów kontrolnych z udziałem miejscowej policji – ich celem jest edukacja  
w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego, 

 organizacja atrakcyjnych zajęć dla dzieci z terenu naszego miasta podczas ferii zimowych  
i wakacji, 

 organizacja imprez śródrocznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności podopiecznych TPD 
-owskich ognisk, 

 organizacja kolonii wypoczynkowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży. 
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. 

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 2018 roku kierunku działania 5. w ramach celu strategicznego  
4. i celów operacyjnych 1-2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

URZĄD MIASTA 
 dowożeniem objęto blisko 24 uczniów niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane jest przez 

zakup biletów MPK, samochody prywatne oraz samochód służbowy MOPS. Ponadto dowożono 
80 uczniów do szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych na terenie miasta Sieradza. 
Zadanie to realizowano przez zakup biletów MPK (migawek). 

W roku 2018 Referat Drogownictwa Urzędu Miasta Sieradza zarządzał siecią dróg gminnych oraz 
wewnętrznych będących własnością Miasta Sieradza. Środki finansowe przeznaczono na:  
 remonty cząstkowe nawierzchni odcinków ulic, utrzymanie zimowe dróg gminnych, profilowania 

dróg nieutwardzonych, remonty nawierzchni chodników: Skwer Miast Partnerskich, ul. Armii 
Krajowej 1, 3 i 20, ul. Piastowska 12, ul. gen. Andersa, ul. Jagiellońska 7, ul. Grota Roweckiego 
4, ul. Kowalskiego, ul. Herberta, ul. Braterstwa Broni 10 i 12, ul. Łokietka 51, 

 remonty dróg poprzez nałożenie nakładek bitumicznych: ul. Krasawna, ul. Piastowska przy DH 
Bartek. 

Ponadto: 
 opracowano kosztorysy na wykonanie remontów cząstkowych i remontów dróg tłuczniem  

i profilowań,  
 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa 

Ruchu, 
 opłacono składkę OC majątku drogowego. 
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Niezależnie od tego, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Uchwałą Nr VIII/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2516 z dnia 22.06.2015 r.) w 2018 r. zostało wydanych łącznie 580 
decyzji administracyjnych w tym: 
 218 na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym  

w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 
 142 na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzeń w pasach 
drogowych dróg gminnych, 

 14 na umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg gminnych, 
 11 na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, 
 195 uzgadniających lokalizację urządzeń i zjazdów w pasach drogowych dróg gminnych. 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/2007 Prezydenta Miasta Sieradza z 2.10.2007 r. w sprawie ustalenia 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz opłat za umieszczanie reklam i tablic 
informacyjnych na słupach ogłoszeniowych i  Zarządzeniem Nr 205/2009 Prezydenta Miasta Sieradza 
z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmian w wytycznych dot. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg 
wewnętrznych podpisano 53 umowy w tym: 
 30 umów na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, 
 23 umowy na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg wewnętrznych. 
Referat Drogownictwa zajmował się wypłatą należnej rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Sieradz Spółka z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług 
publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji 
na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola i Zduńska 
Wola – Sieradz oraz na remont i naprawę wiat przystankowych. Referat zajmował się ponadto 
naliczaniem dotacji celowej, należnej od Gminy Sieradz na podstawie porozumienia międzygminnego, 
które określa zasady powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego, 
w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej  
na terenie Gminy Sieradz. Wykonano bieżącą naprawę wiat przystankowych.    
Z przydzielonych środków finansowych regulowano faktury za zużytą energię elektryczną  
na oświetlenie ulic, utrzymywano we właściwym stanie technicznym istniejące oświetlenie uliczne, 
zdemontowano i zamontowano ozdobne oświetlenie świąteczne, wypożyczono elementy oświetlenia 
świątecznego.  
W ramach działalności różnej w zakresie gospodarki komunalnej: 
 zakupiono oraz zamontowano słupki i tablice z nazwami ulic, 
 utrzymywano miejsca pamięci narodowej.  
Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego  
z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Sieradza, wynikających z zawartego porozumienia, 
łącznie z wkładem własnym, zostały wykorzystane na sfinansowanie prac remontowych zbiorowej 
mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., znajdującej się na cmentarzu 
rzymsko-katolickim przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu oraz mogiły ofiar wojny 1939-1945, 
których szczątki ekshumowano we wsi Wiechutki w listopadzie 1997 r., usytuowanej na cmentarzu 
komunalnym przy ul. ks. Brzezińskiego w Sieradzu. Wykonawcą był Zakład Kamieniarski Grobelni  
z Sieradza. Ponadto Referat Drogownictwa realizował zadanie inwestycyjne: 
 kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Sieradza przy ul. Andersa i ul. Bohaterów 

Września w Sieradzu, 
 wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową wraz  

z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS, 
 wykonanie audytu energii elektrycznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego systemu 

oświetlenia ulicznego miasta Sieradza, na potrzeby podniesienia jego efektywności energetycznej. 
Opracowanie wykonała firma AVC Polska Spółka z.o.o. z Warszawy. 

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe w ulicach: 
Szlacheckiej, Dworskiej i Wojska Polskiego. 
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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 ph. „Dbaj o swoje 
bezpieczeństwo”. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

A. REMONTY I INWESTYCJE: 
Na roboty remontowo-inwestycyjne w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 13 123 750 zł: 
1. Na roboty remontowe w nieruchomościach mieszkaniowych w 2018 r. wydatkowano środki  

w wysokości 4 846 450 zł: 
a) W zakresie robót ogólnobudowlanych wykonano między innymi: 

- remonty schodów, dojść do klatek i podestów w  17 budynkach za łączną kwotę 180 260 zł, 
- remont  3 chodników na kwotę 124 700 zł, 
- remont opasek wokół 9 budynków na kwotę 80 960 zł, 
- wymianę wypełnienia barierek balkonowych ze szkła zbrojonego na poliwęglan UV o grubości  
6 mm - 1 budynek za kwotę 23 920 zł, 
- izolację przeciwwilgociową i remont „świetlicy” /pomieszczenia w piwnicy/ w 1 budynku  
na kwotę ok. 23 900 zł,  
- wymianę II drzwi wejściowych do 5 wiatrołapów /2 budynki/ na kwotę  9 750 zł oraz wymianę  
I drzwi wejściowych do 1 budynku na kwotę 2 320 zł. 

b) W zakresie robót elektrycznych wykonano między innymi:  
- montaż oświetlenia LED w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach ogólnodostępnych wraz 
z montażem nowej instalacji oświetlenia w komórkach lokatorskich /w których wcześniej nie było 
żadnego  oświetlenia/ - 8 budynków /680 szt./ na kwotę ok. 192 930 zł, 
- montaż oświetlenia LED na klatkach schodowych w 13 budynkach, korytarzach piwnicznych  
w 28 budynkach za kwotę 109 640 zł, 
- wymianę instalacji elektrycznej w 59 lokalach mieszkalnych za kwotę 104 990 zł. 

2. Na roboty remontowe lokali o innym przeznaczeniu - garaży w 2018 r. wydatkowano środki  
w wysokości 29 400 zł, w ramach tych środków wykonano  między innymi: 
 wymianę wrót garażowych do 1 garażu za kwotę ok. 1 250 zł. 

3. W ramach remontów finansowanych z wolnych środków Spółdzielni wydatkowano środki  
w wysokości 592 000 zł. Wykonano między innymi: 
- remont chodnika na os. Klonowe II na kwotę ok. 118 350 zł, 
- remont chodnika na os. Klonowe I na kwotę ok. 86 450 zł, 
- remont 3 dojść i utwardzeń pod trzepaki oraz wykonano dojścia do 4 placów zabaw na kwotę  
ok. 79 100 zł, 
- malowanie urządzeń zabawowych na 18 placach zabaw na kwotę ok. 44 350 zł, 
- odnowienie oznakowania poziomego dróg pożarowych na kwotę ok. 19 500 zł. 

4. Na roboty inwestycyjne w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 7 436 500 zł, w ramach tych 
środków wykonano między innymi:  
- zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na kwotę  ok. 4 943 360 zł, 
- budowę 4 parkingów oraz opracowano dokumentacje techniczną na budowę 1 parkingu za kwotę 
ok. 757 290 zł, 
- rozpoczęto prace remontowo – modernizacyjne pomieszczeń 1 budynku /Bohaterów Września61/ 
za kwotę ok. 336 310 zł,  
- zakończono roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń /w szczególności związane  
z opieką medyczną/ na kwotę ok. 321 900 zł,  
- zakończono roboty budowlane związane z adaptacją budynku na potrzeby własne Spółdzielni  
za kwotę ok. 315 220 zł,  
- 2 place zabaw, 1 siłownię „pod chmurką” wraz z mini placem zabaw i 1 siłownię plenerową  
za kwotę ok. 289 450 zł, 
- rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego /zadanie II i zadanie III/ za kwotę 
ok. 267 230 zł, 
- zakończono roboty związane ze zmianę sposobu użytkowania lokali na ostatniej kondygnacjach 
w 1 budynku /na samodzielne lokale mieszkalne/ na kwotę ok. 134 000 zł. 
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Wzorem lat poprzednich zawarto polisę ubezpieczenia mienia od ognia i innych  zdarzeń losowych  
oraz skutków tych zdarzeń zabezpieczających wszystkich mieszkańców zasobów od szkód powstałych  
w wyniku : ognia, wybuchu, zalania - 165 972,00 zł. 
KONSERWACJA  
W celu utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym oprócz  remontów  
w 2018 roku dokonano bieżącej konserwacji na wartość 3 930 384,52 zł, w tym: 
 lokale mieszkalne - 3 561 573,40 zł, 
 lokale o innym przeznaczeniu - 368 811,12 zł. 
Zakres konserwacji: 

Rodzaj konserwacji: 
 

2018 r. 
 

1) Techniczna obsługa i utrzymanie bieżącej 
sprawności budynków, placów zabaw, przeglądy 
okresowe budynków, przeglądy instalacji gazowych 
i elektrycznych, w tym m.in.: 

3 436 162,76 zł 
w tym m.in.: 

a) techniczna obsługa i utrzymanie bieżącej 
sprawności budynków, placów zabaw itp. 

2 969 427,58 zł 

b) przeglądy okresowe budynków i urządzeń roczne 
lub 5-cio letnie 

 
69 957,21 

 

c) sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych 
(co rok) 

 
72 635,34 

 

d) sprawdzanie stanu technicznego instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej  (co 5 lat) 

 
41 470,73 

 

e) przeglądy - sprawdzenie stanu technicznego 
przewodów kominiarskich  

 
72 394,64 

 

2) Utrzymanie bieżącej sprawności dźwigów 
(15 budynków) 

 
169 160,90 

 

3) Utrzymanie bieżącej sprawności domofonów 
(9029 mieszkań) 

 
222 801,22 

 

Ogółem konserwacja: 
 

3 930 384,52 
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 dowóz zorganizowany dla dzieci z obwodu. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  
 pogadanki z uczniami na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i podróżowania (pedagog, 

wychowawcy, funkcjonariusze KPP w Sieradzu); regulamin grupowych wyjść i wycieczek, 
 pogadanki w klasach V nt. bezpiecznego poruszania się po drogach i ścieżkach rowerowych  

– ze względu na uzyskanie uprawnień do posiadania karty rowerowej, 
 organizacja w szkole Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 2018. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 jasno sprecyzowane regulaminy wycieczek, wyjść uczniów poza teren szkoły. 
 pogadanki na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się, poruszania się w miejscach 

publicznych. 
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Wykres 10. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
4. i celów operacyjnych 1-2. 
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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 2017 r. w 2018 r. 

Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw brak danych 
popełnionych 
719, wykrytych 
472 

Liczba opracowanych i realizowanych programów 
profilaktyczno-edukacyjnych 

102 142 

Liczba osób objętych programami profilaktyczno-
edukacyjnymi 

6 745 4 170 

Liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy 
bezpieczeństwa na drodze 

5 5 
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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 2018 roku kierunku działania 1, w ramach celu strategicznego  
5 i celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

MOPS 
 pracownicy MOPS uczestniczyli w 22 szkoleniach – 83 osoby, 
 jeden z pracowników WTZ uczestniczył w szkoleniu Podstawowe i zaawansowane funkcje 

aplikacji FINN Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Biuro Interesanta w ramach 
projektu „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców”. 

 wdrożenie aplikacji FINN Elektroniczny Obieg Dokumentów. 
ZAKŁAD KARNY 
 zorganizowanie przez Służbę Więzienną na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu w ramach 

kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” szkolenia dla kuratorów sądowych  
z zakresu radzenia sobie z trudnym petentem dla kuratorów sądowych oraz pracowników 
zakładów poprawczych. 

 
Kierunek działania 2. Wdrażanie, w miarę potrzeby, nowych instrumentów i usług służących 
podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 
 
Tabela 58. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. W ramach celu strategicznego  
5. I celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

MOPS 
 wzmocnienie kadry pomocy społecznej oraz rozwój infrastruktury socjalnej poprzez doszkalanie 

kadry i umożliwienie podnoszenia kwalifikacji, 
 praca socjalna grupowa, 
 wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb osób, rodzin i grup społecznych. 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 wsparcie finansowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych 
- Zarząd SSM podobnie jak w latach ubiegłych udzielał pożyczek z Funduszu Samopomocy  
   Członkowskiej członkom Spółdzielni znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

Rodzaj przeznaczenia 

pożyczki 

2018 r. 

ilość lokat. Kwota udzielonej pożyczki 

na spłatę zadłużenia w opłatach 16 38 717,47 

 na wymianę stolarki okiennej 1 2 969,00 
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 na spłatę CO i zużycia wody 73 67 948.94 

   Ogółem 90 109 635,41 
 

 
Kierunek działania 3. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach 
uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, itp. przez zamieszczanie informacji 
dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej itp. na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 
 
Tabela 59. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 3. W ramach celu strategicznego  
5. I celu operacyjnego 1. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

MOPS 
 coroczne podejmowanie w ramach Dni Sieradza działania mającego na celu identyfikację  osób 

potrzebujących wsparcia – organizacja Pikniku Informacyjno–Promocyjnego. Piknik pozwala 
mieszkańcom Sieradza uzyskać niezbędne informacje o możliwościach  wsparcia udzielanego 
przez MOPS oraz organizacje pozarządowe i inne jednostki działające w Sieradzu w obszarze 
pomocy społecznej (również spoza Sieradza). Informacja o planowanym Pikniku zamieszczona 
została na stronie informacyjnej MOPS, w lokalnych mediach i sieradzkich parafiach; 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, poprzez itp. przez zamieszczanie informacji dotyczących 
funkcjonowania pomocy społecznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
MOPS w Sieradzu oraz poprzez promocję bezpośrednią i promocję w mediach, plakaty i ulotki, 

 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, 

 promocja form pomocy udzielanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej poprzez media, 
prezentowanie twórczości osób niepełnosprawnych na wystawach organizowanych w Bibliotece 
Pedagogicznej w Sieradzu, 

 propagowanie ulotek i plakatów promocyjnych w miejscach użyteczności publicznej. 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
Prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjnych przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
środków (Internetu,  lokalnej 8 TVR, 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.  
Spółdzielczy Dom Kultury prowadzi we własnym zakresie reklamę wizualną (plakaty, informacje, 
zaproszenia) oraz informację multimedialną (Internet i własną stronę www, stronę na Facebooku, 
fanpage na Facebooku) oraz informacje do mediów lokalnych. 

Ponadto: 

 komunikaty SSM zamieszczane w tablicach informacyjnych na klatkach schodowych, 
w tym informacje o zadaniach remontowych i terminach ich realizacji oraz informacje dotyczące 
kontaktu z administracją SSM, 

 Spółdzielnia wydaje biuletyn „Nasze sprawy”, dostarczony obecnie już po raz dziewiąty  
do każdego mieszkania w zasobach SSM,  

 w siedzibie SSM  przy Itp. Pokoju 11 c/14 funkcjonuje Kącik Spółdzielczy, w którym wyłożone  
są materiały i dostępne wydawnictwa spółdzielcze, 

  w roku 2018 kontynuowano na antenie lokalnej telewizji kablowej emisję cyklicznego programu 
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pod nazwą „Blok Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz audycje emitowane na antenie 
„Naszego Radia”.  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  
 umieszczenie na tablicach informacyjnych wykazu instytucji, organizacji z zakresu pomocy 

socjalnej, psychologiczno-pedagogicznej i prawnej. 
ZAKŁAD KARNY 
 rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia wśród osadzonych  

za pośrednictwem radiowęzła i TV Albatros, 
 rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia wśród osadzonych w trakcie 

realizacji programów resocjalizacyjnych.   
SĄD REJONOWY 
 dysponowanie własnymi ulotkami informacyjnymi, drukami sygnowanymi przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, 
 zamieszczanie informacji dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego na własnej stronie 

internetowej, 
 funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, gdzie każdy zainteresowany może uzyskać 

niezbędne informacje z zakresu obowiązujących przepisów i procedur, 
 uczestniczenie kuratorów sądowych w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych i pracach 

grup roboczych co pozwala im na współuczestniczenie wraz z innymi przedstawicielami 
lokalnymi różnorodnych instytucji w problemach związanych z przemocą w rodzinie. 

 
Wykres 11. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
5. I celu operacyjnego 1. 
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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 6. 
3 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń 

pomocowych, itp. przez zamieszczanie informacji dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej itp. na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta – ocena 7. 
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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 2018 roku kierunku działania 1. W ramach celu strategicznego  
5. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

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, informacyjnym, 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                  
(Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Schronisko im. bł. Franciszka 
Drzewieckiego w Henrykowie, Caritas Diecezji Kaliskiej Schronisko „Dom Bartymeusza”  
w Domaniewie, Fundacja Metamorfoza Schronisko dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza”  
w Feliksowie, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT   
w Bełchatowie, Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” Schronisko dla Osób 
Bezdomnych w Radomsku, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT 
w Chełmie, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie we Wrocławiu 
Schronisko w Szczodrem (z pomocy skorzystało 25 osób; koszt świadczeń 100 536,29 zł), 
- organizacja, współudział i współorganizacja spotkań na rzecz osób niepełnosprawnych,  
oraz ich integracji w środowisku lokalnym (itp. z okazji Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych), 
- promowanie i realizacja działań mających na celu zapobieganie izolacji i marginalizacji społecznej 
– itp. poprzez zorganizowanie Wigilii dla samotnych mieszkańców miasta (wskazanych również 
przez organizacje), promowanie aktywności seniorów (poprzez udział w zajęciach Domu 
Dziennego Pobytu MOPS i Klubu Seniora MOPS),  
- współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przyszłości „PROGRESS” oraz TSL Consulting 
Dariusz Chudzik, w ramach realizacji projektu „NOWY START” finansowanego ze środków EFS, 
 promocja wolontariatu, 
 ochrona i promocja zdrowia: 
- organizacja punktów profilaktyki zdrowia podczas imprez i spotkań, w tym itp.  bezpłatne badania 
poziomu cukru i ciśnienia tętniczego, broszury, ulotki, pogadanki – SPR „AMICUS”, Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Sieradzki Klub 
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„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 Sieradzkiego Klubu „AMAZONKA”, 
 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,   
 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 itp. z organizacjami pozarządowymi w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego  
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, do zadań którego należy itp. diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie 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:  
 propagowanie działalności poprzez promocję bezpośrednią wśród Klientów Ośrodka, poprzez 

ekspozycję plakatów, informatorów i  ulotek,  
 organizacja w ramach obchodów Dni Sieradza IX Pikniku Informacyjno–Promocyjnego MOPS  

i Partnerzy”. 
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 2018. 
W ramach realizacji zadań ustawowych MOPS podejmował następujące działania: 
 podejmowanie bieżącej współpracy z licznymi podmiotami w zakresie realizacji zadań  

z zakresu rozwiązywaniu problemów społecznych, 
 monitorowanie zapisów strategicznych 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,  

Ośrodek od wielu lat stara się podejmować i podejmuje na zasadzie partnerstwa współpracę  
z licznymi podmiotami i osobami wskazanymi w itp. 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), 

 MOPS 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  
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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 
itp. omówienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego,  

 udział w wymianie doświadczeń, dotyczących identyfikacji i monitorowania sytuacji 
społecznej, itp. 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 zaproszono do współpracy 
przedstawicieli działających w mieście instytucji i organizacji 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 działań: Wieczór Kolęd, Międzynarodowy Dzień Rodziny, Rodzinny Piknik 
Integracyjny, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowy Dzień 
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 
 współpraca 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, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, 
Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Związkiem Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Kołem Szachowym Sieradzkiego 
Klubu Sportowego PIAST, Rejonowym Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu 
oraz Oddziałem Związku SYBRAKÓW w Sieradzu, szkołami, przedszkolami i ośrodkami 
kultury, którym Spółdzielnia 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, starszym i dzieciom szczególnie w sytuacji, 
gdy uczestnikami są mieszkańcy zasobów SSM, 

 w okresie I-XII 2018 roku udzielono wsparcia na kwotę 42 567 zł jedenastu stowarzyszeniom  
i organizacjom (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Polski Związek Niewidomych, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, II Liceum im. Żeromskiego w Sieradzu, Towarzystwo 
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Muzyczne FREGATA i Szkoła Muzyczna w Sieradzu, ZHP Chorągiew Łódzka - dla Hufca 
ZHP Sieradz, Parafia Rzymsko-Katolicka KOLEGIATA w Sieradzu, Stowarzyszenie 
KREATYWNY SIERADZ, Szkoła Podstawowa nr 4, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala, 
Komenda Powiatowa  Straży Pożarnej w Sieradzu), 

 stała współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci poprzez: 
- użyczenie pomieszczeń SDK z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną dla 25 dzieci, 
- bezpłatne umieszczanie w gablotach klatek schodowych SSM i bieżących informacji  
o ofertach TPD,  
- współorganizowanie akcji letniej dla dzieci,  
- użyczenie pomieszczeń SDK na imprezę choinkową dla dzieci ze świetlic TPD. 

 zapraszanie przedstawicieli organizacji społecznych na imprezy organizowane przez SDK, 
 przygotowanie ulotek informacyjnych kierowanych do mieszkańców osiedli SSM o możliwości 

korzystania z dodatku mieszkaniowego i Funduszu Samopomocy Członkowskiej (zmiana 
kwalifikacji finansowej od marca 2018 r.), 

 zapoznano członków Klubów Seniora i przedstawicieli organizacji społecznych 
współpracujących z SSM z uprawnieniami wynikającymi z faktu posiadania KARTY 
SENIORA itp. Łódzkiego oraz trybem jej otrzymania,  

 uczestniczenie w imprezach okolicznościowych organizowanych przez stowarzyszenia 
i instytucje. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 realizacja programów mających na celu niwelowanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce 

we współpracy z Fundacją PKO (obiady dla dzieci w szkołach) oraz Kulczyk Fundation  
i Fundacją TESCO Dzieciom (dożywianie w placówkach TPD). 

 
Kierunek działania 2. Udostępnianie informacji o sektorze pozarządowym działającym  
w mieście, promowanie jego działań. 
 
Tabela 61. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 2. W ramach celu strategicznego  
5. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

7 

URZĄD MIASTA 
Prowadzenie strony internetowej informującej o współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
zawierającej m.in.: 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 formularz 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 promocję bezpośrednią.  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 umieszczenie wykazu danych na tablicach informacyjnych. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 bieżące informacje na temat realizowanych projektów i podejmowanych działań na rzecz 

społeczeństwa i osób niepełnosprawnych (na stronie internetowej, facebook). 
ZAKŁAD KARNY 
 udostępnianie informacji o instytucjach pozarządowych udzielających pomocy wśród osadzonych 

za pośrednictwem radiowęzła i TV Albatros, 
 udostępniane informacji o instytucjach pozarządowych udzielających pomocy wśród osadzonych 

w trakcie realizacji programów resocjalizacyjnych. 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
Specjalista itp. społecznych SSM  udziela w sposób ciągły informacji o zakresie działania  
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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. 
 
Kierunek działania 3. Propagowanie idei pomocy innym oraz pozyskiwanie darczyńców w celu 
możliwości jej realizacji. 
 
Tabela 62. Ocena wdrożenia w 2018 roku kierunku działania 3. W ramach celu strategicznego  
5. I celu operacyjnego 2. 

Działania podjęte w 2018 roku 
Ocena 

6 

 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, 
 propagowanie idei pomocy innym, 
 inicjatywa Warsztatu Terapii Zajęciowej udziału w ogólnopolskim projekcie SZLACHETNA 

PACZKA. Dzięki zaangażowaniu pracowników MOPS, uczestników WTZ oraz wielu osób 
prywatnych zaprzyjaźnionych z naszą placówką objęto pomocą jedną z potrzebujących rodzin, 
wskazaną przez wolontariuszy projektu. Zabezpieczono jej podstawowe potrzeby tj. zakup 
żywności, środków czystości i pralki. Ponadto przekazano nową odzież i obuwie dla dzieci, 
artykuły piśmienne, książki i zabawki, 

 z okazji Wielkanocy upieczono ponad 100 szt. babeczek wielkanocnych dla osób samotnych 
biorących udział w śniadaniu wielkanocnym w MCPS, 

 z okazji Bożego Narodzenia wykonano stroiki świąteczne dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
„Amicus” celem przekazania osobom samotnym oraz 70 ozdób na stół wigilijny dla Polskiego 
Związku Niewidomych Koła Terenowego w Sieradzu, 

 zorganizowano Jubileuszową XX Aukcję Prac Osób Niepełnosprawnych – zlicytowano ponad 
100 prac wykonanych przez uczestników WTZ oraz pozyskanych od osób znanych i cenionych w 
Polsce. Kwotę uzyskaną z licytacji prac przeznaczono na integrację społeczną w 2019 r. 

 promocja spotkań okolicznościowych organizowanych na rzecz dzieci przez Sieradzką 
Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Kościół Chrześcijański „Zbór Jezus Żyje”. 

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
 pozyskano na akcję MIKOŁAJ I SPONSOR: gotówkę 4 540,00 zł, zabawki ze SLAVI, owoce  

z 8 TVR. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 propagowanie postaw charytatywnych oraz udział w akcjach: itp. „Szlachetna paczka”, 

wolontariusze Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu; 
wolontariusze akcji TPD „Podziel się posiłkiem”; wolontariusze WOŚP, wolontariusze Caritas  
– sprzedaż świec wigilijnych oraz udział w innych akcjach charytatywnych – szkolnych, 
miejskich, ogólnopolskich – zbieranie słodyczy, zabawek, wykup cegiełek itp. W ramach działań 
szkolnego koła Caritas, działań samorządu szkolnego i oddziałów klasowych.  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 pozyskiwanie sponsorów.  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 promowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, 
 udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
 występy artystyczne uczniów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, 
 zbiórka alb komunijnych, znaczków, starych telefonów komórkowych – Pallotyńska Fundacja 

Misyjna „SALVATTI”, 



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 92

 dzieci komunijne w „Białym tygodniu” zbierają pieniądze, które są przekazywane na Papieskie 
Dzieło Misyjne Dzieciom, 

 zbiórka datków wśród uczniów klas VIII, przekazanych na Dzieło Nowego Tysiąclecia  
– wsparcie młodzieży z ubogich rodzin, 

 angażowanie się uczniów w działania na rzecz schroniska w Czartkach. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 angażowanie dzieci i młodzieży z sieradzkich szkół w realizację programów ogólnopolskich 

„Podziel się posiłkiem” oraz „Świąteczna zbiórka żywności”, 
 ciągłe pozyskiwanie darczyńców do realizacji celów statutowych TPD związanych z pomocą 

dzieciom i ich rodzinom.  
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 prowadzenie zbiórek publicznych w supermarketach na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 propagowanie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym w różnego rodzaju 

spotkaniach. 
  
Wykres 12. Ocena kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
5. i celu operacyjnego 2. 
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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 7. 
3 Propagowanie idei pomocy innym oraz pozyskiwanie darczyńców w celu możliwości jej realizacji – ocena 6. 
 
Tabela 63. Wskaźniki monitoringowe wyznaczone do celu strategicznego 5.: Rozwój kapitału 
społecznego i ludzkiego. 
 

Wskaźnik monitoringowy w 2017 r. w 2018 r. 

Liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy 
społecznej 

26 22 

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

21 21 
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Liczba wolontariuszy w jednostkach pomocy społecznej 
funkcjonujących w mieście 

14 14 

Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej 
miasta o sektorze pozarządowym działającym w mieście, w tym 
promującym jego działania 

67 67 
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3. PODSUMOWANIE 

 
Dokonując podsumowania realizacji zapisów strategicznych w 2018 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 6,3 do 6,8. Najwyżej oceniono przedsięwzięcia służące 
przeciwdziałaniu ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganiu ich skutkom (cel strategiczny 
1 – średnia 6,8), a także rozwój kapitału społecznego i ludzkiego (cel strategiczny 5 – średnia 6,5).  
Wysoko też zostały ocenione działania mające za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa  
w mieście (cel strategiczny 4 – średnia 6,4) i działania w obszarze wspierania rodzin oraz 
wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (cel strategiczny 2 – średnia 6,4). Najniższą ocenę (choć 
również wysoką) otrzymało zadanie mające na celu utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych  
w środowisku zamieszkania oraz umożliwienia im udziału w życiu społecznym (cel strategiczny 3  
– średnia 6,3). 

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 6,5 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 
6,8. 
Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – uśredniona ocena 6,4. 
Cel strategiczny 3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie  
im udziału w życiu społecznym – uśredniona ocena 6,3. 
Cel strategiczny 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie – uśredniona ocena 6,4. 
Cel strategiczny 5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego – uśredniona ocena 6,5. 
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Średnia ocen stopnia wdrożenia zapisów wyznaczonych w ramach celu strategicznego  
1 „Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom” wyniosła 
w 2018 roku 6,8 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 oraz 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, promowaniu miasta w celu 
pozyskania inwestorów mogących utworzyć nowe miejsca pracy, opracowywaniu i realizowaniu 
projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 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 (6) przyznano pozostałym działaniom w obszarze celu strategicznego  
1: organizowaniu akcji charytatywnych na rzecz ubogich, utrzymaniu i rozwojowi w mieście zasobów 
mieszkań komunalnych i socjalnych oraz prowadzeniu pracy socjalnej z osobami zagrożonymi  
i dotkniętymi bezdomnością. 

Średnia ocen stopnia wdrożenia kierunków działań wyznaczonych w ramach celu 
strategicznego 2 „Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży” wyniosła 
w 2018 roku 6,4 również osiągając poziom zaawansowanego wdrożenia. Wśród działań, które 
osiągnęły pełne i skuteczne wdrożenie (ocena 7), znalazły się: promowanie w mieście prawidłowego 
modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. 
przez pracowników MOPS-u i placówek oświatowych, 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 interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, prowadzenie działalności przez zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 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  
(5 punktów), a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i stomatologii i zapewnienie osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia (4 punkty). Pozostałe kierunki w ramach celu strategicznego 
2 otrzymały notę 6. 

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 2018 roku 6,3 (zaawansowane 
wdrożenie). Najwyżej (7 punktów) oceniono: prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi, 
udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym oraz niepełnosprawnym, 
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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, prowadzenie pracy socjalnej z osobami 
niepełnosprawnymi, podejmowanie współpracy z PCPR i PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także podejmowanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Na poziomie częściowego wdrożenia 
(5 punktów) oceniono: zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc  
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza 
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na tym samym 
poziomie oceniono obszar pozyskiwania wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze. Najniżej 
(rozpoczęte wdrożenie – 4 punkty) oceniono realizację zadań obejmujących organizowanie w mieście 
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozostałe 
kierunki w obszarze celu strategicznego 3 oceniono na 6 (zaawansowany stopień wdrożenia). 

Średnia ocen stopnia wdrożenia kierunków działań wyznaczonych w ramach celu 
strategicznego 4 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście.” wyniosła w 2018 roku  
6,4 (zaawansowane wdrożenie). Najwyżej oceniono (na 7 – pełne i skuteczne wdrożenie) 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 2018 roku 6,5 (zaawansowane 
wdrożenie). Najwyżej (7 - pełne wdrożenie) oceniono obszar zapewnienia 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, a także realizowanie zadań z zakresu 
rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i udostępnianie informacji o sektorze 
pozarządowym działającym w mieście i promowanie jego działań. Pozostałe kierunki w tym obszarze 
uzyskały 6 punktów (zaawansowany stopień wdrożenia). 
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ANALIZA DZIAŁAŃ W WYBRANYCH OBSZARACH: stosowanych i możliwych  
do zastosowania form pomocy, dostępności narkotyków i dopalaczy, trudności i osiągnięć  
we wdrażaniu strategii, zrealizowanych programów i projektów, wskazówek dla realizatorów 
zadań oraz innych uwag i spostrzeżeń dotyczących wdrażania strategii   

 
1. Działania w obliczu problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży (gry komputerowe, 
Internet, telefony komórkowe, inne) 

a/ stosowane formy pomocy 

 pomoc psychologów, psychiatrów i terapeutów, 
 porady i konsultacje specjalistów szkolnych (pedagodzy, psycholog) dla rodziców na temat  

sposobu ochrony dzieci przed uzależnieniami od mediów i nowoczesnych urządzeń 
technicznych, 

 diagnoza, psychoedukacja młodzieży i rodziców, 
 psychoterapia indywidualna i rodzinna, 

 funkcjonowanie Regulaminu używania telefonów komórkowych w szkole – wprowadza on  
praktyczny zakaz używania telefonu na terenie szkoły poza uzasadnionymi sytuacjami, 

 spektakle profilaktyczne, 

 udział szkół w ogólnopolskich projektach profilaktyki w sieci (szkolenie nauczycieli, 

 prelekcje dla rodziców, zajęcia edukacyjne dla uczniów), 

 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, 

 preferowanie użytkowania komputera jako pomocy edukacyjnej,  

 realizacja zajęć profilaktycznych przez pedagogów szkolnych, nauczycieli informatyki  
i wychowawców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożenia uzależnieniem, 

 wprowadzenie zasady wyciszania lub wyłączania telefonów i odkładania ich do plecaków 
szkolnych; w razie konieczności użycia za pozwoleniem wychowawcy i pod jego okiem, 

 omawianie zagrożenń wynikających z braku kontroli podczas korzystania z gier 
komputerowych, Internetu, telefonu itp. - zajęcia lekcyjne – godziny do dyspozycji 
wychowawcy klasy, 

 dedykowane zajęcia profilaktyczne w klasach, 

 realizowanie treści związanych z bezpiecznym użytkowaniem nowych mediów na zajęciach 
lekcyjnych, 

 praca indywidualna z uczniami z grup ryzyka, 
b/ możliwe do zastosowania formy pomocy 
 terapia psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

 indywidualna i rodzinna profilaktyka – praca z młodzieżą, dziećmi w szkołach, 

 psychoedukacja rodziców dzieci szkolnych oraz nauczycieli, 

 diagnozowanie uczniów, ocena sytuacji rodzinnej oraz funkcjonowania dziecka w szkole, 
udzielanie wsparcia, 

 opieka psychologiczno-pedagogiczna, 

 zastosowanie zasady wiekowej posiadania przez dziecko telefonu w porozumieniu  
z rodzicami,  

 edukacja rodziców w temacie korzystania z komputera i telefonu komórkowego  
– uświadomienie rodzicom negatywnego wpływu telefonu komórkowego na funkcjonowanie 
dziecka, 

1. Działania w obliczu problemu eurosieroctwa: 
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a/ stosowane formy pomocy 

 wsparcie szkoły: rozmowy wspierające – pomoc psychologiczna, pedagogiczna, zajęcia 
świetlicowe i pozalekcyjne, ocena sytuacji dzieci (dokonywanie stałej obserwacji zachowań, 
frekwencji oraz postępów w nauce), 

 diagnoza dzieci i współpraca z rodzicami, 

 objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

 współpraca z osobami sprawującymi rzeczywistą opiekę nad dziećmi, 

 zwiększona opieka i monitoring wychowawczy (wychowawca, pedagog, psycholog); w razie 
potrzeby i występowania poważniejszych problemów – współpraca z instytucjami 
pozaszkolnymi, np. MOPS-MOIK, Sąd Rodzinny, 

 zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów wymagających tego rodzaju wsparcia, 

 monitoring frekwencji uczniów i ich postępów w nauce, 

 stała obserwacja zachowań dzieci, 
b/ możliwe do zastosowania formy pomocy 

 wsparcie szkoły: stała pomoc psychologiczna, pedagogiczna dla dziecka oraz opiekuna, 
zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne, ocena sytuacji dzieci (dokonywanie stałej obserwacji 
zachowań, frekwencji oraz postępów w nauce), 

 terapia rodzin, 

 zapewnienie rodzicom możliwości pracy na miejscu zamieszkania (praca podejmowana  
w miejscu zamieszkania, dobrze wynagradzana korzystnie wpłynie na instytucje rodziny), 

 szkolenie pracowników szkół i kadry MOPS, 
2. Ocena dostępności narkotyków, dopalaczy w szkołach i miejscach powszechnie  

dla mieszkańców naszego miasta dostępnych (w opinii nielicznych ankietowanych): 
 istnieje łatwa dostępność narkotyków i dopalaczy drogą internetową, 

 wychowankowie wiedzą o obecności narkotyków i dopalaczy w szkole, 

 uczniowie mają wiedzę, gdzie można w Sieradzu zakupić środki psychoaktywne. 
3. Trudności we wdrażaniu strategii 

Wpływ na ocenę stopnia realizacji zapisów strategicznych miały np.  

 mała motywacja kadr z uwagi na niskie wynagrodzenia,  
 brak środków finansowych na zatrudnienie wychowawców, realizację szerszego programu 

pomocy w wyrównywaniu szans, 

 brak środków finansowych na rozszerzenie zaplecza sportowego, 

 brak spotkań między poszczególnymi organizacjami, które mogłyby połączyć siły, 

 brak koordynatora, który by wspierał poszczególne organizacje i był ich rzecznikiem, 

 braki kadrowe związane z niskim wynagrodzeniem, 

 zbyt duży nakład obowiązków pracowników nieadekwatny do wysokości wynagrodzenia, 
 brak wykwalifikowanej kadry, 

 starzenie się kadr, 

 trudności lokalowe instytucji, brak odpowiedniego wyposażenia, 

 szkoła jest w trakcie wdrażania reformy oświaty – co niesie za sobą wiele wyzwań 
organizacyjnych, dokumentacyjnych, dydaktycznych, np., którym staramy się sprostać na bieżąco 
we współpracy z władzami miasta, 

 brak środków finansowych na pomoc prawną stowarzyszeń,  

 brak kadry do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, 

 brak osób zainteresowanych prowadzeniem działalności wolontarystycznej, 

 wysokość składek członkowskich w organizacjach pozarządowych powoduje niekiedy rezygnację 
z członkostwa, 
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 konieczność pokrywania kosztów obsługi biura organizacji pozarządowej ze składek 
członkowskich, 

 brak działań zgodnych z Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego, 

 brak należytego finansowania oraz duże braki kadrowe szczególnie w zawodach lekarskich  
i terapeutycznych, 

 ograniczony zakres działania stowarzyszeń z uwagi na trudności organizacyjno-finansowe, 
prawne, kadrowe i lokalowe, 

 stały wzrost liczby usług psychiatryczno–psychologicznych bez zwiększenia finansowego. 
 

4. Osiągnięcia w realizacji strategii 
W procesie wdrażania zapisów strategii w 2017 roku odnotowano wiele osiągnięć.  

Do największych zaliczono: 
POWIATOWY URZĄD PRACY 
Największym osiągnięciem w realizacji kierunków działań w 2018 r było utrzymanie niższego 
bezrobocia rejestrowanego niż w latach poprzednich. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 
ogółem w powiecie wyniosła 3201 osób, a w mieście Sieradz 1273, tj. 39,8 ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych. Spośród wszystkich zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy na koniec 2018 r.  
– 48 osób objętych było pomocą społeczną (zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami). 
Realizacja kierunków działań wyznaczonych w ramach poszczególnych celów strategicznych  
i operacyjnych doprowadziła do zwiększenia aktywności zawodowej oraz wzrostu efektywności 
zatrudnieniowej wśród zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy osób bezrobotnych (w tym 
korzystających z opieki społecznej). 
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, 

 realizacja projektów konkursowych i systemowych, 

 umożliwienie kształcenia kadr, 

 dobra współpraca lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, 

 poszerzenie bazy lokalowej MOIK, 

 umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

 funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego np. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 zatrudnianie w MOPS asystentów rodziny, psychologów, prawników, 

 funkcjonowanie w MOPS grupy wsparcia dla ofiar przemocy, 
 uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych, 

 rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział 
w zajęciach prowadzonych w Ośrodku Adaptacyjnym (zajęcia z rehabilitacji ruchowej, 
plastyczne, muzyczne z dogoterapii), 

 rozwój Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

 organizowanie wypoczynku letniego w ramach świetlicy wakacyjnej, 

 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. 

 działania terapeutyczne prowadzone przez trenera pracy przystosowujące do podjęcia pracy,  
w tym: 
- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, która przyczyniła się do przeprowadzenia 
zewnętrznych praktyk zawodowych dla 15 uczestników warsztatu w sklepie POLO-MARKET  



Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020 100

w Sieradzu, 
- ukończenie przez 3 osoby wykluczone społecznie kursu gastronomicznego zorganizowanego 
przez Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, 
- uzyskanie poprawy poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej,  
co zaowocowało pozyskaniem zatrudnienia dla jednego uczestnika warsztatu (w Zakładzie Pracy 
Chronionej ROKA PLUS sp. z.o.o. Oddział w Sieradzu na stanowisku sprzątacz).  

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 50 mieszkańców Sieradza, 

 objęcie usługami w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach 18 osób  
-  mieszkańców Sieradza, 

 dofinansowywanie m.in. dla mieszkańców miasta przez PCPR turnusów rehabilitacyjnych  
(79 osób), do likwidacji barier architektonicznych (7 osób), do likwidacji barier  
w komunikowaniu się (9 osób), do likwidacji barier technicznych (20 osób), do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (228 osób), dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki – 7 organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami 
m.in. mieszkańców Sieradza, 

 realizacja programu pilotażowego PFRON „Aktywny samorząd”, w ramach którego skorzystało 
29 osób. 

 umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej 30 osób z terenu Sieradza.  
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 zakończono budowę budynku pięciokondygnacyjnego, trzyklatkowego podpiwniczonego, 
wyposażonego w windy, o mieszkaniach 2 i 3 pokojowych na najem. W budynku lokale  
dla 40 rodzin, 

 zakończono modernizację „Domku Myśliwskiego”, z przeznaczeniem na potrzeby integracji 
środowiska spółdzielców oraz wynajmu  niekomercyjnego, 

 aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych, zapewnienie rozwoju 
zainteresowań najmłodszych mieszkańców zasobów SSM. 

PRZEDSZKOLE NR 1 
 oszczędne korzystanie z wody i prądu, ograniczanie przez rodziców palenia papierosów, 

przestrzeganie przepisów pieszego ruchu drogowego, alternatywne źródła energii, segregacja 
odpadów, zbiórka plastikowych nakrętek, propagowanie zdrowego stylu życia: ruch, zdrowe 
odżywianie.   

PRZEDSZKOLE NR 2 

 dobra współpraca z MOPS w zakresie organizowania dofinansowania dożywiania dzieci z rodzin 
ubogich (8 dzieci), 

 współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie opieki nad dzieckiem  
w rodzinie zastępczej (3 dzieci). 

PRZEDSZKOLE NR 5 
Największe osiągnięcia zostały zrealizowane w celu strategicznym 2: 

 bardzo dobrze rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym np. Sieradzkim Centrum Kultury 
– udział w przeglądzie twórczości dziecięcej „Szkatułka krasnala”, impreza dla Babci  
i Dziadka z udziałem pensjonariuszy DPS, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, ratownik 
medyczny i pielęgniarka – cykliczne spotkania w zakresie bezpieczeństwa psychicznego  
i fizycznego dzieci, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna – porady specjalistów dla rodziców  
i pomoc dla dzieci, MOSiR – systematyczny udział w olimpiadach przedszkolaków, przedszkola  
i szkoły podstawowe – udział w konkursach, wizyty w szkołach i udział w lekcjach, biblioteki 
publiczne – udział w lekcjach bibliotecznych, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
wypożyczanie książek przez grupy przedszkolne, organizowanie wystaw dla środowiska 
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promujących działania przedszkola, SDK – organizowanie balu karnawałowego, udział  
w zajęciach, spotkania integracyjne z rodzicami w formie pikników, festynów; edukacja 
ekologiczna w ramach realizowanych projektów ekologicznych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

 dostęp do alternatywnych form spędzania czasu (ferie – zajęcia rekreacyjno-sportowe, wakacje  
– półkolonie) oraz działania profilaktyczne w edycji jesiennej i wiosennej, wyposażenie uczniów 
w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku 
letniego, półkolonii w szkole. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 bezpieczna i przyjazna szkoła (brak poważnych problemów wychowawczych i zgłoszeń,  

np. związanych z uzależnieniami, przemocą), 
 realizacja licznych projektów i zajęć związanych z edukacją prozdrowotną i profilaktyczną, 

 wysokie wyniki dydaktyczne, 

 organizacja kształcenia specjalnego, 

 współpraca z rodzicami (piknik, jarmark, prezentacje profilaktyczne dla rodziców), 

 aktywna i wszechstronna działalność dydaktyczno–wychowawcza oraz organizacja zajęć 
pozalekcyjnych – różne formy, wiele wyjść i wyjazdów; udział w międzynarodowych projektach  
i wdrażanie autorskich programów; pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych; 
stosowanie innowacji pedagogicznych, 

 posiadanie dobrej bazy lokalowej, zaplecza sportowego, estetyka otoczenia szkoły – dużo zieleni, 
parking szkolny; zajęcia dla uczniów w dwóch budynkach szkolnych w trybie jednozmianowym. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
 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. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole – wsparcie dzieci, młodzieży i rodzin, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, 
 owocna współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
Podejmowanie zintegrowanych działań na rzecz rodziny i dziecka poprzez stałą współpracę: 
- z Urzędem Miasta w zakresie: 
 zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań profilaktycznych z dziedziny 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy – edycja jesienna 2018 „Przeciw agresji” (koszt:  
5 050 zł),    

 zorganizowania zajęć rekreacyjno–sportowych w czasie ferii zimowych „Zima 2018” - klasy  
II–VI (koszt: 3 818,75 zł), 

 typowania uczniów do udziału w koloniach, które odbędą się w miejscowości Bartkowa  
k. Gródka nad Dunajcem (30 uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, w tym 15 osób  
ze średnią powyżej 4,5), 

 organizacji półkolonii „Radosne wakacje 2018 w Dziesiątce” - dla 30 uczniów z naszej szkoły 
oraz 15 dzieci z SP 9 (koszt: 17 500,50 zł), 

 zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań profilaktycznych w edycji wiosennej 
2018 – „Wiosenne działania w Dziesiątce” (koszt: 5 350 zł). 

- 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.  
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- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci przebywających w rodzinie 
zastępczej oraz przygotowanie pisemnych informacji na temat funkcjonowania uczniów. 
- z Sądem Rejonowym, 
- z kuratorami sądowymi, którzy uzyskali informacje na temat funkcjonowania uczniów  
oraz współpracy z rodzinami dzieci. 
- z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywania (w roku szkolnym 2018/2019  
22 uczniów korzystało z finansowanych obiadów). 
- z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  
- z Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (prelekcje  
dla uczniów wybranych klas IV-VI na temat odpowiedzialności prawnej dzieci). Organizacja na 
terenie szkoły konkursu dla kl. II „Akademii Bezpieczeństwa” prowadzonej przez Komendę 
Powiatową Policji w Sieradzu. 
- z Muzeum Okręgowym w Sieradzu – uczniowie obejrzeli wystawy stałe i czasowe. 
- z Agencją Rynku Rolnego (w roku szkolnym 2018/2019 mleko oraz owoce i warzywa otrzymywali 
uczniowie kl. I-V, średnio ok. 660 dzieci). 
- z Biblioteką Pedagogiczną, miejską Biblioteką Publiczną – spotkania autorskie, rozmowy  
z pracownikami, warsztaty. 
- z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (uczniowie z kl. V brali udział w akcji 
ekologicznej „Zimowe ptakoliczenie 2018”). 
- z Sanepidem – realizacja programu profilaktycznego mającego na celu przeciwdziałanie gruźlicy. 
Uczniowie brali udział w konkursie „Zadbaj o swoje płuca”. 
- z Polskim Towarzystwem Turystyczno–Krajoznawcym oddział w Sieradzu (rajd „Szlaki walk nad 
Wartą”). 
- z Wojskiem Polskim – Dni Otwartych Koszar. 
- z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – rozprowadzono znaczki „Pomagam, bo tak trzeba”, zbiórka 
żywności. 
 szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie kształcenia i wychowania na następujące tematy: 
- „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności”, 
- „Pomoc psychologiczo-pedagogiczna” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w świetle nowych rozporządzeń MEN”, 
- „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”, 
- szkolenie z zakresu p.poż. i pierwszej pomocy. 
 organizacja w szkole zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć  
o charakterze terapeutycznym, zajęć rewalidacyjnych. 

 opracowanie atrakcyjnej oferty planu zajęć pozalekcyjnych wynikającej z diagnozy potrzeb. Były 
to sekcje sportowe, chór, trening ortograficzny, koło informatyczne, plastyczne,  teatralne, 
matematyczne, koła języków obcych: angielskiego, a także koło historyczne, czytelnicze, 
recytatorskie, zajęcia taneczne. Nauczyciele organizowali rajdy, wycieczki, turnieje. Pedagodzy 
prowadzili warsztaty wychowawczo–profilaktyczne. 

 organizacja pogadanki na temat odpowiedzialności małoletnich w sytuacji niepożądanych 
zachowań. Spotkania były przeprowadzone przez wychowawców, pedagoga oraz pracowników 
Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu; 

 organizacja wypoczynku w trakcie ferii zimowych, wakacji. 
 organizacja konkursów, zawodów. 
KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK - ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 

 osiąganie przez dzieci lepszych wyników w nauce, 

 nabywanie przez dzieci umiejętności związanych z życiem społecznym jednostki, 

 korygowanie i niwelowanie wszelkich przejawów demoralizacji, z którymi dziecko przychodzi  
do placówki w ciągu roku, 

 stworzenie miejsca, w którym dziecko czuje się dobrze i może się w nim realizować. 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO TERENOWE NR 19 

 usprawnianie poprzez kulturę i integrację, 
 organizacja pokazów filmów z audio deskrypcją, 
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 organizacja spotkań integracyjnych, 

 rehabilitacja społeczna poprzez kursy i szkolenia, 

 aktywizacja społeczna/zawodowa/rozwój osobisty poprzez pomoc w doborze właściwego 
specjalistycznego sprzętu, 

 organizacja spotkań kulturalnych, imprez sportowych. 
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 W 2018 r. w bibliotece zarejestrowano 4674 czytelników, wypożyczono 109 604 książki  
na zewnątrz. Czytelnię dla dorosłych i czytelnię dla dzieci odwiedziło 9 291 osób. W spotkaniach 
organizowanych przez bibliotekę udział wzięło 5180 osób. Na miejscu, w czytelniach  
dla dorosłych i dla dzieci udostępniono 1748 książek, 135 czasopism oprawnych i 14 395 
czasopism nieoprawnych. Zarejestrowano wypożyczenie na zewnątrz 2 231 zbiorów specjalnych 
(w tym 2 222 audiobooków) i 4 004 udostępnienia zbiorów specjalnych na miejscu.  
Z 14 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało 2 181 osób, w tym  
z Internetu wi-fi – 19 osób. Udzielono 109 informacji oraz pomocy w poszukiwaniu materiałów 
na określony temat, także w zasobach Internetu. Liczba udostępnień zbiorów elektronicznych  
(e-booki) – 1 219. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 prowadzenie pracy socjalnej z mieszkańcami, 

 zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych dla mieszkańców, 

 zapewnienie usług wspomagających, 

 zapewnienie dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców, 

 zapewnienie kontaktów z otoczeniem poprzez prowadzenie terapii zajęciowej i zajęć kulturalno  
– oświatowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Mieszkańcy DPS 
uczestniczyli w spotkaniach i imprezach kulturalno–oświatowych organizowanych na terenie 
miasta Sieradza. Dla mieszkańców organizowane były wycieczki, spotkania integracyjne, zabawy 
taneczne. 

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MARK-MED 

 kompleksowość świadczeń w jednej placówce medycznej położonej na trenie miasta, 
 wzrost działań środowiskowych, 

 lepsza współpraca interdyscyplinarna. 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
 pozyskanie z Fundacji TESCO Dzieciom dofinansowania na realizację projektu dożywiania oraz 

edukowania w zakresie zdrowego odżywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego, w tym 
udział w warsztatach, 

 pozyskanie z Kulczyk Fundation dofinansowania na realizację projektu dożywiania oraz 
edukowania w zakresie zdrowego odżywiania dzieci w placówkach wsparcia dziennego, w tym 
udział w warsztatach, 

 pomoc rzeczowa dla mieszkańców miasta – dzieci i ich rodzin, w tym podopiecznych TPD 
(odzież, żywność), 

 pozyskanie z Fundacji PKO środków na finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach, 
 organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego – atrakcyjnych zajęć dla dzieci  

w czasie roku szkolnego, ferii zimowych oraz wakacji. 
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „AMICUS” 
 zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” 
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 systematyczne, całoroczne dożywianie i zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz specjalistyczne 
dla osób niepełnosprawnych, a także pochodzących z ubogich rodzin w ramach placówki 
wsparcia dziennego. 

SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 
 wieloletnie abstynencje członków stowarzyszenia, 

 dobrze funkcjonująca grupa wsparcia i grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych, 
 dobrze funkcjonująca grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych, 

 coroczny Rajd samochodowy skierowany zarówno do członków Stowarzyszenia jak również 
społeczności lokalnej, który sprzyja integracji. 

STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „PRZYSTAŃ” 
 pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom – koszt: 20.000 zł dotacja, 3.467,87 zł wkład własny, 

 organizacja obozu terapeutycznego – koszt: 7.500 zł dotacja, 800,51 zł wkład własny, 

 organizacja pikniku rodzinnego „Pożegnanie Lata” – koszt: 2.000 zł dotacja, 223,99 zł wkład 
własny, 

 zmniejszenie skali problemów związanych z osobą uzależnioną i jej rodziną, 

 integrowanie osób uzależnionych i ich rodzin, 

 zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie miasta Sieradza poprzez 
edukację, informację i uświadamianie różnymi metodami o zagrożeniu alkoholizmem, 

 działanie stowarzyszenia wpływa na obniżenie ryzyka zachorowań i śmiertelności spowodowanej 
piciem alkoholu, 

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 
 utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie 

im udziału w życiu społecznym. 
SIERADZKI KLUB AMAZONKA 
 prowadzenie stałej rehabilitacji fizycznej na sali rehabilitacyjnej w MOPS w Sieradzu pod 

nadzorem rehabilitanta – fizjoterapeuty oraz na pływalni przy Szkole Podstawowej  
Nr 10 w Sieradzu. 

6. Przedsięwzięcia, których nie udało się zrealizować w 2018 r. 

 w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w ramach działalności społeczno–kulturowej  
i oświatowej: 

- dla dzieci (plan na I-VI 2018) - Koło Teatralne - brak chętnych, 
- dla dzieci (w I połowie roku) - język angielski - brak chętnych, 
- dla dorosłych (plan na I-VI 2018) - Yoga – brak chętnych, 
- dla dorosłych: język angielski (plan na I-VI 2018) – brak chętnych, 
- dla dzieci dwie wycieczki w okresie wakacji (Ujazd i Góra Kamieńska) – mała ilość zapisanych. 
W ramach inwestycji: 
- remontu dojść do klatek i schodów w 6 budynkach, 
- kontynuacji prac remontowo-modernizacyjnych w SDK, 
- modernizacji budynków SEDAL i POLO MARKET, 
- rozpoczęcia budowy drugiego budynku na wynajem z powodu braku ofert w przeprowadzonych 
postępowaniach przetargowych. 

 w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Mark-Med. - brak rozwoju 
działań Zespołu Leczenia Środowiskowego, 

 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci nie udało się dokonać zakupu sprzętu komputerowego  
do świetlicy, a także zrealizować projektu z zakresu kultury i sztuki dla wychowanków 
sieradzkiego ogniska.  

 Sieradzki Klub Amazonka nie zrealizował zaplanowanego „Pikniku integracyjnego z mini 
spartakiadą” z uwagi na brak środków finansowych. 
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7. Zrealizowane programy i projekty wynikające z zapisów strategicznych 
W 2018 roku zrealizowano poniżej przedstawione programy i projekty wynikające z zapisów 
strategicznych: 
MOPS   

 realizacja Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim". Jest to projekt 
partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 
IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest od 1.12.2017 r. do 31.04.2020 r. 
Realizatorami projektu są: Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu  
- partner wiodący, Gmina Miasto Sieradz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina 
Brzeźnio/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
oddział w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”  
w Sieradzu. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 
osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych 
osób z terenu powiatu sieradzkiego. W ramach projektu MOPS w Sieradzu w 2018 r. realizował 
usługi opiekuńcze oraz prowadził również Klub Seniora. Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób 
niesamodzielnych. Za realizację tej formy pomocy odpowiedzialne były opiekunki zatrudnione  
w ramach projektu. Do ich zadań należało m.in. zapewnienie czystości w pomieszczeniach  
u osób, które korzystały z pomocy, przynoszenie gorącego posiłku z jadłodajni MOPS, pomoc 
przy spożywaniu posiłków oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Poza miejscem 
zamieszkania osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia mogły skorzystać z oferty Klubu 
Seniora, który zapewniał zajęcia kulinarne, robótki ręczne, zajęcia florystyczne czy muzyczne, 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Miasta Sieradza na lata 2017–2019 – 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 2018-2021  
– 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 projektu „NOWY START” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przyszłości 
„PROGRESS” i TSL Consulting Dariusz Chudzik. Termin realizacji: od 01.05.2017  
r. do 31.12.2018 r. Grupą docelową projektu są osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze 
miasta Sieradza. Wsparciem objęto 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby 
bezrobotne z III profilu, osoby niezarejestrowane w PUP oraz 10 osób niepełnosprawnych. Celem 
głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej  
i zawodowej osób poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz 
zawodowej.  

 realizacja na podstawie porozumienia z PUP prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia  
do 30 września 2018 r. Prace społecznie użyteczne, w których wzięło udział ogółem 16 osób 
zostały zorganizowane w następujących instytucjach: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sieradzkie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa  
nr 1, nr 4, nr 6, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Przedszkole  
nr 1, nr 3, nr 4, nr 6 i nr 15. Wszyscy uczestnicy wykonywali prace z zakresu prac porządkowych, 
gospodarczych oraz pielęgnacji terenu zielonego. Łączna liczba godzin przepracowanych przez 
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wszystkich uczestników wynosi: 2819 godzin. Koszty związane z organizacją prac społecznie 
użytecznych wyniosły ogółem 23.769,70 zł, w tym koszty poniesione przez MOPS na wypłatę 
wynagrodzeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 9.277,88 zł oraz koszt badań 
lekarskich 575 zł. 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

 realizacja projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie sieradzkim (III) 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). 

 realizacja projektu pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
sieradzkim (IV) 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. 

 realizacja programu z rezerwy ministra na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 45+. 

 realizacja programu Regionalnego Województwa Łódzkiego 2018 „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych w wieku 30-50 lat”. 

 realizacja programu z rezerwy ministra na aktywizację zawodową osób długotrwale 
bezrobotnych, 

 realizacja programu z rezerwy ministra na realizację staży w ARIMR w Sieradzu. 

 realizacja programu z rezerwy ministra na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, którego 
celem była likwidacja widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem 
specjalistów medycyny i opieki długoterminowej – DPS Sieradz. 

 realizacja programu z rezerwy ministra na aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących 
na wsi. 

 realizacja programu z rezerwy ministra, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb 
rynku pracy. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 udzielono wsparcia 29 osobom w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”.  
SIERADZKI KLUB „AMAZONKA” 
 zrealizowano 2 projekty ze środków PFRON powiatu sieradzkiego, których celem była głównie 

integracja i turystyka, tj.: 
- wycieczka do Kielc, Sandomierza i okolic,  której wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych  
– członkiń klubu, 
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- trekking i rekreacje w Wiśle, w których wzięły udział 22 osoby niepełnosprawne, 

 zrealizowano 1 zadanie w ramach współpracy wolontariackiej klubu z firmą Medana S.A.: 
- 1 dniowa wycieczka do Wrocławia, której celem było pogłębienie współpracy wolontariuszek 
Sieradzkiego Klubu Amazonka z wolontariuszkami zatrudnionymi w firmie Medana  
S.A. W zadaniu uczestniczyło 36 osób. 

PROKURATURA REJONOWA  
 działania związane z pomocą ofiarom przestępstw w ramach programu „Tydzień Pomocy 

Ofiarom Przestępstw”.  
ZAKŁAD KARNY 

 Przywięzienne Kluby Pracy – 5 edycji dla 48 osadzonych, 

 Aktywizacja zawodowa z elementami pomocy prawnej – 1 edycja dla 10 osadzonych, 

 Kursy zawodowe – 12 edycji dla 138 osadzonych, 

 Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy – 8 edycji dla 98 osadzonych, 

 Program wg Modelu the Duluth dla sprawców przemocy w rodzinie – 1 edycja dla 8 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania przemocy oparty na „ART.” – 4 edycje dla 34 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Stop przemocy …” – 2 edycje  
dla 15 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Jestem świadomy” – 10 edycji  
dla 104 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Wybieram wolność” – 3 edycje  
dla 26 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Odpowiedzialny kierowca” – 3 edycje  
dla 24 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Zdrowie mm tylko jedno” – 2 edycje  
dla 16 osadzonych, 

 Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Dopalacze ryzyko upadku” – 3 edycje  
dla 24 osadzonych, 

 Program z zakresu integracji rodzin  - „Tato wróć do mnie” – 2 edycje dla 20 osadzonych, 

 Program z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych 
odbywających długotrwałe kary pozbawienia wolności „Maratończyk” – 1 edycja 9 osadzonych, 

Programy z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych: 
 „Sztuka życia” – 1 edycja 7 osadzonych, 

 „Mole książkowe” – 1 edycja 10 osadzonych, 

 „Jestem EKO” – 1 edycja 5 osadzonych, 
 „EKO Ja – EKO Świat” – 1 edycja 10 osadzonych, 

 „Jestem FIT” – 4 edycje 38 osadzonych, 

 „Zdrowie mam tylko jedno” – 2 edycje 16 osadzonych, 

 „Tworzę więc jestem” – 1 edycja 9 osadzonych, 

 „Świat moich emocji” – 1 edycja 8 osadzonych. 
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 projekt „Aktywnie pomagam sobie i innym”. 
Cel: Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej seniorów i osób niepełnosprawnych. 
Beneficjenci to osoby w wieku emerytalnym i niepełnosprawne zamieszkujące na terenie m. Sieradza 
(członkowie Klubów Seniora i zespołów seniorów Spółdzielczego Domu Kultury, osoby 
zaprzyjaźnione, organizacje społeczne współpracujące z SSM). 
SIERADZKIE TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI „PRZYJAŹŃ” 

  obóz terapeutyczny – pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, 
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  spotkania integracyjne – integracja osób uzależnionych i ich rodzin ze społecznością lokalną. 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO TERENOWE NR 19 
 w ramach Kącika Koneserów Sztuki Koła Terenowego PZN „Oko Wyobraźni” organizowano 

cykliczne pokazy filmów z audio deskrypcją, 
 w ramach Kącika Warcabowego organizowano integracyjne spotkania warcabowe,  

 aktywizacja społeczna, kulturalna, sportowa osób z dysfunkcją wzroku. 
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU 
 wdrożono pomoc społeczną dla rodzin województwa łódzkiego w formie wsparcia usługami 

domowymi (rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i logopedyczne, asystent), 

 wdrożono usługi opiekuńcze i asystenckie realizując projekty „Długoterminowa Opieka 
Medyczna” i „Centrum Usług Społecznych”, 

 realizowanie spotkania integracyjne, warsztaty i mini spartakiady, 

 wspieranie osób samotnych – zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MARK – MED 
 utworzenie placówki kompleksowo zajmującej się działaniami psychiatryczno 

– psychologicznymi na terenie miasta Sieradza i okolic, co pozwala na redukcję stygmatyzacji, 
wzrost dostępności, większą efektywność w działaniach. Beneficjenci – mieszkańcy Sieradza  
i okolic. 

PRZEDSZKOLE NR 1  
Prowadzone działania skierowane były do wychowanków naszego przedszkola oraz ich rodziców.  
Do udziału w różnorodnych działaniach zaproszono również przedszkolaków zaprzyjaźnionych 
przedszkoli z terenu miasta oraz przedszkoli z innych miast: 
 program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”: wzrost 

świadomości rodziców zakresie ochrony dzieci przed bezpośrednim kontaktem z dymem 
papierosowym,  

 program „Jestem małym ekologiem dlatego dbam o czystą wodę” – zwrócenie uwagi na wodę, 
jako źródło życia oraz poznanie sposobów jej oszczędzania, 

 program „My dzieci mamy swoje prawa” – poszanowanie przez wszystkich dorosłych tożsamości 
dziecka, jego godności i prywatności. 

 program „Jestem przedszkolakiem” – stwarzanie warunków umożliwiających szybką i łatwą 
adaptację w nowym środowisku, 

 innowacja pedagogiczna „Jesteśmy małymi patriotami – Sieradza i Polski obywatelami”  
– wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie historii i tradycji miasta, 
regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski. 

Podczas realizacji programów i zaplanowanych przedsięwzięć dzieci i ich rodzice brali udział  
w różnorodnych formach: 
- spotkania muzyczne z Łódzkim Towarzystwem Muzycznym, Szkołą Muzyczną – poznawanie 
różnych gatunków muzycznych, instrumentów oraz tańców, 
- wyjścia, spacery, wycieczki – Park Miejski (zielone płuca miasta), sklep z owocami (nazywanie, 
zachęcanie do spożywania pod różnymi postaciami jako źródła witamin), Szkoła Podstawowa  
nr 1 (wystawa „Warta rzeka życia”), Jednostka Wojskowa (specyfika pracy), Powiatowa Biblioteka 
Publiczna (warsztaty plastyczne i czytelnicze, tradycje Bożonarodzeniowe), Biblioteka Pedagogiczna, 
NZOZ ALFA (gabinet stomatologiczny), sklep rowerowy, Klasztor Sióstr Urszulanek, Muzeum, 
BWA, Dolina Skrzatów (Florentynów), Leśniczówka (Puszków), Stacja Przeładunkowa, PEC Sieradz, 
Mobilne Muzeum, Ogólnopolskie Śpiewanie Hymnu, 
-  konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, teatralne – Stop niskiej emisji, przedszkole marzeń, 
Lokomotywa, Jesienny liść, Nie pal w piecu byle czym, Wielkanocny Baranek, Wielkanocna Pisanka,  
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- spektakle teatralne – Kopciuszek w wykonaniu rodziców, Kolory Miasta, Brzydkie Kaczątko (Prawa 
Dziecka) w wykonaniu dzieci, Zielony Kapturek, Wzburzona Woda, 
- uroczystości i przedsięwzięcia – 11 Listopada, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Autyzmu, Dzień 
Ziemi, Ślubowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Urodziny Kubusia Puchatka, Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Czystego Powietrza, Dzień truskawki, Pożegnanie 
Starszaków, Piknik Ekologiczny, Dzień Czekolady, spotkania czytelnicze, Cała Polska czyta 
dzieciom, kiermasze świąteczne, Dzień pieczonego ziemniaka, 
- warsztaty i zajęcia edukacyjne – Przedszkole nr 1 – „Woda taka powszechna, a taka niezwykła”  
– Centrum Edukacyjne ATOM, „Kilowaty zabawy” - Bełchatów, „Więcej warzyw mniej owoców”  
– Kalisz, „Na ratunek Czekolandii” – Przedszkole nr 1, „Oczyśćmy atmosferę”, warsztaty terenowe, 
papierowe kwiaty – twórczyni ludowa, Sławni sieradzanie – Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Niebieska Planeta, Co w wodzie pływa i co gleba skrywa,  
- Letnie i Zimowe Igrzyska Sportowe Sieradzkich Przedszkolaków – propagowanie idei sportu  
i zdrowego stylu życia, 
- spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście  
– Policja, Straż Miejska, Ratownicze Pogotowie Rowerowe, 
- oglądanie filmów edukacyjnych poruszających tematykę ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
podczas zabawy, korzystania z pieców w okresie grzewczym: „Bakterie”, „Kropelka – przygody  
z wodą”, 
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji, 
- happening – przemarsz ulicami miasta z okazji Pierwszego Dnia Wiosny z Eko Marzanną. 
PRZEDSZKOLE NR 5 
Realizacja innowacji pedagogicznych:  

 program literacki „Klucz do uczenia się” – rozwijanie kompetencji poznawczych, 
komunikatywnych i samorealizacji w sferze najbliższego rozwoju dziecka, 

 program „Potrafię czytać” – wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci – model nabywania 
kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i pisania, formułowania myśli i wyrażania 
poglądów o otaczającym świecie, 

 projekt „Rozwijamy zainteresowania, zdolności i talenty w Krainie Misia Uszatka” – organizacja 
zabaw kierowanych i pracy pozwalająca na samodzielne odkrywanie własnych możliwości, 
rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań, 

 realizacja zadań z projektu niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta 
(udział dzieci w warsztatach ekologicznych, zajęciach terenowych i wycieczkach),   

 realizacja programu edukacji ekologicznej pn. „Mały, duży przyrodzie służy” – podnoszenie 
świadomości wśród dzieci na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów 
dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci. Podjęte działania pozwoliły  
na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk społecznych. 

Beneficjentami tych programów i projektów były dzieci z naszego przedszkola i rodzice.  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, organizacja zajęć i aktywności 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

 realizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

 prowadzenie działalności profilaktycznej i prozdrowotnej wśród uczniów, 

 wsparcie wychowawcze rodziców, doradztwo, aktywizowanie 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), 
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 udział w akcjach charytatywnych, 

 podnoszenie kwalifikacji merytorycznych przez pedagoga i nauczycieli poprzez aktywny udział  
w dokształcaniu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
 realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów z edukatorami zewnętrznymi,  

m.in. „Profilaktyka problemowa uzależnień i agresji”, „Marihuana i nowe narkotyki”, „Nałóg  
– przegrane życie”, „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”, „Trening 
asertywności”, 

 zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga w klasach – „Wpływ pornografii  
na zachowanie i psychikę”, „Dokuczanie to też agresja”, „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak  
się przed tym bronić”, 

 autorski program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-spoleczne uczniów  
– beneficjenci: uczniowie klas I-VIII, 

 szkolenie rady pedagogicznej: „Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania i agresywnym”  
– beneficjenci: nauczyciele i dyrekcja szkoły. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
 program profilaktyczny „Przeciw agresji”. Cel: dostarczenie uczniom wiedzy na temat 

niebezpieczeństw czyhających w sieci, szkodliwości środków uzależniających oraz nauczenie 
sposobów radzenia sobie w sytuacjach agresji i przemocy. Beneficjenci: uczniowie klas  
VI (133 osoby), 

 warsztaty „Fakty i mity na temat środków uzależniających” dla klas VIII (129 osób), 

 spektakle profilaktyczno-wychowawcze dla klas I-V (603 osoby),  

 program „Zima 2018 w Dziesiątce”. Cel: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie 
swoje i innych oraz właściwego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, stworzenia możliwości 
rozwijania uzdolnień i zainteresowań sportowych. Beneficjenci: 130 uczniów klas III-VII i klas 
gimnazjalnych, 

 program realizowany w ramach półkolonii Wakacje bez używek pt. „Radosne wakacje  
2018 w Dziesiątce”. Cel: 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 dostrzegania 
skutków własnych działań dla innych osób. Zajęcia adresowane były do 45 uczniów klas  
I-III. W półkoloniach wzięło udział 50 uczniów z klas I-III, w tym 40 z SP 10 i 10 z SP 9, 

 program profilaktyczny realizowany w edycji wiosennej 2018 „Wiosenne działania w Dziesiątce” 
(warsztaty – Komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów, spektakle teatralne, konkursy, Cel: 
kształtowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 
właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Beneficjenci: spektakle wychowawczo-profilaktyczne dla klas IV-VII i II, IIIG, spektakl 
profilaktyczno-wychowawczy „Wielka draka w prosiaczkowie” dla klas I-III, „W środku miasta” 
– dla klas IV-IIIG uczestniczyło 1182 uczniów; 

 organizacja na terenie szkoły we współpracy z Komendą Powiatową Policji konkursu dla klas  
II – „Akademia Bezpieczeństwa”. 

KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK SJK - ŚWIETLICA „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA” 

 spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży, 

 program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży. 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY 
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 realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji,  uzależnieniom,  
m.in. „Spójrz inaczej na agresję”, „Nie pal przy mnie”, „Radzimy sobie ze złością – gry  
i zabawy”, „Zły dotyk”, „Stop cyberprzemocy”, 

 realizacja programu Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, 

 realizacja programów propagujących zdrowy styl życia – „5 porcji zdrowia w szkole”, „Owoce, 
warzywa i mleko w szkole” (ze środków UE), 

 realizacja programu z profilaktyki uzależnień – „Spójrz inaczej” 

 indywidualne wsparcie uczniów z przejawami niedostosowania społecznego oraz dotkniętych 
przejawami przemocy w środowisku rodzinnym, 

 zajęcia psychologiczno – pedagogiczne i socjoterapeutyczne – zajęciami objęci są uczniowie 
zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z rodzin z problemem alkoholowym i niewydolnych 
wychowawczo, 

8. Wskazówki dla realizatorów zadań wpisujących się w strategię 
W celu kompleksowej realizacji założeń strategii należy zwrócić szczególną uwagę na: 
 podjęcie działań związanych z rehabilitacją przestrzenną osób niewidomych, 

 przeznaczenie środków finansowych na organizację długofalowych szkoleń, 

 wdrożenie rozwiązań systemowych dotyczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, 

 wsparcie w zakresie dostępności różnego rodzaju programów profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży, w tym m.in. dotyczących problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży, profilaktyka 
wad postawy (np. gimnastyka korekcyjna, nauka pływania) itp. 

 zwiększenie dostępności do miejsc, które ułatwiają wyjście z bardzo małym dzieckiem, 
nakarmienie, przewinięcie,  

 wydzielenie placów zabaw dla bardzo małych dzieci, promowanie takich miejsc w przestrzeni 
miejskiej poprzez nadawanie podmiotom prywatnym etykiet: miejsce przyjazne małym 
dzieciom/rodzinom, 

 stworzenie klubu młodej matki z dostępem do poradnictwa w zakresie żywienia i wychowania.   

 realizacja Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego z pełnym finansowaniem. 
 

9. Inne uwagi, spostrzeżenia dotyczące wdrażania strategii 

 brak działań i rozwiązań długofalowych dotyczących rehabilitacji przestrzennej osób 
niewidomych i usługi asystenta; osoby z dysfunkcją wzroku często pozostają wykluczone z życia 
społecznego z powodu braku przewodnika, 

 w dalszym ciągu należy realizować zadania z obszarów aktywności fizycznej, ekologii, ochrony 
środowiska i profilaktyki zdrowia, 

 występują braki kadrowe, starzenie się osób, które zajmują się leczeniem i terapią oraz 
specjalistów innych zawodów, niskie finansowanie usług specjalistycznych, brak jasnych  
skonkretyzowanych planów rozwojowych.  
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REKOMENDACJE 
 

Zespół Oceniający realizację zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Sieradz w 2018 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 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,  

 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, 

 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, 

 funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemami uzależnień – ocena 6, 

 zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia – ocena 4, 

 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dotkniętych 
problemami alkoholowymi i narkomanii – ocena 6, 

 zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
położnictwa, ginekologii i stomatologii – ocena 4, 

b) 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 5, 

 pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze – ocena 5, 

 organizowanie w mieście specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – ocena 4, 

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, policją, 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 6, 

 propagowanie idei pomocy innym oraz pozyskiwanie darczyńców w celu możliwości  
jej realizacji – ocena 6. 

Stopień wdrożenia w roku 2018 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. Z powyższej analizy wynika, że stopień wdrożenia założeń strategicznych w 2018 roku 
uzyskał średnią ocenę 6,5. 
Niniejszy Raport Monitoringowy został opracowany na podstawie danych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz w oparciu o informacje uzyskane (dostarczone)  
przez ankietowanych. 


