
2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.1. Dane o sytuacji demograficznej i spolecznej

DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i

2. ocENAzAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.2. Dane o korzystających z pomocy społecznej

KORZYST Z POMOCY W GMINIE okresie

osób oczekujących na mieszkanie

oczekujących dzieci na miejsce w

oczekujących dzieci na miejsce w
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2. ocENA zAsoBów PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'3' Wybrane usługi pomocy społecznej

UsŁUGl PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

porady prawne,
porady rodzinne,
porady psychologiczne

porady prawne,
porady rodzinne,
porady psychologiczne

tym: liczba osób z kontraktem

program wychodzenia z
. liczba osób z zawańym

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'4. lnstytucje pomocy społecznej

lNsTYTUcJE PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE (stan na 3' x
tT'll uNQ7a7trlłl1l NlExlltr





2' ocEN,A zAsoBÓw PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.5' Zwiększenie zasobu pomocy społecznej

SZENIE ZASOBU sPoŁEczNEJ W GMlNlE okresie
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2. OCENA
ZASOBOW POMOCY
sPoŁEczNEJ W
GMINIE
2.5. Zwiększenie
zasobu pomocy
społecznej

INNE INSTYTUCJE
POMOCY
sPoŁEczNEJ W
GMINIE

Rodzaj innej

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.6' Kadra ośrodków pomocy społecznej

KADM ośRoDM PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE (stan na 31xll)
W osobach

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.7. Koszty prowadzenia i utrrymania zasobu pomocy społecznej

Koszw PROWADZENIA l UTRZYMANIA zAsoBU PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE (stan na 31 Xll)

WYszczEGóLNlENlE Lata popŻednie Rok
ocenv

Prognozy
roku następneqoRok 2009 Rok 2010

KADR.Ą KlERowNlczA
ołem: I

Wtym:
/vykształceni€ Wyższe 2 'l 1 1

ipecjalizacja z organizacji pomocy
;połecznei 3 1
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ipecjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 't2

Specjalizacja z organizacji pomocy
;połecznej

lnni:
Prawnicy 14 ol ol
-sycnorogowre t5 ol 0
ocjologowie 16 I

--*ll

_-----l t



tloclegownie, schroniska idom dla
rezdomnych

I

(luby samopomocy 1o

lodzinne domv pomocv l1

Mieszkania chronione 12

9środki interwencii krvzvsowei 13

)zienne placówki opiekuńczo.
lVvchowawcze

11 o

sREDNl MlEslĘczNY KoszT
}entrum inteEracii społecznei l5

(lub integracji społeczne-i 16

lvarsztat terapii zajęciowej 17 0
(lub seniora 1B 0

Jniwersytet lll wieku 19 o

3wietlica dla dzieci (klub młodzieżowv) 20

2' ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.8' Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej

Śnooxl FlNANsoWE GMINY NA ZADAN|A WŁASNE l zLEcoNE W oBszARzE PoMocY sPoŁEczNEJ (stan na 31xll)

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.8. Środki finansowe na zadania własne i zlecone W obszaŻe pomocy społecznej

3 _składki na ubezpieczenia zdrowotne
14 rZasiłki i pomoc w naturze

tym dofinansowanie:
centrum lntegracji Społecznej,
Klubu lntegracji Społecznej,
Warsńatu Terapii Zajęciowej

na fundusz zdrowia od osób

W PROJEKTACH EFS W GMINIE



projekt systemowy
on. "Reintegracja
tpołeczna i

zawodowa

'14 16 1Ą 1t

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.9. Współpraca z organizacjami pozaządowymi - zadania zlecone w obszaze pomocy społecznej

wsPoŁPRAcA GMINY z oRGANlzAcJAMl PozARzĄDoWYMl . ZADANIA zLEcoNE
W oBszARzE PoMocY sPoŁEczNEJ

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.1. Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.'t0. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2. 1 0.2. WskaŹnik profesjonatizacji kadry ośrodka

2. ocENAzAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2.10.3' Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych l

liczba pracowników
socjalnych posiadających

wyższe wykształcenie

liczba wszystkich
pracowników socjalnych
zatrudnionych w ośrodku

wańość wskaźnika
(k1lk2)x1o0oń

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 I , 3 4

2009 ,|
4 2a x

r010 la 16(

1011 u. 't0(

!012 oroonozv L 101

kierownicy i

pracownicy socjalni
posiadających
specjalizację z

organizacji z pomocy
społeczn€j

liczba pracowników
socjalnych posiadających

specializacie I st. w zawodzie

liczba wszystkich
pracowników socjalnych
zatrudnionych w ośrodku

wańość wskaŹnika
(kltu2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 3 I

!009 x
1010 5



2011 5

1012 oroonozv 5

2. ocENAzAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.4. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych ll

2. ocENA zAsoBÓw PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2'10'5' WskaŹnik wolontańatu w oPs

liczba pracowników
socjalnych posiadających

specjalizację ll sL w zawodzie

liczba wszystkich
pracowników socjalnych
zatrudnionych w ośrodku

wańość wskaźnika
lk'ttk2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 3

!009 0 x
!0't 0 0

!011

|o12 DrodnoŻv

liczba wolontariuszy
liczba wszystkich

zatrudnionych w ośrodku w
pŻeliczeniu na etaty

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 3 1

1009 0,oc x
2010 0,0(

lo't1 0,0(

l0l2 oroonoan 0,0(

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.6. Wskażnik zatrudnienia subsydiowanego oPs

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1 0'7. Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji)

2' ocENA z.ĄsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.1 0' Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.8. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej l

liczba osób zatrudnionych w
ramach zatrudnienia

subsydiowanego (prace
intenłencyjne' staże' roboty
publiczne) w przeliczeniu na

etaty (uwzględniając
pracowników

oddelegowanych do pracy w
innych jednostkach)

liczba wsrystkich
zatrudnionych w ośrodku w

przeliczeniu na gtaty

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 I

l0o9 0,0( 0,00 x
!010 o,o( 0,00

ł01{ 0,00 0,fi
!012 oroonozv 0,00 0,00

liczba pracowników
administracyjnych*

liczba wszystkich osób
zatrudnionych w ośrodku

wartość wskaźnika
(kttkz)x't00%

(wańość procentowa)

dynamika
(Wańość procentowa)

0 t 2 3 1

2009 x
20't0 2! 6(

2011 2ł 10(

20't2 oroonozv 33 132



liczba pracowników
socjalnych w przeliczeniu na

pełne etaty
liczba mieszkańców gminy wańość wskaźnika

(k1x2000)/k2
dynamika

(wańość procentowa)

o 'I 3

2009 3,0( 8 275 0,7{ x
20't0 4,0( I 336 0,96 131

1011 4,0( 8 37t 0,96 10(

20'12 Droonozv 4,0( 8 394 0,95

2. ocENA ZAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.9' Wskźnik dostępności kadry pracy socjalnej ll

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.10. WskaŹnik dostępności kadry pracy socjalnej lll

2. ocENA zASoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2'10'11. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej lV

2. ocENAzAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2'10.'l2. Wskźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.'l0' Wskaźniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2'10.13. WskaŹnik utrzymania oPS

liczba pracowników
socjalnych w przeliczeniu na

pełne etaty

liczba rodzin i osób
samotnie gospodarujących

objętych pracą socjalną

wańość wskaźnika
(k1x50)/k2

dynamika
(wańość procentowa)

o 4

2009 3,0( 2E1 0,5t x
!010 4,0( 320 0,6! 12'

!011 4,0( 312 0,61 1oi

l0'12 oroonozv 4,0( 32t 0,6t 9l

liczba osób korzystających z
pomocy

liczba pracowników
socjalnych w przeliczeniu

na etaty

wańość wskaźnika
kl/k2

dynamika
(wańość procentowa)

0 1 2 3 1

1009 1 121 3,0( 373,67 x
1010 1 173 4,0( 293,21 7l

!011 86t 4,0( 216,21 7/

2O12 nroonozt 86( 4,0( 215,0(

liczba rodzin korzystających z
pomocy

liczba pracowników
socjalnych w przeliczeniu

na etaty

wańość wskaŹnika
k1tkz

dynamika
(wańość procentowa)

0 I 2 3 1

1009 1 121 3,0( 373,67 x

ł010 1 173 4,0( 293,25 7l

2011 864 4,0{ 216,25

!012 oroonoan 86( 4,0( 216,01

liczba zespołów pracy
socjalnej i integracii

społecznej
liczba oPS w województwie

wańość wskaźnika
kilk2

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 4

2009 x x x
2010 x x x
2011 x x x

1012 oroonozv x x x



wydatki na utrzymanie i
prowadzenie ośrodka w zl

wydatki na realizację zadań
pomocy i integracji

społecznej ogółem w zł bez
względu na źródlo

finansowania

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 J 1

2009 27400( 274 001 10c X

2010 324 0o( 324 0o{ 't 0c 10(

20'11 296 00( 296 00( t0c 10{

2012 oroonozv 351 0o( 35t OO( 100 1o(

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.14. Wskaźnik wydatków na inwestycje

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNtE
2.10' Wskaźniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2'10.15' Wskaźnik aktywności oPS na rzecz lokalnej społeczności

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10'16. Wskaźnik deprywacji lokalnej

wydatki inwestycyjne
wzł

wydatki na realizację zadań
pomocy i integracji

społecznej ogółem w zł bez
względu na źródło

finansowania

wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 3 a

2009 0 274 004 x
1010 0 324 00(

1011 296 0o(

lO't2 oroonoan 351 00(

liczba programów
osłonowych realizowanych

przez OPS w zakresie pomocy
społecznej (inne niż

wymienione w kolumnie 2 i 3)

liczba konkursów
ogłaszanych pzez MP|PS

do których oPS został
zakwalifikowany

liczba projektów
uruchamianych w ramach
środków UE' w Kórych

OPS bieze udzial

0 1 2 3

!009 o

2010 o

2011

1012 oroonozv

liczba osób korzystających z
pomocy społecznej'

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2'1o.17. WskaŹnik pomocy pieniężnej

liczba osób korzystających ze
świadczeń pieniężnych

liczba osób korzystających
z pomocy społecznej

wartość wskźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 3 a

2009 303 534 5l x

t010 lU 58€ 69 't2'

!011 20t 54ś 36 5i

2012 Droonozv 201 5rt! 37 9i



2. ocENAzAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2.{0'18. WskaŹnik pomocy z powodu ubóstwa

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu ubóstwa

liczba osób korzystających
z pomocy społecznej

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wartość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 3 4

2009 46t 531 87 x

2010 54( 58t 92 lor

20't 1 22t 54r Ąi 4ł

lo't2 Droonozv 23t 54t 4t 10!

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2'10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.19. Wskaźnik bezrobocia w gminie

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.20. Wskaznik pomocy z powodu bezrobocia

2. ocENA zAsoBów PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.21, Wskaźnik ll pomocy z powodu bezrobocia

2' ocENA zAsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.'lo.22. Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby

liczba osób bezrobotnych w
gminie liczba mieszkańców gminy

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0

t009 t 09! I 27! 13 x

1010 I 08! I 33{ 13 10(

2011 1 07! 8 37: 1t t0(

ło12 Drodnozv E 39r 0

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu bezrobocia

liczba osób bezrobotnych w
gminie

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(Wartość procentowa)

0 I 2 3

2009 441 1 09! 41 x

2010 54r 1 o8a 5( 12ź

20't1 .A( I 07! 4a 9(

20'12 nroonozv 49(

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu bezrobocia

liczba osób korzystających
z pomocy spolecznej

wańość wskaźnika
(k1/k2)xl 00%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 I 2 1

200s 441 531 E4 x

2010 54! 5E6 93 11

20't1 48t 541 8! 9l

2012 49( 5ł 9l 1o:

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu

długotrwałej lub ciężkiej
choroby

liczba osób korzystających
z pomocy

wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 3

2009 4S 53ł 9 x

2010 5( 588 9 10(

2011 4i 545 8!

2012 oroonozv 47 640 1't i



2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10' Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.23. Wskażnik pomocy z powodu niepełnosprawności

2' ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
?.10.24. WskaŹnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10'25. Wskaznik pomocy z powodu bezdomności

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.'l0.26. Wskaźnik indywidualnych prograńów wychodzenia z bezdomności

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNtE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2'10'27 ' WskaŹnik pomocy z powodu alkoholizmu

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu

niepełnosprawności

liczba osób korzystających
z pomocy

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

o 3

2009 75 53t 't4 x

t010 9E 588 17 12

2011 92 54ł 1 l0r

1012 oroonozv 106 s4ł 20 't1

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu

bezradności opiekuńczo-
wychowawczej

I iczba osób koruystających
z pomocy

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

o 1

u009 4t 531 I x

20't0 6Ą 588 'r 't3r

2011 50 545 8l

1012 Droonozv 47 540 lor

liczba osób kołzystających z
pomocy z powodu

bezdomności

liczba osób korzystających
z pomocy

wańość wskaŹnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(vvańość procentowa)

1 4

t009 531 x
2010 58t 0

2011 0 5ltł

2012 oroonozv 54(

liczba osób z indywidualnym
programem wychodzenia z

bezdomności

liczba osób korrystających
z pomocy z tytułu

bezdomności

wańość wskaźnika
(kt/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 3 a

1009 x
!010
1011

!012 oroonozv

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu

alkoholizmu

liczba osób korzystających
z pomocy

wańość wskaŹnika
(k'ttk2lx10o%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 I 2 3 1

t009 53r 1 x

1010 5Et 1 10(

2011 54! 3 30(

2012 oroonozv 54( 6i



2' ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.{0' wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.28. Wskażnik pomocy z powodu narkomanii

liczba osób korzystających z
pomocy z powodu narkomanii

liczba osób korzystających
z pomocy

wańość wskaŹnika
(k1/k2)x100%

(wartośó procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 'I 2

t009 53,1 x

1010 0 5E8

1011 645

!0't2 proonozv 54{

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2.10.29. Wskaźnik niebieskiej karty

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.30. Wskaźnik kolzystających z usług opiekuńcrych ispecjalistycznych usług opiekuńczych

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2'10' Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.30. Wskaźnik korzystających Ż usług opiekuńcrych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2. ocENA zAsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.'t 0. Wskazniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.'l0.30. Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych ispecjalistycznych usług opiekuńcrych

liczba wypełnionych
niebieskich kań

liczba rodzin zagrożonych
przemocą

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 3 1

1009 0 x
l0{0 0

1011

ł0't2 DroonÓzv 7 10(

liczba osób kolzystających z
uslug opiekuńczych i

specjalistycznych usług
opiekuńcrych realizowanych
w ramach zadań własnych

gminy

liczba mieszkańców gminy
wartość wskaźnika

(ktlk2)x100oń
(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 3 4

2009 I 27t x
2010 I 33f

2011 I 373

2012 oroonozv 8 994

liczba osób korzystających z
usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług
opiekuńcrych realizowanych
w ramach zadań własnych

gminy w wieku 18-40 lat

liczba mieszkańców gminy
wwieku 1840 lat

wańość wskaźnika
(kllk2)x100o/o

(wańość procentowa)

dynamika
(wartość procentowa)

0 1 2 3 4

1009 0 x

t0't 0 0

t011 0

1012 oroonozv

liczba osób korzystających z
usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowanych
w ramach zadań własnych

gminy w wieku 41-60 lat

liczba mieszkańców gminy
w wieku 41-60 lat

wańość wskaŹnika
(Wlk2lx100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)



2. ocENA zAsoBÓw PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.31' Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zabuzeniami psychicznymi

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.'l0. Wskźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o'31. Wskaźnik kor4ystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2'10' Wskźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o,3l. Wskaźnik korzystających z usług specjatistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.31. Wskaźnik korrystających z usług specjalisĘcznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o.31. WskaŹnik torzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

liczba osób korzystających ze
specjalisĘcznych sług

opiekuńcrych dla osób z
zabuzeniami psychicznymi
ogółem w wieku 't8-40 lat

liczba mieszkańców gminy
w wieku 18-40 lat

wańość wskaźnika
(k1/kz)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 I 4

2009 x

1010

20{ I
z0{2 Droonozv

liczba osób korzystających ze
specjalistycznych sług

opiekuńcrych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
ogólem w wieku 4160 lat

liczba mieszkańców gminy
wwieku41ó0 lat

wańość wskaŹnika
(k1lk2)x10ooń

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 I 2 3 4

2009 x

2010

2011

Żo12

liczba osób korzystających ze
specjalistycznych sług

opiekuńczych dla osób z
zabuzeniami psychicznymi
ogółem w wieku 61-70 lat

liczba mieszkańców gminy
w wieku 6'l-70 lat

wańośó wskaźnika
(k1tkz)x1Do%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 1 2

2009 457 x

2010 1 47a

2011 50t

2012 Droonozv 1 53(

liczba osób korzystających ze
specjalistycznych sług

opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
ogółem w wieku 7'|.80 lat

liczba mieszkańców gminy
w wieku 71-80 lat

wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 t 4

2009 x

2010

z0't 1
0

2012 Droonozv 0



0 1 3 a

1009 x
!010
201 I 0

20{2 oroonozv 0

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.30. Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMtNlE
2"l0. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10'30. Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2. ocENAzAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.l0.30' Wskaźnik korrystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.'t0' WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.31. Wskaźnik korzystających z usług specjatistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

liczba osób korzystających z
usług opiekuńcrych i

specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowanych
w ramach zadań własnych
gminy w wieku 61-70 lat

liczba mieszkańców gminy
wwieku 61-70 lat

wańość wskaźnika
(kllk2|x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 I 1

2009 x
2010 0

l0't 1 0

1012 Droonozv 0 0

liczba osób korzystających z
usług opiekuńcrych i

specjalistycznych usług
opiekuńcrych realizowanych
w ramach zadań wlasnych
gminy w wieku 71.80 lat

liczba mieszkańców gminy
w wieku 7't-80 lat

wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0

!009 0 x
2ot0 o

2011 o o
2012 oroonozv

liczba osób korzystających z
usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowanych
w ramach zadań własnych

gminy w wieku 81 lat i więcej

liczba mieszkańców gminy
w wieku 81 lat iwięcej

wańość wskaźnika
(kltk2)x100%

(wańość plocentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2

1009 z 6! 2 x
2010 9'l 15r

t011 9i 6i
!012 oroonozv 9( 15(

liczba osób korzystających ze
specjalistycznych sług

opiekuńczych dla osób z
zabuzeniami psychicznymi

ogółem

liczba mieszkańców gminy
wańośó wskaŹnika

(kl/k2)x100%
(wańość procentowa)

dynamika
(wartość plocentowa)

2 I
zoo9 E Z7a x
1010 E 336

2011 8 373

2012 proonozv 1 8 39ł



liczba osób korrystających ze
specjalistycznych sług

opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

ogółem w wieku 81 lat i więcej

liczba mieszkańców gminy
w wieku 81 lat iwięcej

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

o I 3 4

2009 x

2010

2011
20't2 oroonozv

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.32. Wskaźnik reintegracji społeczno.zawodowej

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1 0'33. Wskaźnik zaspokojenia potaeb mieszkalnictwa socjalnego

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2'10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o.34. Wskażnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym

2' ocENA zAsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10' Wskźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o.35' Wskaźnik zaspokojenia potŻeb miejsc w mieszkaniach chronionych

liczba osób z indywidualnym
programem zatrudnienia
socjalnego plus osób z

kontraktami socjalnym w KIS

liczba osób bezrobotnych w
gminie

wańość wskaźnika
(kl/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 3 1

1009 I 09! x
1010 1 08t

,o,t1 t 07!

l0'12 oroonozv

liczba rodzin / osób
zajm ujących lokale socjalne
(mieszkania kontraKowe)

liczba rodzin/osób
oczekujących na lokal
socjalny (mieszkanie

kontraktows)

wańość wskaŹnika
(klxlooy(k1+k2)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 3 4

2009 0 x

2010
2011

ZOl2orcanoar

liczba osób umieszczonych w
domu pomocy społecznej o

zasięgu gminnym

liczba osób oczekujących
na umieszczenie w domu

pomocy społecznej o
zasięgu gminnym

wańość wskaźnika
(k1x100)/(k1+k2)

dynamika
(wańość procentowa)

0 2 a

1009 x

2010
2011
1012 oroonozv

liczba osób umieszczonych w
mieszkaniu chronionYm

liczba osób oczekujących
na umieszczenie w

mieszkaniu chronionym

wańość wskaŹnika
(kix100)/(k1+k2)

dynamika
(wańość procentowa)

0 a

2009 x

2010

2011

2012 Droonozv



2' ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.1o. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.37. Wskaźnik kontraktu socjalnego

2' ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.l0. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o,36. Wskaźnik miejsc dla bezdomnych

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10' WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.'l0'40, WskaŹnik wysokości zasiłku okresowego

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
Ą .^ .^ ra'-r-_a-|l-..-.--r.-!-|

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.10' Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o.38. Wskaźnik wysokości żasiłku stałego dla osoby samotnie gosp'

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.10' Wskźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o'39. Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie

liczba osób korzystających z
pomocy z Powodu

bezdomności

łączna liczba miejsc pobytu
w noclegowniach,

schroniskach, domach dla
bezdomnych

wańość wskaźnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)

dynamika
(wańość procentowa)

0 1

t009 0 x

2010 0

2011 o

2012

liczba osób objętych
kontraktami socjalnYmi

liczba osób korrystających
z pomocy

wartość wskaŹnika
(k1/k2)x100%

(wańość procentowa)
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z,'l u.1v. YvsKazrlrtr wysol(oscl zastlńu ońresowego

wańość wypłaconych
zasiłków okresowych z

powodu bezrobocia
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powodu bezrobocia

wańość wskaŹnika
kllk2
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2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE
2.1o. wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1 o.40. Wskażnik wysokości zasiłku okresowego

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.1o. wskaŹniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2.1 o.40. Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego

2. ocENA zAsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o,4o. Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego

wańość wypłaconych
zasiłków okresowych z

powodu dtugotnrvałej choroby

liczba wypłaconych
zasiłków okresowych z
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2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE
2.10' Wskźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10'41.Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę

2' ocENAzAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2'10. Wskażniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o.42.wskaŹnik cz|stotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp'

ńartose wypłaconych
zasiłków Gelowych

liczba osób którym
wypłacono zasiłek celowy
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k1Ił(Ź

dynamika
(wańość procentowa)
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liczba wypłaconych zasiłków
stałych dla osób samotnie

gospodarujących

liczba osób samotnie
gospodarujących którym
wypłacono zasiłek stały
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dynamika
(wańość procentowa)
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2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o.43. wskaźnik częstotliwości zasiłku siałego dla osoby pozostającej w rodzinie

2. ocENA zAsoBóW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.10. WskaŹniki oceny zasobów pomocy spolecznej
2.1o.M' Wskażnik częstotliwości zasiłku okresowego

2. ocENA zAsoBÓW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.l0. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.1o'44. Wskażnik częstotliwości zasiłku okresowego

2' ocENAzAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ w GMlNlE

2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy spolecznej

2'1o,44.Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

i.to' w.ł"źniri oceny zasobów pomocy społecznej

2.1o.44'WskaŹnik częstotliwości zasiłku okresowe9o

ticzua *ypaconych zasiłków
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liczba wypłaconych zasiłków
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liczba osób KÓrym
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dynamika
(wańość procentowa)
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liczba wypłaconych zasiłków
okresowych z Powodu
długotrwałej choroby

liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy z Powodu
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liczba wypłaconych zasiłków
okresowych z Powodu
niepełnosprawności

liczba osób którym
wypłacono zasiłek

okresowy z Powodu
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2. ocENAzAsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.1o' wskażniki oceny zasobów pomocy społecznej

2.1o.u, Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego

liczba wypłaconych zasilków
okresowYch z Powodu
możliwości utrzymania

uprawnień do świadczeń z
innych systemów

zabezpieczenia społecznego
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wypłacono zasiłek
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2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.10' Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.'l0.45. Wskaźnik odmów

2. ocENA zAsoBow PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2'10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.46. Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego

2. ocENA zAsoBoW PoMocY sPoŁEczNEJ W GMlNlE

2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2'10'47.Wskaźnik odmów z powodu braku środków
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