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 Tabela nr 9  Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych 

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 

1.1.Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

 

 

1.Liczba kontraktów socjalnych 

zawartych z osobami korzystającymi 

z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa bezrobocia lub innych 

2.Liczba osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, objętych 

instrumentami aktywnej integracji 

1.Liczba osób usamodzielnionych 

społecznie  i ekonomicznie w wyniku 

realizacji kontraktów socjalnych 

2.Liczba osób bezrobotnych w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

którzy podjęli pracę w wyniku 

programów aktywizujących 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zmniejszenie ilości osób 

korzystających z pomocy społecznej 

w ogólnej liczbie mieszkańców 

2.Wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego ogółem i jego 

dynamika w stosunku do lat 

poprzednich 

3.Wskaźnik zatrudnienia osób w 

wieku produkcyjnym   w gminie i 

jego dynamika w kolejnych latach 

 

  1.2. Rozwój środowiskowych form 
wsparcia 
 

1.Liczba instytucji środowiskowych 

np. 

(ośrodków wsparcia, jednostek 

specjalistycznego poradnictwa, 

świetlic, klubów środowiskowych, 

placówek wsparcia  

dziennego, warsztatów terapii 

zajęciowej, klubów) 

2.Liczba miejsc w funkcjonujących i 

w nowopowstałych placówkach 

środowiskowych 

3.Liczba specjalistów 

zaangażowanych do realizacji 

wdrażanych programów w 

środowisku (w tym: pedagogów, 

terapeutów, pracowników 

socjalnych itp.) 

1.Liczba osób dorosłych 

korzystających z funkcjonujących i  

nowopowstałych placówek 

środowiskowych 

2.Liczba dzieci korzystających z 

funkcjonujących i powstałych 

placówek środowiskowych 

 

1.Zwiększenie liczby osób  dorosłych 

korzystających z funkcjonujących i 

nowopowstałych  środowiskowych 

form wsparcia 

2. Zwiększenie liczby dzieci 

korzystających z funkcjonujących i 

nowopowstałych  środowiskowych 

form wsparcia 

3.Dynamika zatrudnienia 

specjalistów zaangażowanych w 

wdrażanie programów realizacyjnych 
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1.3.Tworzenie infrastruktury dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych  i 
osób starszych 
 

 

1.Liczba instytucji środowiskowych 

wspierających osoby starsze i 

niepełnosprawne  w tym:( ośrodków 

wsparcia, jednostek 

specjalistycznego poradnictwa, 

świetlic, warsztatów terapii 

zajęciowej, klubów) 

2.Liczba miejsc w nowopowstałych  

środowiskowych formach wsparcia 

3.Liczba podjętych modernizacji 

obiektów służących likwidacji barier 

architektonicznych 

4.Liczba specjalistów 

zaangażowanych do realizacji 

wdrażanych programów w 

środowisku ( łącznie w tym: 

terapeutów, pracowników 

socjalnych itp. ) 

5.Liczba osób korzystających z usług 

opiekuńczych z pomocy społecznej 

 

 

1.Liczba osób korzystających z form 

wsparcia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 

2.Liczba obiektów użyteczności 

publicznej przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

1.Wzrost/spadek liczby osób 

korzystających  z form wsparcia 

2.Liczba pozostałych do modernizacji 

obiektów użyteczności  publicznej 

pod kątem przystosowania do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka 
uzależnień i współuzależnień 
 

 

1.Liczba zawartych kontraktów 

socjalnych i indywidualnych planów 

pomocy związanych z problemem 

uzależnienia 

2.Liczba osób objęta Gminnym 

Programem Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym oraz 

Programem Przeciwdziałania 

Narkomanii 

3.Liczba programów profilaktycznych 

 

1.Liczba osób, które w wyniku 

podjętych działań utrzymują 

trzeźwość. 

2.Liczba rodzin, w których 

zminimalizowano szkody 

spowodowane przez uzależnienie 

3.Liczba uczniów objętych 

programami  profilaktycznymi 

 

1.Wzrost / Spadek liczby osób 

kierowanych na wniosek Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

na przymusowe leczenie odwykowe 

w porównaniu do lat poprzednich 

2.Dynamika interwencji  

przeprowadzonych  wobec osób 

będących pod wpływem alkoholu i 

narkotyków 
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realizowanych w szkołach gminnych. 3.Dynamika przestępstw 

popełnionych pod wpływem  

alkoholu i narkomanii 

 

 

 

   2.2. Przeciwdziałanie przemocy w 
środowisku 
 

 

1.Powołanie zespołów 

interdyscyplinarnych wspierających 

rodziny dysfunkcyjne i  jej 

środowisko 

2.Liczba spraw podejmowanych 

przez zespoły interdyscyplinarne 

3.Liczba podjętych interwencji 

kryzysowych  

4.Liczba rodzin objętych „Lokalnym 

Systemem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie” 

 

1.Liczba osób i rodzin objętych 

wsparciem zespołów 

interdyscyplinarnych w Gminie 

Rokietnica 

2.Liczba osób, której udzielono 

długofalowej pomocy w wyniku 

interwencji kryzysowych 

3.Liczba osób, które w wyniku 

działań Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  podjęły leczenie 

 

1.Wzrost/Spadek liczby osób i rodzin 

objętych wsparciem zespołów 

interdyscyplinarnych  w Gminie w 

Rokietnica 

2.Wzost/Spadek liczby osób, której 

udzielano długofalowej pomocy  w 

wyniku interwencji kryzysowych 

3.Wzost/ Spadek liczby osób , które 

w wyniku działań Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  podjęły leczenie 

2.3.Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
 

 

1.Liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z programów 

placówek środowiskowych i innych 

form socjoterapeutycznych 

2.Liczba dzieci w wieku szkolnym 

korzystających z zajęć 

pozalekcyjnych i dodatkowych zajęć 

wyrównawczych 

 

 

Poprawa wyników edukacyjnych 

dzieci w wieku szkolnym, 

niwelowanie skutków wynikających z 

braków środowiskowych 

 

1.Wzrost/Spadek liczby dzieci które 

korzystają z programów placówek 

środowiskowych i  form 

socjoterapeutycznych 

 

2.4. Podnoszenie kompetencji kadr 
instytucji i organizacji zajmujących 
się rozwiązywaniem problemów 
społecznych 

 

Liczba pracowników instytucji 

podnoszących kwalifikacje 

 

 

Liczba pracowników instytucji , 

którzy podnieśli kwalifikacje 

 

 

 

Wzrost/Spadek liczby pracowników 

instytucji podnoszących swoje 

kwalifikacje 
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3.1.  Zwiększenie aktywności 
społeczeństwa lokalnego  na rzecz 
rozwoju inicjatyw  
 

 

Liczba projektów realizowanych w 

ramach inicjatyw społecznych 

1.Liczba organizacji pozarządowych 

uczestniczących w realizacji 

projektów ( samodzielnie lub w 

partnerstwie ) 

2.Liczba instytucji publicznych 

uczestniczących w projektach 

( samodzielnie lub w partnerstwie ) 

3.Liczba beneficjentów 

uczestniczących w projektach 

 

Wzrost liczby projektów społecznych 

w stosunku do lat poprzednich 

 

3.2. Aktywna współpraca z 
organizacjami pozarządowymi i 
stwarzanie warunków do 
        ich rozwoju 
 

 

1.Liczba organizacji pozarządowych 

2.Liczba grup samopomocowych 

3.Liczba podjętych projektów i 

umów partnerskich na rzecz rozwoju 

lokalnego 

1.Liczba organizacji pozarządowych 

uczestniczących w realizacji 

projektów 

2.Liczba beneficjentów 

uczestniczących w projektach 

3.Liczba osób zrzeszonych w 

utworzonych organizacjach 

pozarządowych i grupach 

samopomocowych 

4.Liczba zawiązanych partnerstw na 

rzecz rozwoju lokalnego 

 

 

1.Wzrost liczby organizacji 

pozarządowych w stosunku do lat 

poprzednich 

2.Wzrost / Spadek liczby 

beneficjentów uczestniczących w 

projektach 

 

3.3. Współpraca z partnerami na 
rynku pracy w  celu  aktywizacji 
zawodowej i rozwoju zatrudnienia 
 

 

1.Liczba projektów adresowanych do 

osób bezrobotnych  uczestniczących  

w formach aktywności zawodowej 

 

2. Liczba projektów adresowanych 

do osób w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy uczestniczących w 

formach aktywizacji zawodowej 

 

1.Liczba partnerów rynku pracy w 

tym:(pracodawców, organizacji 

pozarządowych)pozyskiwanych do 

współpracy przy realizacji projektów  

form aktywizacji zawodowej 

2.Liczba osób bezrobotnych, które 

brały udział w aktywnych formach 

promocji i zatrudnienia 

3.Liczba osób w  szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, które  brały udział w 

aktywnych formach promocji 

zatrudnienia 

 

1.Wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego w gminie i jego 

dynamika w stosunku do lat 

poprzednich 

2.Wskaźnik zatrudnienia osób w 

wieku produkcyjnym w gminie i jego 

dynamika w stosunku do lat 

poprzednich 
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