Program społeczny
- plan zamierzonych czynności, przedsięwzięć itp.
- założenia, postulaty i cele działalności
- odpowiedź na potrzeby i problemy społeczności

Program współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Współpraca finansowa (realizacja zadań publicznych – 575 000 zł):


wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki – 59 000 zł;



kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 99 000 zł;



ochrona i promocja zdrowia – 7 000 zł;



działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – 10 000 zł;



realizacja projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu – 400 000 zł (dotacje
dla 9 klubów sportowych).

Współpraca pozafinansowa
•

ZESPÓŁ DORADCZO-INICJATYWNY DS. ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

•

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

•

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW LOKALOWYCH I INFRASTRUKTURALNYCH
GMINY

•

PUBLIKACJA INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA ORAZ
W „KRONICE BOCHEŃSKIEJ”

•

KONSULTACJE DOKUMENTÓW

•

WZAJEMNA WYMIANA INFORMACJI

Największe
przedsięwzięcia

- ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY (2
ZADANIA)
- 9. FESTIWAL PIOSENKI "INTEGRACJA
MALOWANA DŹWIĘKIEM"
- ŚWIĘTO ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH (PIKNIK RODZINNY W
PARKU RODZINNYM UZBORNIA)
- BOCHEŃSKA SCENA LETNIA
(PIĄTKOWE, WAKACYJNE KONCERTY NA
RYNKU)
- MUZYCZNA ALTANA (NIEDZIELNE
KONCERTY NA PLANTACH
SALINARNYCH)
- II FESTIWAL PODRÓŻNICZY "NA ŚWIAT PODRÓŻE Z PASJĄ"
- 12-GODZINNY PODZIEMNY BIEG
SZTAFETOWY W KOPALNI SOLI BOCHNIA
- XIX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO
W KOPALNI SOLI W BOCHNI
- XXIII MEMORIAŁ MAJORA BACY

Karta Seniora


Bezpłatna
i bezterminowa



osoby, które
ukończyły 60 lat,



300 kart

bocheńskie podmioty współpracujące:


Kryta Pływalnia w Bochni,



Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.,



Muzeum Motyli Arthropoda



GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o.



CenterMed Sp. z o.o.



Usługi Rehabilitacyjne MARC-MED

Ogólnopolska lista podmiotów:
http://www.glosseniora.pl/strona/oks

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego –
Małopolska w zdrowej atmosferze”
Przyspieszenie wdrażania działań służących


poprawie jakości powietrza



pozyskiwanie środków zewnętrznych na
działania ograniczające niską emisję



udzielanie porad mieszkańcom w zakresie
najbardziej efektywnych sposobów
ograniczenia niskiej emisji i źródeł
finansowania



edukacja ekologiczna



Ponad 400 wstępnych deklaracji
udziału w projekcie



Ok. 200 porad udzielonych osobiście
i telefonicznie

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII


Zapewnienie działalności Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni – placówki
wsparcia dziennego, realizującej działania wynikające z profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.



Prowadzenie działalności pomocowej w Punkcie Konsultacyjnym dla rodzin dotkniętych
uzależnieniem i współuzależnieniem.



Podejmowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym adresowanych do różnych
grup społecznych, w tym również do grup niezdiagnozowanych, jako zagrożone.



Zapewnienie dostępu do oferty programów szkoleniowych dla osób udzielających pomocy
osobom uzależnionym i współuzależnionym.



Promowanie alternatywnych, sprzyjających zdrowiu form spędzania czasu wolnego.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
- pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc

(94 NK – gr. robocze, pomoc prawna, psychologiczna, współpraca z OIK)

- podniesienie świadomości społecznej na temat
zjawiska przemocy (spotkania, zajęcia, ulotki, strona internetowa,
artykułu prasowe, spot inf.)

- doskonalenie umiejętności osób pomagających

Pomoc państwa
w zakresie dożywiania



782 osoby w tym 400 dzieci



Posiłek otrzymywało: 369 os.
w tym 309 dzieci



Z zasiłków korzystało 626 os.

Koszt ogółem 452.845zł w tym:

-dotacja 293.353zł
-środki własne gminy 159.492zł

Gminny Program Wspierania Rodziny
Pomoc rodzinom z trudnościami funkcjonowania - zapobieganie
konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej
•
Rola asystenta rodziny (model pracy AR z Bochni promowany przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jako przykład dobrej
praktyki).
•
Pomoc rodzinom w odzyskaniu prawa do opieki nad dziećmi -w 2016
r. 4 dzieci wróciło do 2 rodzin
•
Koszty pieczy zastępczej ponoszone przez gminę:
24 dzieci w rodzinach zastępczych – 85.484,34 zł
5 dzieci w placówkach opiekuńczych 78.117,998 zł
•

Klub Integracji Społecznej

- pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu sprawności
w pełnieniu ról społecznych
- aktywizacja na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji
zawodowych
Grupy: Aktywni na rynku pracy, Po Moc, Żyj zdrowo i aktywnie w zdrowym ciele zdrowy duch, język angielski
Pomoc indywidualna: doradztwo skoncentrowane na
motywowaniu do aktywności zawodowej i rozwijaniu aktywnej
postawy w społeczeństwie i na rynku pracy.
www.kisbochnia.naszops.pl

Projekt „Aktywni razem – w społeczeństwie
i na rynku pracy”
Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości -pomoc psychologiczna, prawna
 Aktywizacja zawodowa, poradnictwo i orientacja zawodowa
 Kursy zawodowe, uzupełnienie wykształcenia
 Staże zawodowe
 Szkoła dla rodziców
 Trening kompetencji społecznych
Finansowanie UE: 489.217,50 zł


www.mopsbochnia.pl

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
na lata 2017 – 2026
Z diagnozy
-

wzrost liczby osób starszych, wzrost obciążenia demograficznego,
potrzeby i możliwości osób starszych, osoby starsze pozbawione
opieki dzieci

-

przemiany rodziny, zaburzenia realizacji funkcji opiekuńczych
i wychowawczych, wzrost liczby dzieci przejawiających
zaburzenia emocjonalne

Cele strategii

Wzrost poziomu włączenia społecznego, ograniczenie liczby osób marginalizowanych społecznie


1.Zintegrowany system wsparcia rodziny i ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży (Wspieranie rodzin
mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji i promowanie wartości rodziny. Profilaktyka uzależnień i innych
zachowań ryzykownych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona osób doświadczających przemocy)



2.Aktywizacja i włączenie społeczne grup marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym (Aktywizowanie osób oddalonych od rynku pracy. Sprzyjanie rozwojowi ekonomii społecznej oraz innym formom
integracji społecznej. Rewitalizacja środowisk ulegających wykluczeniu społecznemu)



3. Aktywność i bezpieczeństwo socjalne osób starszych i niepełnosprawnych



4.Partnerstwo na rzecz budowy kapitału społecznego (Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz

(Zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie uprawnień osób starszych i niepełnosprawnych, ich potencjału i potrzeb. Zwiększenie dostępu do usług
opiekuńczych i innych form wsparcia środowiskowego. Zabezpieczenie potrzeb materialnych osób starszych i niepełnosprawnych)

aktywności mieszkańców w realizacji zadań społecznych, promocja i wzmocnienie odpowiedzialności społecznej.
Partnerstwo z sektorem obywatelskim, animowanie środowisk lokalnych do aktywności. Profesjonalizacja i integracja służb
społecznych)

