Priorytet I: Rynek pracy
Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim
Nr
działania

Działania

Stosowanie instrumentów rynku pracy:

Wskaźniki
Liczba osób, które
skorzystały z instrumentów
rynku pracy

staże
I.1.1

roboty publiczne
prace społecznie-użyteczne
refundacja kosztów
inne, jakie …………………………………………
inne, jakie …………………………………………
Realizacja usług rynku pracy:

Liczba osób, które
skorzystały z usług rynku
pracy

pośrednictwo pracy
I.1.2

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
organizacja szkoleń
Rozwój kompetencji społecznych

Liczba osób objętych
wsparciem

poradnictwo psychologiczne
I.1.3

poradnictwo prawne
warsztaty
inne, jakie…………………………………………
Promowanie podejmowania zatrudnienia (np.
giełda pracy)

Liczba inicjatyw w zakresie
promocji zatrudnienia

I.1.4
jakie………………………………………………………..

I.1.5

Wspieranie działań zmierzających do
uzupełniania wykształcenia przez osoby
pozostające bez zatrudnienia

Liczba osób, które uzupełniły
wykształcenie

jakie………………………………………………………..

I.1.6

Promowanie elastycznych form zatrudnienia
oraz równości szans w zakresie godzenia życia
zawodowego i rodzinnego
jakie………………………………………………………..

Liczba podjętych inicjatyw

Uwagi

Nr
działania

Działania

I.2.1

Wspieranie i animowanie
ekonomii społecznej

I.2.2

Wspieranie tworzenia
miejsc pracy poprzez
zwrotne instrumenty
finansowe dla firm

I.2.3

Rozwijanie współpracy
z przedsiębiorcami

Wskaźniki
Liczba podmiotów
ekonomii społecznej,
które otrzymały
wsparcie

Liczba osób, które
otrzymały wsparcie

Liczba nakładów finansowych poniesionych na
tworzenie miejsc pracy

Liczba inicjatyw skierowanych do
przedsiębiorców

Uwagi

Priorytet II: Osoby z niepełnosprawnością
Cel strategiczny II: Podniesienie aktywności i samodzielności w różnych aspektach życia osób
z niepełnosprawnością
Nr
działania

II.1.1

Działania

Tworzenie grup wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością i ich rodzin

Rozwój usług wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością:

Wskaźniki
Liczba
działających
grup wsparcia

Liczba
uczestników
grup wsparcia

Liczba osób
świadczących
usługi

Liczba osób,
które otrzymały
wsparcie

asystent osoby niepełnosprawnej
trener pracy
II.1.2

tłumacz osoby głuchoniemej
poradnictwo prawne
poradnictwo psychologiczne
wsparcie w zapewnieniu opieki nad
osoba zależną
Realizacja działań aktywizujących:

Liczba osób uczestniczących

Warsztaty i szkolenia w zakresie
umiejętności społecznych
Warsztaty i szkolenia w zakresie
umiejętności zawodowych
II.1.3

Kursy zawodowe
Inne, jakie………………………………………
Imprezy sportowe, turystyczne,
integracyjne, rekreacyjne i
kulturalne

II.1.4

Promocja zdrowego stylu życia i
przeciwdziałanie
niepełnosprawności
Inicjatywy w zakresie promocji
zdrowego stylu życia

Liczba imprez

Liczba zrealizowanych inicjatyw

Uwagi

Inicjatywy z zakresu przeciwdziałania
powstaniu niepełnosprawności
Finansowanie instrumentów usług ułatwiających funkcjonowanie
w środowisku domowym i społecznym osób z niepełnosprawnością
Liczba osób zaopatrzonych w sprzęt
rehabilitacyjny
Liczba osób zaopatrzonych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Liczba udzielonych dofinansowań do turnusów
rehabilitacyjnych

II.1.5

Liczba udzielonych dofinansowań do likwidacji
barier technicznych
Liczba udzielonych dofinansowań do likwidacji
barier architektonicznych
Liczba udzielonych dofinansowań do likwidacji
barier w komunikowaniu się
Liczba samochodów dostosowanych do potrzeb
indywidualnych
Liczba udzielonych dofinansowań do zakupu
wózków o napędzie elektrycznym oraz ich
naprawy
Wspieranie w dostępności edukacji
Liczba skierowań do kształcenia specjalnego

II.1.6

Liczba miejsc w specjalnych ośrodkach
Liczba programów skierowanych do osób z
niepełnosprawnością promujących kształcenie
ustawiczne
Liczba udzielonych dofinansowań do kształcenia
na poziomie wyższym

Nr
działania

II.2.1

Działania

Wskaźniki

Likwidacja barier urbanistyczno – architektonicznych i transportu
w przestrzeni publicznej
Liczba obiektów użyteczności publicznej i placówek
edukacyjnych, w których wzrósł standard
przystosowania dla osób z niepełnosprawnością
Liczba środków transportu zbiorowego
przystosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością
Liczba instytucji użyteczności publicznej i innych
obiektów posiadających certyfikat w zakresie
przystosowania dla osób z niepełnosprawnością
Podnoszenie jakości usług świadczonych przez instytucje i organizacje
pozarządowe
Liczba osób, które odbyły szkolenia w zakresie pracy
z osobami niepełnosprawnymi

II.2.2

Liczba instytucji i organizacji pozarządowych
korzystających z dofinansowania sprzętu
rehabilitacyjnego
Liczba placówek edukacyjnych wyposażonych
w sprzęt edukacyjny
Liczba wolontariuszy świadczących usługi na rzecz
osób z niepełnosprawnością

Promowanie konwencji i stosowanie jej założeń
II.2.3

Liczba zrealizowanych inicjatyw (np. seminaria,
konferencje, panele dyskusyjne, publikacje)
Liczba wydanych publikacji
Rozwój sieci placówek
Liczba istniejących placówek
Liczba nowoutworzonych placówek

II.2.4

Liczba miejsc w WTZ
Liczba miejsc w ZAZ
Liczba miejsc w ŚDS
Liczba miejsc w DPS
Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych
i treningowych

II.2.5

Rozwój systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba opracowanych programów

Uwagi

Priorytet III: Osoby starsze
Cel strategiczny III: Podniesienie aktywności i zachowanie samodzielności osób starszych w różnych
aspektach życia
Nr
działania

Działania

Wskaźniki

Realizacja działań edukacyjnych,
kulturalnych i sportowych na rzecz
osób starszych
III.1.1

Uwagi

Liczba działań

Działania edukacyjne, jakie ……………….
Działania kulturalne, jakie………………….
Działania sportowe, jakie…………………..
Propagowanie wolontariatu osób
starszych

III.1.2

Liczba inicjatyw

Działania promujące wolontariat,
jakie…………………………………………..
Realizacja przedsięwzięć służących
promowaniu aktywności osób starszych

III.1.3

III.1.4

Liczba inicjatyw

Działania propagujące aktywność,
jakie………………………………………..
Przeciwdziałanie przemocy fizycznej,
psychicznej i ekonomicznej wobec osób
starszych

Liczba inicjatyw

Działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy, jakie……………………………….

Nr
działania
III.2.1.

III.2.2.

III.2.3.

Działania

Wskaźniki
Liczba specjalistów
świadczących usługi

Zapewnienie dostępu
do specjalistów

Inicjowanie działań
zmierzających do utworzenia
instytucjonalnych form
opieki nad osoba starszą
(np. hospicjum, hostel, domy
dziennego pobytu)
Zapewnienie dostępu do
informacji w zakresie
przysługujących świadczeń
i ulg dla osób starszych oraz
instytucji świadczących
pomoc

Liczba
nowoutworzonych
placówek

Liczba osób
objętych wsparciem
specjalistów

Liczba miejsc
nowoutworzonych

Liczba inicjatyw

Uwagi

Priorytet IV: Rodzina
Cel strategiczny IV: Poprawa funkcjonowania i rozwój rodziny
Nr
działania

IV.1.1

Działania

Szkoła dla rodziców

Wskaźniki
Liczba osób, które ukończyły szkołę dla
rodziców

Liczba porad
IV.1.2

Poradnictwo rodzinne

Liczba inicjatyw

Liczba osób, które
uzyskały poradę

Liczba osób, które
skorzystały ze
wsparcia

IV.1.3

Edukacja prorodzinna, wspieranie
aktywnych form spędzania czasu
przez rodziny

Liczba inicjatyw

IV.1.4

Inicjowanie działań zmierzających
do pozyskiwania kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Liczba zrealizowanych inicjatyw

IV.1.5

Inicjowanie działań zmierzających
do przeciwdziałania uzależnieniom
w rodzinie

IV.1.6

Inicjowanie działań zmierzających
do przeciwdziałania przemocy
i agresji w rodzinie

Nr
działania

Działania
Specjalistyczne poradnictwo i
terapia:

Liczba zrealizowanych inicjatyw

Wskaźniki
Liczba porad
z uwzględnieniem
specjalności

Liczba osób, które
uzyskały poradę

Liczba osób, które
uzyskały wsparcie

Liczba
podmiotów, które
udzieliły wsparcia

psychologiczne
IV.2.1

prawne
rodzinne
uzależnień
Inne, jakie…………………………………..

IV.2.2

Długoterminowa opieka nad
osobami zależnymi

Uwagi

Uwagi

IV.2.3

Działania zmierzające do
utworzenia Centrum Interwencji
Kryzysowej

IV.2.4

Szkolenia specjalistyczne dla rodzin
zastępczych

IV.2.5

Wspieranie rodzin dotkniętych lub
zagrożonych przemocą

Utworzenie Centrum Interwencji
Kryzysowej

Liczba rodzin objętych szkoleniem

Liczba osób objętych wsparciem

Priorytet V: Dzieci i młodzież
Cel strategiczny V: Rozwój dzieci i młodzieży w przyjaznym środowisku
Nr
działania

V.1.1

Działania

Organizacja czasu wolnego
i rozbudzanie zainteresowań

Wskaźniki

Uwagi

Liczba funkcjonujących klubów,
świetlic, grup zabawowych

Liczba wolontariuszy
V.1.2

Kluby wolontariatu

V.1.3

Inicjowanie działań profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży

V.1.4

Nr
działania

Specjalistyczne szkolenia dla kadr

Działania

V.2.1

Specjalistyczne poradnictwo i terapia

V.2.2

Punkty konsultacyjne
dla dzieci i młodzieży

V.2.3

Działania zmierzające
do utworzenia placówki
interwencyjnej

Liczba inicjatyw

Liczba osób uczestniczących
w szkoleniach

Wskaźniki
Liczba osób objętych
specjalistycznym poradnictwem
i terapią

Liczba punktów konsultacyjnych

Utworzenie placówki interwencyjnej

Uwagi

V.2.4

Nr
działania

Działania zmierzające do utworzenia
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapeutycznego

Działania

V.3.1

Inicjowanie i wspieranie działań
liderów młodzieżowych (liderzy,
animatorzy, koordynatorzy
wolontariatu, streetworkerzy)

V.3.2

Tworzenie i rozwijanie miejsc
aktywizacji dla młodzieży (kluby
wolontariusza, MKIS, itd.)

V.3.3

Wspólne inicjatywy partnerów
lokalnych na rzecz dzieci i
młodzieży

V.3.4

Tworzenie mieszkań chronionych
dla młodzieży opuszczającej
zastępcze formy opieki

Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapeutycznego

Wskaźniki
Liczba liderów
młodzieżowych

Uwagi

Liczba działań
zrealizowanych
przez liderów
młodzieżowych

Liczba miejsc aktywizacji dla młodzieży

liczba wspólnych inicjatyw

Liczba mieszkań chronionych

Priorytet VI: Współpraca
Cel strategiczny VI: Rozwijanie współpracy
Nr
działania

Działania

VI.1.1

Szkolenie przyszłych animatorów i
liderów organizacji pozarządowych

VI.1.2

Wspieranie istniejących organizacji
pozarządowych (w szczególności
poprzez: szkolenia, doradztwo, wizyty
studyjne)

Wskaźniki
Liczba przeszkolonych animatorów i
liderów organizacji pozarządowych

Liczba zrealizowanych inicjatyw

Uwagi

Nr
działania

Działania

Wskaźniki
Liczba istniejących sieci współpracy

VI.2.1

Budowanie sieci współpracy

VI.2.2

Stworzenie platformy wymiany
informacji

VI.2.3

Koordynacja działań
w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej

VI.2.4

Tworzenie partnerstw
ponadpowiatowych

Platforma wymiany informacji

Liczba spotkań

Liczba partnerów

Liczba partnerstw ponadpowiatowych

Uwagi

