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III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 
1. MISJA, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Misja, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2025, jest następująca: 

 
 
 
 
 

 
Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na 

kolejnych stronach celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. 
 
Cel strategiczny 1.: 
Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie ich 
skutkom. 

Cele operacyjne: 
1. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego. 
2. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 
3. Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 
1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się                        

w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi działającymi na rzecz mieszkańców. 
3. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji, poprzez wspieranie dożywiania, system stypendiów i zasiłków 
szkolnych oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

4. Rozwój zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych. 
5. Rozwój aktywności lokalnej. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 
1. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie usług 

poradnictwa zawodowego, udziału w szkoleniach i stażach dla 
bezrobotnych. 

2. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi. 
3. Złagodzenie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową. 
4. Organizowanie prac społecznie użytecznych. 
5. Aktywizacja zawodowa kobiet. 
6. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.: 
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi 

bezdomnością. 
2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym                                 

i dotkniętym bezdomnością oraz zapewnienie dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego. 

3. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia. 
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

bezdomnych. 
Mierniki realizacji celu: 

1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Wzmocnienie społeczności lokalnej w oparciu o współpracę instytucji                             

i organizacji działających na rzecz społecznego rozwoju Miasta. 
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2. Liczba osób bezrobotnych w mieście. 
3. Liczba osób skierowanych do prac społecznie użytecznych. 
4. Liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie. 
5. Liczba uczestników Klubu Integracji Społecznej. 
6. Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych w ujęciu rok do roku.. 
7. Liczba osób korzystających z jadłodajni dla potrzebujących. 
8. Liczba uczniów objętych pomocą w formie dożywiania. 

Czas realizacji działań: 
Działania ciągłe w latach 2022-2025. 

Podmioty odpowiedzialne za realizację działań: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Partnerzy w realizacji działań: 
Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim, Stowarzyszenie Perspektywa, Caritas Diecezji Warszawsko – 
Praskiej.  
Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy. 
Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 
1. Zwiększenia liczby osób zaktywizowanych. 
2. Zmniejszenia liczby beneficjentów pomocy społecznej. 
3. Zmniejszenia liczby osób bezdomnych. 
4. Propagowania podmiotów i instrumentów ekonomii społecznej. 
5. Zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców miasta. 
6. Zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom życiowym dzieci i młodzieży. 

Cel strategiczny 2.: 
Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cele operacyjne: 
1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania. 
2. Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemem uzależnień i przemocy 
    w rodzinie. 
3. Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 
4. Rozwijanie pozytywnego potencjału dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie 
    czynników chroniących ich przed uzależnieniami oraz zachowaniami  
    ryzykownymi. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 
1. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi 

bezradnością opiekuńczo - wychowawczą. 
2. Promowanie w mieście prawidłowego modelu funkcjonowania rodziny oraz 

edukowanie rodzin w   zakresie właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych. 

3. Zatrudnianie asystentów rodziny oraz ustanawianie rodzin wspierających 
dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

4. Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych                                          
i alimentacyjnych. 

5. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w mieście poprzez stałą 
współpracę placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek 
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pomocy społecznej i ochrony zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów 
sądowych, policji, organizacji pozarządowych i kościoła i związków 
wyznaniowych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 
1. Zapewnienie osobom uzależnionym szybkiego dostępu do pomocy 

terapeutycznej. 
2. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy                      

w rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego i prawnego. 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej                         

i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień przemocy 
w rodzinie, skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Utworzenie świetlicy środowiskowej. 
5. Organizowanie grup wsparcia dla osób dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy. 
6. Prowadzenie działalności przez zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
7. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w formie półkolonii letnich i zimowych. 
8. Zapewnienie, w razie potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia. 
9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy. 
Kierunki działań do celu operacyjnego 3.: 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

2.  Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do wsparcia 
     specjalistycznego. 
3.  Organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. 
4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych z wykorzystaniem zasobów kulturalnych  

     i sportowo-rekreacyjnych miasta. 
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji pozaformalnej, 

rozwijającej umiejętności osobiste w tym umiejętności krytycznego i 
analitycznego myślenia, kreatywności i uczenia się. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 4.: 
1. Opracowanie i wdrożenie systemu działań w ramach modelu profilaktyki 

pozytywnej. 
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsc i infrastruktur fizycznych, 

zdefiniowanych jako przestrzeń autonomiczna, otwarta i bezpieczna, 
dostępna dla wszystkich, oferująca profesjonalne wsparcie na rzecz 
rozwoju oraz wzmacniania mocnych stron. 

Mierniki realizacji celu: 
1. Liczba rodzin objętych asystenturą rodzinną. 
2. Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 
3. Liczba rodzin objętych wsparciem z powodu uzależnień i przemocy                     

w rodzinie. 
4. Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej                

i edukacyjnej. 
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5. Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia z powodu przemocy              
w rodzinie. 

6. Liczba beneficjentów zasiłków i stypendiów szkolnych. 
 
Szczegółowe działania w zakresie wspierania rodziny oraz profilaktyki                            
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie 
zawierają miejskie programy wspierania rodziny, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 
Czas realizacji działań: 
 Działania ciągłe w latach 2022-2025. 
Podmioty odpowiedzialne za realizacje działań: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja Profilaktyki                                    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, placówki 
oświatowe, placówki kulturalne i sportowe. 
Partnerzy w realizacji działań: 

Szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodki 
leczenia uzależnień, specjaliści, placówki służby zdrowia, całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, policja, prokuratura rejonowa, sąd 
rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, kościół i związki wyznaniowe, 
społeczność lokalna. 
Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy. 
Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 
1. Spadku liczby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
2. Poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego wypełniania funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych. 
3. Zwiększenia dostępności wsparcia dla rodzin. 
4. Zróżnicowania form spędzania czasu wolnego oraz wzrostu liczby dzieci                

i młodzieży z nich korzystających. 
5. Zwiększenia dostępności wsparcia dla osób uzależnionych                                       

i współuzależnionych. 
Cel strategiczny 3.: 
Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 
oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 
Cele operacyjne: 

1. Usprawnianie osób starszych oraz zapewnienie im opieki w miejscu 
zamieszkania. 

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna                       
i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi. 
2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym. 
3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 
4. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołem 
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oraz związkami wyznaniowymi działającymi na rzecz osób starszych, 
rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i promowanie 
zdrowego stylu życia przez osoby starsze  – zaspokajanie ich potrzeb 
kulturalno-społecznych, rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie 
cyklicznych imprez, spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek. 

5. Wprowadzenie teleopieki. 
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 

1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi. 
2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym. 
3. Organizowanie w mieście usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 
4. Podejmowanie współpracy z PCPR-em, PUP-em i PFRON-em w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
5. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołami 

oraz związkami wyznaniowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

6. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby niepełnosprawne. 
Czas realizacji działań: 
 Działania ciągłe w latach 2022-2025. 
Podmioty odpowiedzialne za realizacje działań: 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Partnerzy w realizacji działań: 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, organizacje 
pozarządowe, Caritas DWP, społeczność lokalna. 
Źródła finansowania działań: 

  Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 
Mierniki realizacji celu: 

1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców. 
2. Liczba rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności. 
3. Liczba osób objętych teleopieką. 
4. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi. 
5. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej. 
6. Liczba osób korzystających z usług w domu dziennego pobytu. 
7. Liczba uczestników środowiskowych domów samopomocy. 

Prognoza zmian: 
Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 
1. Zwiększenia udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością                    

w życiu społecznym. 
2. Podniesienia jakości świadczonych usług. 
3. Podniesienia jakości funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 

w środowisku zamieszkania. 
Cel strategiczny 4.: 
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. 
Cele operacyjne: 

1.  Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 
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2.  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.: 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych. 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście przez organy i organizacje do tego 

powołane – policja, straż pożarna, straż miejska. 
3. Podejmowanie przez jednostki miasta współpracy z instytucjami o zasięgu 

ponadlokalnym, policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, 
kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz 
przeciwdziałania przestępczości. 

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży ciekawych form spędzania czasu 
wolnego. 

5. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez 
remonty ulic i chodników, budowę przejść dla pieszych, oświetlenia i miejsc 
parkingowych. 

6. Rozwijanie systemu monitoringu miejskiego oraz patrolowanie                                 
i wizytowanie miejsc publicznych w mieście. 

Mierniki realizacji celu: 
1. Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw. 
2. Liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-

edukacyjnych oraz liczba osób nimi objętych. 
3. Liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na 

drodze. 
4. Liczba punktów monitoringu w mieście w ujęciu rok do roku. 

Czas realizacji działań: 
Działania ciągłe w latach 2022-2025. 

Podmioty odpowiedzialne za realizacje działań: 
Burmistrz Miasta, Rada Miasta, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, placówki kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne, świetlice środowiskowe. 
Partnerzy w realizacji działań: 

Szkoły, policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, 
społeczność lokalna. 
Źródła finansowania działań: 
 Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 
indywidualni. 
Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 
1. Spadku przestępczości, w tym wśród nieletnich. 
2. Poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie przestępczości i jej skutków. 
3. Zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. 

Cel strategiczny 5.: 
Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 
Cele operacyjne: 

1. Doskonalenie kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury  
    socjalnej. 
2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.: 
1. Doskonalenie kadr pomocy społecznej w mieście. 
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2. Wdrażanie nowych instrumentów i usług służących podniesieniu jakości 
świadczonej pomocy. 

3. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o możliwościach 
uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przez 
publikowanie informacji dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej. 

4. Propagowanie oferty pomocowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.: 

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych 
przy współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Uruchomienie pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych. 
3. Tworzenie kręgów wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach. 
4. Organizowanie społeczności lokalnej w ramach świetlicy osiedlowej                           

i punktów aktywności lokalnej. 
Mierniki realizacji celu: 

1. Liczba szkoleń kadry pomocy społecznej. 
2. Liczba środowisk sąsiedzkich pozyskanych do realizacji celu. 
3. Liczba osób objętych teleopieką. 

 

Szczegółowe działania w zakresie współpracy samorządu miasta                            
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego zawiera Program Współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki                     
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.  
Czas realizacji działań: 
Działania ciągłe w latach 2022-2025. 
Podmioty odpowiedzialne za realizacje działań: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Partnerzy w realizacji działań: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, organizacje pozarządowe, inne 
podmioty realizujące inicjatywy środowiskowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego, społeczność lokalna. 
Źródła finansowania działań: 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 
indywidualni. 
Prognoza zmian: 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 
1. Profesjonalizacji kadry pomocy społecznej. 
2. Zwiększenia jakości świadczonych usług. 
3. Aktywności mieszkańców w zakresie inicjatyw społecznych. 

 

2. RAMY FINANSOWE STRATEGII 

Podstawowym źródłem finansowania powyższej Strategii będą środki pochodzące                
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Zaplanowane zadania w niniejszej Strategii 
będą finansowane także w ramach: 

- budżetu Wojewody Mazowieckiego,  
- środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektów 

konkursowych,  
- środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
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- środków finansowych pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe. 
- środków własnych podmiotów uczestniczących w realizacji Strategii. 

Realizacja poszczególnych celów i zadań wymienionych w Strategii uzależniona 

będzie od środków posiadanych przez miasto Mińsk Mazowiecki oraz pozyskanych 

ze źródeł zewnętrznych. Prognozy wykorzystane do sporządzenia ram finansowych 

Strategii przyjęto w oparciu o strukturę wydatków na realizację: Programu Wsparcia           

i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk  Mazowiecki na lata 2021 – 2025, Programu 

Wspierania Rodziny  Miasta  Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2024, Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

rok 2022 oraz działalności Klubu Integracji Społecznej w roku 2022 Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. W prognozie na lata                  

2023-2025  zastosowano średnią wzrostu o 9,8% w skali roku wydatków zgodnie            

z założeniem stanowiącym podstawę do opracowania planu finansowego MOPS na 

rok 2023. 

Tabela 31. Ramy finansowe Strategii  

Lp. Rok Prognoza wydatków 

1 2022 56 717,63 zł 

2 2023 62 275,96 zł 

3 2024 68 379,00 zł 

4 2025 75 080,14 zł 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 
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