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Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017

1. Zintegrowana polityka społeczna

Cel szczegółowy
Nazwa/rodzaj zadania
Wykonanie
Wskaźniki monitorujące
1.1.  Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne


Dostosowanie struktury Ośrodka do wymogów prawnych
W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu podjął działania zmierzające do dostosowania struktury Ośrodka do wymogów prawnych. 

      1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860)
i wprowadziła nowe zadanie do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego.  Na mocy art. 10 ww. ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Prawo do jednorazowego świadczenia ustalane jest na wniosek osób, 
o których mowa wyżej.
       Uchwałą NR XXXVI/442/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. powierzono realizację tego zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu. Ww. uchwałą zmieniono  uchwałę XXII/227/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych:  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. W załączniku do uchwały XXII/227/2016  Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzono zmianę dotyczącą katalogu zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, a mianowicie dodano zadania  wynikające z ustawy  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem””. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. W związku z powyższym również zmiana regulaminu organizacyjnego OPS w Sandomierzu była uzasadniona. 

2. Na podstawie Uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta w Sandomierzu z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sandomierzu został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, który był w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do dnia 31.12.2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, funkcjonujący
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu był ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym i działał na podstawie Uchwały nr XXII/227/2016 Rady Miasta w Sandomierzu z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Ustawa  z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2016 poz. 1583) wprowadziła zmiany do art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z późń. zm.), który stanowi: 
Połączenie gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
1.Gmina może połączyć:
1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych.
2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa
w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej.
	Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U 2016 poz.1583):
1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019r.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.1, jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
Na mocy Uchwały Nr XLVII/620/2017 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu
z dniem 1 stycznia 2018 r.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Środowiskowego Domu Samopomocy będącego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz przejął wszelkie wierzytelności i zobowiązania powstałe do dnia 31 grudnia 2017 r.  wynikające z bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Z dniem 
1 stycznia 2018 r. przekazano  Środowiskowemu Domu Samopomocy 
w Sandomierzu w zarząd mienie  znajdujące się w ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wykorzystywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, potwierdzone przeprowadzoną inwentaryzacją według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Siedziba Jednostki znajduje się w Sandomierzu przy 
ul. Katedralnej 5. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu dla których miejscem pracy był Środowiskowy Dom Samopomocy stali się z dniem 1 stycznia 2018 r. pracownikami nowo utworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy na zasadach  określonych w art. 23’ Kodeksu pracy.
W świetle ustalonego stanu faktycznego i prawnego utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako odrębnej jednostki organizacyjnej 
i nadanie jej statutu z dniem 1 stycznia 2018 r. było zasadne.


Kontynuacja dwustronnej wymiany informacji SEPI .
Trwa dwustronna wymiana informacji o klientach pomiędzy  PUP Sandomierz a                    OPS Sandomierz pozwalająca na znaczącą poprawę jakości obsługi klientów.
W roku 2017 odbyło się 56 szkoleń zewnętrznych. W szkoleniach uczestniczyło 50 osób 

1.2. Opracowanie harmonogramu i programów
Roczny Harmonogram Rozwiązywania Problemów Społecznych
Roczny Harmonogram Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2017 został przyjęty  Zarządzeniem Nr 51/2017/SO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2017 roku 

Opracowano roczny harmonogram, który jest realizowany przez różne podmioty.
W Gminie Sandomierz realizowane są ponadto inne programy w zakresie polityki społecznej. Możemy do nich zaliczyć np.:
	Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;

Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
Gminny Program Wspierania Rodziny;
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy;
Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności;
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
Kampania „Postaw na rodzinę”;
	Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł itp.;

1.3. Zwiększenie wiedzy o sytuacji społeczno - ekonomicznej
Monitoring liczby mieszkańców miasta
Liczba mieszkańców jest kontrolowana na bieżąco przez cały rok.
Liczba mieszkańców 23 426, w tym kobiet 12 551 i mężczyzn 10 875;
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 3 971;
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – 14 088;
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 5 369;
Liczba zgonów – 294;
Liczba urodzeń – 190;
Przyrost naturalny – -104.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy
Nazwa/rodzaj zadania
Wykonanie
Wskaźniki monitorujące
2.1. Poprawa zdrowia mieszkańców
Programy profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu prowadzi codzienną terapię dla podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w zakresie treningu kulinarnego. Podopieczni pod okiem pedagoga uczą się jak przygotowywać zdrowe posiłki. Uczestnicy cierpią na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne np. cukrzyca, nadciśnienie, problemy z nadwagą, z układem krążenia i wiele innych. Podczas zajęć prowadzący przekazuje wiedzę na temat jakich produktów należy unikać, a jakie są wskazane przy danym schorzeniu. Uczestnicy prowadzą również gazetkę w pracowni kulinarnej   z ciekawostkami kulinarnymi. W kwartalniku „Klubowicz”, którego uczestnicy są autorami, również podają przepisy na ciekawe potrawy na różnego rodzaju okoliczności.
W ramach współpracy z instytucjami ŚDS ściśle współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu, gdzie przy wspólnych spotkaniach uczestnicy wraz z pensjonariuszami uczyli  się przygotowywać pełnowartościowe posiłki. Takie spotkania odbyły się m.in. 28.02.2017 i 26.09.2017 roku.
Zdrowa dieta jest podstawowym sposobem do prowadzenia zdrowego trybu życia, ale doskonałym dodatkiem jest aktywność ruchowa. W zakresie podejmowania takiej aktywności i promowania zdrowego stylu życia uczestnicy raz w tygodniu brali udział w zajęciach  z doskonalenia i nauki pływania, gimnastyki w wodzie na Pływalni Błękitna Fala w Sandomierzu. W ŚDS jest sala ćwiczeń wyposażona w sprzęty niezbędne do prowadzenia terapii ruchowej indywidualnej jak i grupowej. Tego rodzaju ćwiczenia cieszą się ogromnym powodzeniem szczególnie wśród osób młodszych. Instruktor ds. kulturalno - oświatowych prowadzi zajęcia dotyczące nabywania świadomości jak ważne korzyści dla zdrowia płyną z podejmowania aktywności sportowej. Zajęcia dostosowane są do możliwości indywidualnych uczestników. 
	 
Pracownicy pomagają w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym ustalanie  i nadzór nad wizytami u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Uczestnicy korzystają z pomocy w dostępie do ginekologa, laryngologa, lekarza rodzinnego, stomatologa, dermatologa i innych specjalistów  w ramach zgłaszanych potrzeb.
Przed imprezami sportowymi odbywają się treningi przygotowujące do zawodów na salach gimnastycznych bądź na świeżym powietrzu.
W ramach propagowania zdrowego stylu życia odbywają się spacery, motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej (gry zespołowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna).
W ramach dbania o własne zdrowie odbywają się trening dbania o własny wygląd zewnętrzny, trening higieniczny.
W roku 2017 realizowano  programy dotyczące zdrowego odżywiania oraz higieny, Ponadto organizowano szereg imprez z zakresu zdrowego stylu życia 
i zdrowego odżywiania w ŚDS. 
W związku z promowaniem aktywności fizycznej uczestnicy brali udział w różnego rodzaju aktywnościach m.in.:
15.02.2017r. – zabawa taneczna z okazji Walentynek.
23.02.2017r. – udział w balu karnawałowym zorganizowanym przez ŚDS z Radomyśla nad    Sanem.
07.04.2017r. – udział w wycieczce jednodniowej do Sanktuarium na Jasnej Górze.
05.06.2017r. – rozpoczęcie sezonu wycieczek rowerowych.
20.06.2017r. – piesza wycieczka do Rezerwatu Przyrody Góry Pieprzowe wspólnie z podopiecznymi ŚDS z Radomyśla nad Sanem oraz Spie.
03-28.07.2017r.- udział w zajęciach plenerowych – spacery podczas których zajmowali się fotografowaniem (zabytków, przyrody, ludzi, zwierząt).
28.07.2017r. – udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy w celu zwiedzania Centrum Nauki Kopernik i najstarszych zabytków Warszawy.
22.10.2017r. – udział w wycieczce jednodniowej do skansenu w Sanoku oraz rejs statkiem po jeziorze solińskim.
25.10.2017r. – organizacja imprezy integracyjnej „Integracja przez muzykę i zabawę”
ŚDS współpracuje z lekarzami z Poradni Zdrowia Psychicznego, pracownicy zasięgają na bieżąco opinii. 

Realizacja Programu „Polityki Zdrowotnej Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015 - 2018
Program Polityki Zdrowotnej Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015 – 2018 przyjęty został uchwałą Nr V/21/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 roku. Realizowany był przez 5 przychodni z terenu miasta Sandomierza wybranych w konkursie na realizatora programu zorganizowanym w 2015 roku. W związku z faktem, iż od 2017 roku szczepienia przeciw pneumokokom zostały włączone do kalendarza szczepień jako obowiązkowe, przedmiotowy program był realizowany dla dzieci urodzonych w 2016 i 2015 roku, jako kontynuacja programu. Tak aby został zrealizowany pełen schemat szczepień  przyjęty w programie czyli 3 dawkami.

W 2017 roku zaszczepiono dzieci 275 dawkami szczepionki. 
Program był finansowany ze środków własnych Gminy Sandomierz. Łącznie wydano na realizację programu 66.000,00 zł. 

Realizacja programu profilaktycznego, w poprzednich latach nazywanego „Zdrowa Gmina”
W ramach programu zamieszczano na oficjalnej stronie miasta informacje dotyczące programu profilaktycznego dotyczącego wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, możliwości skorzystania z badań profilaktycznych tj. cytologia czy mammografia. 
Gmina przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowała stacjonowanie w okresie 09-13 października 2017 roku na terenie miasta cytomammobusu.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej Szczepień Przeciwko Grypie na lata 2015 - 2018
W okresie od 04 września 2017 roku  do 30 listopada 2017 roku został na terenie miasta po raz kolejny zrealizowany Program Polityki Zdrowotnej szczepień przeciwko grypie skierowana do osób powyżej 55 roku życia zameldowanych na terenie miasta Sandomierza. 

Z programu w 2017 roku skorzystało 910 osób. 
Program był finansowany ze środków własnych Gminy Sandomierz. Koszt realizacji w 2017 roku wyniósł 27.300,00 zł

Zlecenie do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach konkursu z pożytku publicznego
Zrealizowano zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową
Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin
Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa 
Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i  młodzieży
Działalność informacyjno- edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę
Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnoprawnych i w podeszłym wieku
Realizatorzy zostali wybrani w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – 5 organizacji pozarządowych:
	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” Filia w Sandomierzu;

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „NADZIEJA”;
Oddział Rejonowy PCK;
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu;
Caritas Diecezji Sandomierskiej.
2.2. Rozwiązywanie problemu alkoholizmu i narkomanii
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok
Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 22 lutego 2017 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu w roku 2017 został zrealizowany w całości. Bezpośrednim realizatorem i koordynatorem założeń zawartych w tym dokumencie był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, zaś pomysłodawcą i inicjatorem wielu działań- zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Komisja działa w czterech Zespołach:
	interwencyjno-motywującym,

kontroli,
ds. profilaktyki,
opiniującym.
Z realizacji programu zostało sporządzone sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 28 lutego 2017 roku.
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu podejmował działania świadczył pomoc osobom z terenu miasta, które są w trudnej sytuacji życiowej, między innymi ze względu na uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy też występowanie przemocy w rodzinie. W 2017 roku  pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu, przez co najmniej jednego z członków rodziny objęto 44 rodziny.  Ośrodek ściśle współpracuje w Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  poprzez udział przedstawiciela Ośrodka w pracach komisji. Pracownicy socjalni monitorując środowiska dostrzegając problemy z alkoholem u podopiecznych  i kierują wnioski do GKRPA celem skierowania na leczenie odwykowe. W 2017 roku skierowano 19 wniosków celem wszczęcia procedury dotyczącej leczenia. W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny został powołany w 2011r na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010 roku  Nr LIV/466/2010 i  realizuje działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdz0nym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta Sandomierza. W skład Zespołu wchodzi grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują. W 2017r odbyły się 4 Posiedzenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy   w rodzinie oraz podjęcia działań pomocowych w indywidualnych przypadkach odbywały się grupy robocze. 
W 2017r do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 78 Niebieskich Kart które dotyczyły 63 rodzin w tym:
- 7 Niebieskich Kart zostało sporządzonych przez przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 1 Niebieska Karta została sporządzona przez przedstawiciela Oświaty
- 1 Niebieska Karta została sporządzona przez przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 69 Niebieskich  Kart zostało sporządzonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu pt. 
,, Interwencja wobec przemocy w rodzinie – techniki negocjacji, manipulacji, prowokacji, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ochrona danych osobowych w pracy KRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie przeprowadziła Pani Barbara Turzyńska reprezentująca Centrum Profilaktyki i Reedukacji ,,Atelier” 
z Krakowa.
W 2017 roku została zorganizowana akcja letnia dla dzieci z terenu miasta Sandomierza pn. „Podwórkowy Wychowawca” realizowana przez: Świetlicę Środowiskową, Miejską Bibliotekę Publiczną, Sandomierskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na terenie miasta zostało przeprowadzonych wiele programów profilaktycznych i akcji edukacyjnych – odbywały się one nie tylko we wszystkich szkołach ale także były organizowane prze OPS (11) i Urząd Miejski w Sandomierz.
W 2017 roku do GKRPA wpłynęło 85 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe wobec osób nadużywających alkoholou.
Gmina Sandomierz wzięła udział w 4 ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, tj.: Zachowaj trzeźwy Umysł, Stop przemocy, Bezpieczeństwo drogowe i komunikacyjne, Narkotyki to mnie nie kręci.
Przeprowadzono program profilaktyczno – edukacyjny dla rodziców i wychowawców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
W PIK udzielono 219 porady, a w punkcie Edukacyjno – Konsultacyjnym 518 porad.
Szacunkowa ilość osób biorących udział 
w programach profilaktyki wyniosła ponad 1200 osób.

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Świetlica Środowiskowa – jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz, działa w dwóch punktach:
- ul. Słowackiego 15
- ul. Portowa 24
zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum opiekę, pomoc w nauce, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo –wychowawcze, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, sportowe, artystyczne, ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie wychowankowie wraz z opiekunami spędzają czas na świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków i placów zabaw. Realizowane jest również dożywianie dzieci w postaci suchego prowiantu. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego, na druku dostępnym w świetlicy.
Świetlice działają od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00. W okresie przerw w nauce szkolnej tj. w wakacje i ferie w godz. od 7.00 do 16.00. W świetlicy w ramach kultywowania tradycji obchodzone są święta okolicznościowe i narodowe. Wychowankowie świetlicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje lokalne, integrują się ze społeczeństwem. Dzieci, na co dzień socjalizują się w grupie rówieśniczej i nie tylko.
PROGRAMY:
Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne
dla trzech grup wiekowych 
- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 
Program profilaktyczno- terapeutyczny „Razem Raźniej” dla wychowanków świetlicy z kl I- III szkoły podstawowej
Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 67% ankietowanych spośród 9 uczestników wykazało 
się wiedzą z zakresu programu 
6 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 
3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 
Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 10 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu programu
9 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę
0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca

	Program profilaktyczno- terapeutyczny „Integracja to rewelacja”
      dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 33% ankietowanych spośród 6 uczestników nie wykazało się wiedzą z zakresu programu
2 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę
4 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 
Po zakończeniu programu 66% ankietowanych spośród 6 uczestników wykazało się wiedzą 
z zakresu programu
4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę
2 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca
	Program profilaktyczno- terapeutyczny „Nie hejtuj” dla uczniów oddziałów gimnazjum.
Program został zrealizowany w ramach projektu „Żyję w realu, a nie na portalu”. Program przeprowadzono w kl. II a oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu – 21 uczniów. Odbyło się zgodnie z planem 8 spotkań. Wg przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych po programie 99% uczniów byłaby w stanie udzielić pomocy osobom potrzebującym np. wstawić się za taka osobą, wskazać jej miejsce, gdzie może szukać pomocy.

- w punkcie przy ul. Portowej 24-
	Program „bajki pomagajki, czyli jak kształtować charakter dziecka” 
     dla wychowanków świetlicy z kl I- III szkoły podstawowej

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 54% ankietowanych spośród 11 uczestników wykazało
 się wiedzą z zakresu programu
6 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę
5 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 
Po zakończeniu programu 73% ankietowanych spośród 11 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu programu 
8 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 
3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca
	Program „Polubić siebie”
      dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 33% ankietowanych spośród 12 uczestników wykazało
 się wiedzą z zakresu programu
4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 
8 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 
Po zakończeniu programu 75% ankietowanych spośród 12 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu programu 
9 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 
3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca
	Program „Strzeż się”
      dla wychowanków świetlicy z kl. I- III oddział gimnazjum

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 25% ankietowanych spośród 4 uczestników wykazało
 się wiedzą z zakresu programu
1 ankieta wskazuje na posiadaną w/w wiedzę
3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 
Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 12 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu programu 
4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 
0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca
Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu zrealizowała projekt „Żyje w realu, a nie na portalu” od 04.09.2017r. do 31.12.2017r. Projekt został dofinansowany w 2017 r. 
z rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Administracji. 
Kwota dotacji 20.000,00zł , wkład własny 5.000,00zł.
Celem projektu było „odciągnięcie” młodych ludzi od świata wirtualnego, wskazanie im alternatywnych metod spędzania czasu wolnego oraz przekonanie, że prawdziwe relacje można zawierać jedynie w świecie realnym. Projekt był również walką z mową nienawiści, hejtowaniem i cyberprzemocą.
Krótki opis działań:
	Spotkania z przedstawicielami policji na temat konsekwencji wynikających z nękania, hejtowania i cyberprzemocy.

Spotkanie z przedstawicielami Sanepid- u na temat- dopalacze.
Wycieczka do „Energetycznego Centrum nauki”.
Akcja w lokalnych sklepach „Nie sprzedawaj mi alkoholu, ani papierosów”.
Piknik rodzinny „Przyjaźnie się w realu, a nie na portalu”.
Akcja informacyjno- edukacyjna „Nie jesteś sam”.
Program profilaktyczny dla gimnazjalistów „Nie hejtuj”.
Szkolenie dla wychowawców świetlic i specjalistów pracujących na rzecz rodzin WIR- program profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz cyberprzemocy.
Konkurs plastyczny „Prawa dziecka”, skierowany do uczniów sandomierskich szkół podstawowych.
Spotkanie bożonarodzeniowe- podsumowanie projektu.
Świetlica Środowiskowa wzięła udział:
W projekcie realizowanym przez Polski Czerwony Krzyż Oddział 
w  Sandomierzu „Młody i stary idą na wagary””.
Głównym celem programu było nawiązanie relacji międzypokoleniowych - zmniejszenie dystansu pomiędzy osobami starszymi, a dziećmi, poprzez wspólne zajęcia polegające na nauce, wymianie doświadczeń i wspólnej zabawie. Powyższe działania pozwoliły obu grupom wiekowym rozwijać się twórczo i wzajemnie poznawać. 
W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” działającym przy Domu Pomocy Społecznej pt. „Aktywizacja międzypokoleniowa osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży”. W ramach tego projektu wychowankowie świetlic odwiedzali mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Przede wszystkim razem spędzali czas, rozmawiając, grając w gry planszowe oraz uczestnicząc w zajęciach kulinarnych i manualnych.
Ważne wydarzenia:
23.01.2017r. Przedstawianie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
25.01.2017r. Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka z seniorami z Grupy Diabetyków 
w Sandomierzu. Występ dzieci, poczęstunek, zabawy min. kalambury.
Wychowankowie świetlicy- działalność artystyczna:
- 12.12.2017. udział w Przeglądzie Spektakli profilaktycznych w Sandomierzu- wyróżnienie za „Autentyczność przekazanych treści”.
- 12.12.2017. Spektakl „Przypowieść o narodzinach” w reżyserii Pani Grażyny Milarskiej.
W świetlicy organizowano pogadanki na temat zjawiska przemocy, ponadto odbywały się indywidualne rozmowy wychowawcze z dziećmi i ich rodzicami, niekiedy poszerzone 
o współprace z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym, dotyczące zaistniałych sytuacji o charakterze przemocowym.
Świetlica ściśle współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Sandomierzu, Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu ( psycholog, asystenci rodzin, pracownicy socjalni) , Komendą Powiatową Policji 
w Sandomierzu (dzielnicowi), Grupa Diabetyków Oddział Sandomierz, Stowarzyszeniem TSA Sandomierz (stowarzyszenie zajmujące się promowaniem sportu)
Szkolenia wszystkich pracowników:
05.10.2017r- 06.10.2017r. w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”.
szkolenie WIR – Warsztaty Integracji Rówieśniczej – program profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz cyberprzemocy.
Superwizja pracy własnej.
W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z zajęć na świetlicy skorzystało 121 dzieci:
- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 42 dzieci
- w punkcie przy ul. Portowej 24- 45 dzieci
Ponadto dodatkowo na okres wakacji i ferii zapisanych było 34 dzieci:
- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 21 dzieci
- w punkcie przy ul. Portowej 24- 13 dzieci
Średnia roczna frekwencja wyniosła:
- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 20 dzieci
- w punkcie przy ul. Portowej 24- 17 dzieci

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
W strukturach  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu od wtorku do piątku w godz. 16.00 - 18.00 działa Punkt Interwencji Kryzysowej, zwany dalej Punktem, w którym bezpłatnych porad osobom w kryzysowych sytuacjach udzielają: psycholog, instruktor terapii uzależnień oraz radca prawny. Punkt znajduje się przy ulicy Żydowskiej 6c w  budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Punkt udziela pomocy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Kryzys może rodzić bieda, przemoc, bezradność, brak pracy, niepowodzenia w szkole, brak trwałych, znaczących relacji z bliskimi ludźmi, niskie poczucie własnej wartości, złe doświadczenia małżeńskie, częste konflikty z prawem, niezdolność do korzystania z naturalnych źródeł wsparcia jakimi są: rodzina, przyjaciele i grupy społeczne, a także nadużywanie leków, alkoholu, narkotyków. Osoby te zgłaszają się osobiście, mogą też być kierowane przez kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, prokuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów oraz inne instytucje działające na terenie miasta Sandomierza, realizujące zadania zabezpieczenia społecznego.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2017 roku udzielono łącznie 219 porad w tym:
	osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym – 30;

ofiarom przemocy – 19;
osobom z problemami rodzinnymi – 62;
inne – 108.

Prowadzenie Punktu Edukacyjno – Konsultacyjnego
Praca Punktu  Edukacyjno - Konsultacyjnego ma charakter ciągły i odbywa się w każdy dzień pracy. W 2017 roku Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny prowadzony był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Punkt w 2017 roku udzielał bezpłatnych porad wg. ustalonego harmonogramu, w Punkcie porad udzielają: psycholog - psychoterapeuta, prawnik, specjalista terapii uzależnień, terapeuta uzależnień (pomoc dla członków rodzin), specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się porady dot. m.in.  problemów małżeńskich, wychowawczych oraz kryzysów życiowych. Sporą liczbę porad udzielanych  w Punkcie stanowią porady prawne.

W 2017 roku w punkcie udzielono łącznie 518 porad, w tym:
	osobom uzależnionym – 108;

osobom współuzależnionym – 59;
osobom uzależnionym od narkotyków – 9;
inne uzależnienia (leki, hazard) – 23;
dot. problemu przemocy – 25;
prawne – 123;
inne – 171.

Kontynuacja zatrudnienia instruktora terapii zajęciowej w Punkcie Interwencji Kryzysowej
Zgodnie z celami określonymi w harmonogramie  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2017 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuował zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Interwencji Kryzysowej. OPS w Sandomierzu w ramach umowy zlecenia w 2017 r. zatrudniał instruktora terapii uzależnień. Instruktor terapii uzależnień ma za zadanie wskazanie mechanizmów uzależnienia oraz nakłonienie do podjęcia leczenia odwykowego. Instruktor terapii uzależnień świadczy także pomoc członkom rodziny osób uzależnionych oraz osobom współuzależnionym. Problemem osób nadużywających alkoholu jest również bariera zgłoszenia się do punktu służby zdrowia, bycia rozpoznanym, przyznania się do nałogu. Głównym zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej jest poradnictwo prawne socjalne, psychologiczne. 


Realizacja zadania „Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno – edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy”
Realizacja zadania była działaniem profilaktycznym mającym na celu wzmocnienie młodzieży w obszarze tożsamości, poczucia własnej wartości, identyfikacji w systemie społecznym. W ramach zadania przeprowadzono 19 zajęć edukacyjno- warsztatowych w wymiarze 2 godzin każde, które polegały na zapoznaniu uczniów z pojęciem asertywności, wykształceniu umiejętności rozróżniania różnych postaw oraz umiejętności wyrażania szacunku do siebie i innych.
Tematyka zajęć edukacyjno - warsztatowych:
Jestem sobą- zajęcia z elementami wglądu w samego siebie, samoocena.
Ćwiczenie 1-(praca w grupie) poznajmy się
Ćwiczenie 2-(praca w grupie) zasady dobrej komunikacji
Ćwiczenie 3-(ćwiczenie indywidualne) jaki jesteś
Asertywność 
mini wykład
Ćwiczenie 4- (praca w grupach) scenki dotyczące namawiania np. na zapalenie papierosa lub   zażycie dopalacza
Ćwiczenie 5-(ćwiczenie indywidualne) jestem praca na zasobach własnych
Ewaluacja projektu- arkusze z zaczętymi zdaniami do uzupełnienia
Rezultatem takich działań będzie młodzież świadoma, bez nałogów, otwarcie wyrażająca własne zdanie bez naruszania dóbr drugiej osoby.
Ponadto działaniami profilaktycznymi zostały objęte dzieci z placówek przedszkolnych – 9 grup. Grupy przedszkolne objęte działaniem były wskazywane przez dyrektorów przedszkoli, zaś indywidualna obserwacja dziecka odbywała się na prośbę rodzica i w jego obecności. Były realizowane także konsultacje dla rodziców i nauczycieli w formie informacji zwrotnej z realizowanych zajęć.
Realizowany był również program „Zdrowie psychiczne – jak o nie dbam”. 
W zajęciach uczestniczyło ogółem 435 uczniów Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Sandomierzu.
We współpracy z Dyrektorami Gimnazjum i pedagogami szkolnymi wytypowano grupy klasowe, w których przeprowadzono zajęcia. Ogółem przeprowadzono 38 godzin zajęć edukacyjno- warsztatowych. Zajęcia realizował terapeuta uzależnień oraz socjoterapeutka.







W działaniu uczestniczyło około 100 przedszkolaków.



Program objął około 300 uczniów sandomierskich szkół podstawowych.

Realizacja konkursu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Sandomierza

Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu zorganizowali konkurs profilaktyczny pod hasłem „Mam otwarte serce - pomagam”, którego celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi, rozwijanie umiejętności empatii i chęci niesienia pomocy słabszym i potrzebującym oraz promowanie bezpiecznych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego a także kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Przedmiotowy konkurs skierowany był do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, wychowanków świetlic socjoterapeutycznych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Sandomierza.
Udział w konkursie wzięło 118 uczestników,







2.3. Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem
Realizacja VI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski             w Sandomierzu zorganizowali „VI Przegląd Spektakli Profilaktycznych”, którego celem była:
	promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie wzorców prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, 

zaangażowanie nauczycieli, wychowawców i rodziców w oddziaływanie profilaktyczne, 
szerzenie kultury żywego słowa oraz 
doskonalenie umiejętności pracy w zespole, obserwacji, świadomego odbioru i oceny prezentowanych sytuacji.
Przedmiotowy przegląd skierowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych, wychowanków świetlic socjoterapeutycznych oraz innych grup zorganizowanych w podanym przedziale wiekowym z terenu miasta Sandomierza.
W IV Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych wzięło udział 5 zespołów z sandomierskich placówek oświatowych, łącznie około 60 uczestników i 10 opiekunów.

Wspieranie rodzin o ograniczonej wydolności ekonomicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspiera rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji materialnej poprzez zapewnienie pomocy wynikającej z ustawy 
o pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz pomocy niepieniężnej poprzez sfinansowanie ciepłego posiłku np. w placówkach oświatowych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  zapewnia również pomoc 
w formie ciepłego posiłku dla dzieci oraz osób dorosłych. 
Ponadto 1 dziecko objęto pomocą w formie bezpłatnych posiłków 
w przedszkolach lub szkołach  bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego - na wniosek dyrektora placówki na podstawie Uchwały  Nr XXXVII/385/2014 Rady  Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 r. w  sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2017 roku pokrył również  koszty wypoczynku letniego dla 15 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, szczególnie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
W 2017 roku pomocą finansową  objęto:
433 osoby/ rodziny- zasiłki celowe i celowe specjalne bezzwrotne,
166 osób/ rodzin- zasiłki stałe,
54 osoby/ rodziny- zasiłki okresowe
W 2017 roku z pomocy społecznej skorzystało 85 rodzin z dziećmi w tym:
37 rodzin  z jednym dzieckiem,
30 rodzin  z dwójką dzieci,
10 rodzin  z trójką dzieci,
8 rodzin  z czwórką dzieci,
W 2017 roku pomocą w  formie ciepłego posiłku objęto:
Przedszkola-  62 osoby
Szkoły- 101  osób


Koordynowanie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
Celem programu jest wspieranie środowisk mających trudności 
z realizacją swoich naturalnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbań 
o charakterze opiekuńczo – wychowawczym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspiera potrzebujące rodziny 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i funkcjonowania 
w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Podejmowane działania polegają przede wszystkim na wykorzystywaniu i wzmacnianiu zasobów własnych rodzin i stymulowaniu ich w procesie usamodzielniania. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy społecznej jest bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo -
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego to jeden z częstszych powodów przyznania pomocy. W celu wsparcia rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej 
Najczęstsze powody przyznania pomocy za okres od 01.01-31.12.2017
- ubóstwo – 265
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 28
  w tym wielodzietność – 24
- bezrobocie – 178
- długotrwała lub ciężka choroba – 349
- niepełnosprawność – 288
- bezradność w prawach opiekuńczo  
  wychowawczych – 153
  w tym: - rodziny niepełne – 59
              - rodziny wielodzietne – 12
- alkoholizm – 43
Liczba osób objętych pomocą ogółem - 1003

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja gminnego  programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Uchwałą  NR XXI/204/2016 Rady  Miasta Sandomierza z  dnia 3 lutego 2016 r.  z późniejszymi zmianami przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2020.
 Celem programu jest tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego systemu zapobiegania przemocy rodzinie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz współprace służb i instytucji warunkującą spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny. Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy  
w rodzinie oraz stworzenie profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych  bądź dotkniętych przemocą w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach Zespołu oraz w posiedzeniach grup roboczych, na które zapraszane są ofiary przemocy i wzywani sprawcy przemocy.   Po wysłuchaniu stron członkowie grup ustalają plan pomocy rodzinie. Pracownicy socjalni ściśle współpracują z przedstawicielami Policji oraz Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Środowiska dotknięte przemocą 
w rodzinie   są systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych oraz dzielnicowych, którzy sprawdzają stan bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  W okresie od 01.01-31.12.2017r wpłynęło do przewodniczącego zespołu  78 Niebieskich kart.  Pracownicy socjalni po ustaleniach na grupach roboczych wystosowali 19  wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na  przymusowe leczenie odwykowe. Ponadto tut. Ośrodek skierował 23 wnioski do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 
o wgląd w sytuacje rodzin z dziećmi i podjęcie właściwych działań.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach działań profilaktycznych 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwietniu 2017 roku ogłosił III edycję konkursu „Słowa Zamiast Bomb” Konkurs skierowany był do uczniów sandomierskich gimnazjów oraz klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy Sandomierz. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do problemu krzywdzenia słabszych


Zapewnienie rodzinom niewydolnym wychowawczo wsparcia asystenta rodziny
Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej  prowadzi działalność mającą na celu wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej sandomierskich rodzin. Aktywność Zespołu skupia się na oddziaływaniach profilaktycznych, prowadzonych 
we współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz dobra rodziny 
i dziecka. Wchodzący w skład Zespołu specjaliści obejmują potrzebujące środowiska wsparciem psychologicznym, prowadzą indywidualne konsultacje, zarówno 
z rodzicami jak i dziećmi. Włączają się także w realizacje imprez okolicznościowych 
i wydarzeń, promujących prorodzinne wartości, zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień i przemocy. W Zespole jest zatrudnionych 2 asystentów rodziny oraz psycholog. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.  Praca asystenta rodzinnego ma charakter kompleksowy. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Większość spotkań odbywa   się w domach podopiecznych co pozwala stworzyć warunki  bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Wizyty odbywają się minimum 1-2 razy w tygodniu i trwają 1- 3 godziny. Każda wizyta asystenta rodziny w środowisku , rodzaje podjętych działań odnotowywane są w Dzienniku pracy asystenta rodziny. Asystent ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, wspólnie opracowują plan pracy z rodziną. 
W okresie od 01.01-31.12.2017 roku 31 rodzin z terenu gminy Sandomierz miało przydzielonego asystenta rodziny.

Wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dla osób i rodzin korzystających z pomocy OPS  zapewnia  psycholog, który w omawianym okresie objął pomocą psychologiczną 73 rodziny.

Wsparcie finansowe – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem”.
Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego jakim  są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia  alimentacyjne oraz zasiłki dla opiekunów i świadczenia wychowawcze oraz nowe świadczenie realizowane od dnia 01.01.2017r. „Za życiem”.  Duża liczba osób korzystających z zasiłków rodzinnych, alimentów, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego  nie korzysta z pomocy finansowej tutejszego Ośrodka na podstawie ustawy o pomocy społecznej z uwagi na przekroczenie progu dochodowego, który jest dużo niższy w przypadku ustawy o pomocy społecznej. 
Świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy 
o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów a w szczególności ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci często są dużą ulgą dla poszczególnych gospodarstw domowych i pomagają zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami są przeznaczane na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Świadczenia opiekuńcze przyznawane są w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki 
i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, a także na zapewnienie wsparcia osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem                                  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają być wsparciem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 
Świadczenia wychowawcze – jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, świadczenia „Za życiem”  były przyznawane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawnymi, na podstawie złożonych dokumentów niezbędnych do otrzymania danej pomocy. W 2017r. były przyjmowane wnioski 
o świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 ( trwający do 31.10.2017r.) oraz 2017/2018 (trwający od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.), a także wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na okres świadczeniowy 2016/2017 (trwający do 30.09.2017r.) oraz 2017/2018 (trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.).
Ponadto od 01.01.2017r. przyjmowane były wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2016/2017 oraz na okres 2017/2018 (od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.).
W związku z powyższym zostało wydanych decyzji:
- z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 2212
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 244 (decyzje w związku 
z wnioskiem klienta, decyzje o zmianie wysokości zasądzonych alimentów  w oparciu o informacje od komornika, decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w związku  z niekontynuowaniem nauki przez wnioskodawcę).
- z zakresu świadczenia wychowawczego – 1621
- dot. świadczenia „Za życiem” – 2.
Decyzje wydawane były po zgromadzeniu wszystkich dokumentów w możliwie najkrótszym czasie od dnia złożenia wniosków.
W 2017r. na wypłatę świadczeń rodzinnych (w tym świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów zostało wydatkowane 8.064.293,99 zł.
W 2017r. na wypłatę świadczenia wychowawczego zostało wydatkowane                         11.576.268,30 zł.
W 2017r. na wypłatę świadczenia „Za życiem” wydatkowano 12.000,00 zł.
Świadczenia w poszczególnych miesiącach były wypłacane zgodnie 
z harmonogramem wypłat – po pozyskaniu środków na ich wypłatę.
Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych mieli dostęp do obowiązujących aktów prawnych  w programie LEX. Informacje na temat projektów ustaw i rozporządzeń dostępne były na stronie BIP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Informacje o aktualnie obowiązujących  przepisach  prawnych były przekazywane osobom zainteresowanym jak i również  były umieszczane  na tablicy ogłoszeń.
Informacje o zmianach przepisów prawnych wykorzystywanych w sekcji świadczeń rodzinnych były aktualizowane na stronie BIP w roku 2017.
W ramach właściwej obsługi klienta założono, że każdy z pracowników sekcji świadczeń rodzinnych  przynajmniej raz w roku weźmie udział w szkoleniu zewnętrznym z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. pracownicy sekcji świadczeń uczestniczyli 
w szkoleniach z powyższego zakresu, które uzupełniały i systematyzowały wiedzę. 
W 2017r. za pośrednictwem systemu Emp@tia pozyskiwane były dane dotyczące m.in. dochodów wnioskodawców i członków ich rodzin, informacji 
o wysokości składki zdrowotnej, informacje dot. orzeczeń o niepełnosprawności, 
z bazy PESEL.     
W 2017r. w sekcji świadczeń rodzinnych przyjętych zostało  3.769 wniosków:
- o świadczenia rodzinne – 1821
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 213
- zasiłek dla opiekuna – 0
- świadczenia wychowawcze – 1733
- świadczenie „Za życiem” – 2

Zestawienie danych dotyczących liczby wypłaconych świadczeń:
- zasiłki rodzinne – 13.398, z tego na   
  dziecko:
  - do ukończenia 5 rż – 3.533,
  - powyżej 5 rż do ukończenia 18 rż – 
     8.840,
   - powyżej 18 rż do ukończenia 24 rż – 
     1,025,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 
  4.748, z  tego z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 65,
  - opieki nad dzieckiem w okresie 
    korzystania z urlopu wychowawczego 
    – 232,
  - samotnego wychowywania dziecka – 
    700,
   - kształcenia i rehabilitacji dziecka 
     niepełnosprawnego – 1.299,
   - rozpoczęcia roku szkolnego – 786,
   - podjęcia przez dziecko nauki w 
     szkole poza miejscem zamieszkania 
     – 211,
   - wychowania dziecka w rodzinie 
     wielodzietnej – 1.455,
- zasiłki pielęgnacyjne – 14.377,
- świadczenia pielęgnacyjne – 597,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 768,
- jednorazowa zapomoga z tytułu 
  urodzenia się dziecka – 152,
- świadczenie rodzicielskie – 742,
- zasiłek dla opiekuna – 479,
-świadczenie z funduszu 
  alimentacyjnego – 3.009,
-jednorazowe świadczenia „Za 
 życiem” – 3.

Wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dzieci, młodzieży oraz rodzin
Terenem działania Poradni jest powiat sandomierski, tj.: miasto Sandomierz oraz gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.
Działalność obejmuje 5 podstawowych obszarów:
·	Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
·	Terapia zaburzeń rozwojowych
·	Terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i ich rodzin, interwencja kryzysowa
·	Doradztwo zawodowe
·	Profilaktyka i psychoedukacja
Każdego roku, przeprowadzane są konsultacje z dyrektorami wszystkich szkół i przedszkoli z terenu powiatu. Zgłaszane potrzeby są podstawą do planowania zadań do realizacji w poszczególnych działach na dany rok.
Badania diagnostyczne prowadzone są głównie w Poradni, a w uzasadnionych przypadkach także w środowisku domowym.
W diagnozie dojrzałości szkolnej uczestniczyło w szkołach 63 dzieci: 14 dzieci w wieku przedszkolnym i 59 dzieci uczących się w kl. I.
W zajęciach terapii pedagogicznej  uczestniczyło 43 dzieci w wieku:
-przedszkolnym - 2
-uczniowie szkół podstawowych - 40
-uczniowie gimnazjum – 1
Przeprowadzono z nimi 696 zajęć specjalistycznych
Coraz większa liczba uczniów uczestniczy w terapii EEG Biofeedback. Metoda ta wykorzystuje bioelektryczną czynność mózgu do trenowania oraz modelowania dysfunkcji rozwojowych, takich jak: zaburzenie koncentracji uwagi, zaburzenie rozwoju psychomotorycznego, zaburzenia nastroju i zaburzenia snu.
 W tym roku na zajęcia Biofeedback uczęszczało 17 osób:
·	w wieku przedszkolnym - 1
·	uczniowie szkół podstawowych - 9
·	uczniowie gimnazjum - 5
·	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 2
Odbyły się 193 spotkania terapeutyczne.
Pedagodzy prowadzący zajęcia terapii pedagogicznej dużą wagę przywiązują do współpracy z rodzicami. Porady, rozmowy terapeutyczne i instruktażowe dotyczyły zwłaszcza trudności wychowawczych, prawidłowości rozwojowych, absencji szkolnej, braku promocji, gotowości szkolnej, trudności edukacyjnych w zakresie czytania ze zrozumieniem, sprawności techniki czytania i pisania, zdolności matematycznych, specjalnych potrzeb edukacyjnych, kompetencji komunikacyjnych, nieprawidłowości w zakresie metod i form uczenia się, zaburzeń w integracji sensorycznej, stymulowania i usprawniania rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowania emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych i stresu szkolnego.
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN 
ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA
Problemy z jakimi zgłosili się uczniowie to depresja, zespoły lękowe, nerwica natręctw, schizofrenia, zachowania autodestrukcyjne, trudności emocjonalne, trudności dotyczące tożsamości płciowej, brak umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, z przeżytymi, trudnymi doświadczeniami
DORADZTWO ZAWODOWE
W ramach doradztwa zawodowego przeprowadzono 74 indywidualne porady po badaniach zawodowych oraz 54 indywidualne porady zawodowych bez badań. 
Mgr Lucja Strużyk prowadziła w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Odbyło się 34 zajęć warsztatowych, w których uczestniczyło 709 uczniów (419 uczniów gimnazjów i 290 uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
PROFILAKTYKA I PSYCHOEDUKACJA
Zadania z zakresu profilaktyki i psychoedukacji wykonują wszyscy psycholodzy i pedagodzy Poradni. Na bieżąco prowadzone są konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami, pedagogami szkolnymi oraz specjalistami z różnych instytucji, takich jak: policja, sąd, opieka społeczna, samorządy lokalne. W sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży współpracujemy z kuratorami sądowymi – zawodowymi i społecznymi, a także policją.
Każdego roku przeprowadza się dużą ilość zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Realizacja programu „Inni, a jednak tacy sami”:
„ Uczeń z ADHD” 
„Uczeń z niepełnosprawnością ruchową” 
„ Uczeń z zespołem Aspergera
„Zagrożenia i możliwości związane z użytkowaniem Internetu”  
„Sztuka rozpoznawania i wyrażania emocji” 
„Trening kreatywnego myślenia” i inne
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu w roku szkolnym 2016/2017 zostało przyjętych 1151 osób. Wykonano:
-540 indywidualnych badań psychologicznych
-598 indywidualnych badań pedagogicznych
-310 indywidualnych badań logopedycznych. 
-95 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej.
 Udzielono rodzicom 1506 porad bez badań, w tym były to także rozmowy wspierające, rozmowy instruktażowe.
Przeprowadzono 1320 konsultacji:
-z dyrektorami i nauczycielami - 768
-pedagogami i wychowawcami - 385
-wychowawcami placówek opiekuńczo wychowawczych – 51
-innymi osobami, tj. asystentami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, itp. - 126
Uczestniczono w 11 mediacjach szkolnych mających na celu rozwiązywanie konfliktów między uczniami i rodzicami.


2.4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Programy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa obywateli
Podstawowym założeniem sandomierskiej Policji na rok 2017 było utrzymanie wysokiego poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa i wzrostu poziomu zaufania obywateli do Policji.
DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
W 2017 roku w ramach programu „Razem Bezpieczniej” przeprowadzono szereg akcji 
i przedsięwzięć, do których można zaliczyć:
	wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „ALKOHOL I NARKOTYKI” – 53 działań
	wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „PRĘDKOŚĆ” – 25 działań, 

wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” – 39 działań
	wzmożone działania pod kryptonimem ,,BUS&TRUCK” – 10 działania
	wzmożone działania pod kryptonimem ,,PASY BEZPIECZEŃSTWA” – 5 działań
	wzmożone działania pod kryptonimem ,,BEZPIECZNY WEEKEND” – 8 działań
	wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem ,,SMOG” - 6
	realizacja ogólnopolskiej kampanii ,,TWOJE ŚWIATŁA TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”
lustracja dróg pod kątem oznakowania i stanu technicznego oraz składanie stosownych wniosków do zarządców.
realizacja "Stop dziecko na drodze", „Nie daj się zabić - życie jest zbyt cenne”
ujawniono 6186 przekroczeń prędkości, zatrzymano 544 praw jazdy
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu uczestniczyli w drugiej edycji akcji pod nazwą „EDWARD” czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Funkcjonariusze podczas działań EDWARD kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi nadzorowali zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych. W tym roku w akcję włączyli się wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Wspólnie z policjantami edukowali oni kierujących w zakresie  podtrzymywania podstawowych czynności życiowych w nagłych stanach zagrożenia życia osób poszkodowanych na miejscu wypadku.
Sandomierscy policjanci wzięli udział w przedsięwzięciu pod kryptonimem ,,Wisła2017”, którego celem było przede wszystkim usprawnienie współdziałania wszystkich służb na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Scenariusz przedsięwzięcia nie był łatwy, wszystko rozgrywało się niezwykle szybko i sprawnie. Każdy z prezentowanych epizodów wymagał dużego zaangażowania, skuteczności i operatywności ćwiczących. Wszystko po to, aby sprawdzić w praktyce różnego rodzaju scenariusze działań oraz wypracować najlepsze w tym zakresie rozwiązania.
działania profilaktyczno – szkoleniowe z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa osobistego dla osób starszych. W trosce o poprawę bezpieczeństwa mundurowi apelowali o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do mieszkań, bądź telefonują podając się za członków rodziny lub znajomych. Podczas takich spotkań funkcjonariusze przypominają metody jakimi posługują się przestępcy wyłudzający pieniądze najczęściej od osób starszych, mieszkających samotnie działających metodą ,,na wnuczka”, ,,inkasenta”, ,,pracownika opieki społecznej” czy ,, pracownika wodociągów”, a nawet ,,policjanta”.
	   Sandomierscy funkcjonariusze wzięli udział w IV edycji Targów Pracy i Edukacji   ,,Aktywność Twoją Szansą”, które odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej na ul. Patkowskiego w Sandomierzu. Z tej okazji funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu przygotowali specjalne stoisko, przy którym osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się, jak zostać funkcjonariuszem Policji.

	Policyjne działania pod hasłem "Bezpieczna szkoła". W czasie spotkań z młodzieżą oraz  pikników propagowano broszury edukacyjne broszury pn. „Nie jesteś na sprzedaż”.  Informacje dotyczące problematyki  były publikowane na stronie internetowej.  
	Przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz pracowników oświaty. Policjanci prowadzący spotkania omówili metody postępowania w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych. Poruszone zostały tematy ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania, obowiązków pracowników placówki oświatowej związanych  z sytuacją wtargnięcia napastnika do szkoły, oraz sposób powiadamiania służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika na teren placówki oświatowej. 
	Spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz pedagogami.

Przedsięwzięcia organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka            
·	Przeprowadzono cykl comiesięcznych szkoleń w sandomierskiej jednostce wojskowej 
	Działania w ramach świętokrzyskich dni profilaktyki            

	,, Egida 2017 ‘’. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu była jedną z 82 jednostek policji w których we wrześniu odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem ,,Egida 2017”. Była to praktyczna weryfikacja tego jak działa system powoływania rezerw. Całość koordynował Główny Sztab Policji KGP. Głównymi założeniami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji. Na ćwiczenia stawiły się osoby , które posiadały nadane przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.       
	,, Szkoła 2017 ” na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu odbyły się ćwiczenia ewakuacji uczniów z terenu szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. W działaniach udział wzięli policjanci, strażacy i ratownicy medyczni z grupy PCK.    
XXV Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Na jednej z siedmiu stacji zawodnicy mieli możliwość powalczyć o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. W generalnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęli ratownicy z sandomierskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu powędrował do uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.  

	W Katolickim Domu Kultury po raz kolejny odbyło się spotkanie mundurowych z dziećmi klas pierwszych w ramach akcji ,,Pierwszaki 2017/2018 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz poza nią, propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia oraz promowanie noszenia elementów odblaskowych. W przedsięwzięcie edukacyjne włączyli się między innymi: przedstawiciele Policji, straży pożarnej, placówki zdrowia oraz KRUS-u. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zapoznali najmłodszych z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci aktywnie uczestniczyły  w spotkaniu śpiewając piosenki i odpowiadając na pytania prowadzących. Jednym z elementów wystąpienia policjantki był muzyczny pokaz kierowania ruchem drogowym. 
	Działania szkoleniowo - pokazowe w czasie festynów i pikników m.in. zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu pn. „Sandomierskie Senioralia 2017” 
Komunikaty informacyjne, dotyczące zagrożeń umieszczane na stronie internetowej KPP Sandomierz, w prasie, emitowane w lokalnej stacji radia „Leliwa” i radia „Kielce”. 
	Sandomierska Policja szukając możliwych dróg dotarcia do mieszkańców, nawiązała współpracę z Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową, dzięki czemu na stronie telewizji kablowej zamieszczane są komunikaty o aktualnie występujących zagrożeniach. 
	Dzięki Samorządowemu Informatorowi SMS sandomierska Policja wysłała do mieszkańców Sandomierza ponad 3600 smsów, informujących o aktualnie występujących zagrożeniach.         
	Sandomierscy policjanci wspólnie z przedstawicielami instytucji państwowych i samorządowych, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną wzięli czynny udział w „Marszu Pokoju”, który przeszedł ulicami Starego Miasta. Marsz był wyrazem sprzeciwu wobec przemocy oraz agresji. Na zakończenie w nawiązaniu do obchodzonego we wrześniu Międzynarodowego Dnia Pokoju wypuszczono gołębie – symbol pokoju.
W ramach projektu ,,Żyję w realu, a nie na portalu” realizowanego przez Świetlicę Środowiskową w Sandomierzu na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz policjanci przeprowadzili spotkania z młodzieżą dotyczące zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu. 
	Sandomierscy policjanci wzięli udział w pierwszej edycji biegu ulicami miasta pn. „Sandomierska Jesienna Dycha” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu włączając się w idee promowania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu ufundował nagrodę dla najmłodszego uczestnika biegu.
·	Przeprowadzono kampanię profilaktyczną pod nazwą „ Nie daj się okraść”, która miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach o dużym skupisku ludności, a przede wszystkim miała ograniczyć kradzieże typu „kieszonkowego” poprzez komunikaty emitowane przez nagłośnienie na terenie giełdy.
	Przeprowadzono szereg działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym wiele uwagi przyłożono do edukacji najmłodszych jego uczestników.
	Odbyto spotkania i pogadanki z dziećmi ze szkół i przedszkoli. W ramach kampanii „Dopalacze kradną życie” przeprowadzono spotkania, których tematem była problematyka narkotykowa. Za pomocą filmów oraz prezentacji funkcjonariusze przedstawiali zagrożenie, jakim są narkotyki i dopalacze. Ponadto odbyły się spotkania nt. odpowiedzialności prawnej, agresji i cyberprzemocy. Łącznie policjanci przeprowadzili 186 spotkań na rzecz ponad 2000 uczniów, którzy w różny sposób zostali przeszkoleni i ostrzeżeni o niebezpieczeństwie stosowania takich środków. 
	Funkcjonariusze sandomierskiej komendy wzięli czynny udział w  Dniu Autyzmu organizowanym w ramach projektu "Trójstronna koalicja, czyli warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli w trosce o przyszłość młodych pokoleń". Mundurowi z sandomierskiej komendy prezentowali sprzęt policyjny oraz rozmawiali z dziećmi , młodzieżą i ich opiekunami o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Jednym z głównych tematów pogadanek było bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.

	W listopadzie została przeprowadzona na szczeblu powiatowym XI Edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Bezpieczeństwo Na Piątkę”. Konkurs ten łączy w sobie treści edukacyjne, prewencyjne a także propagujące bezpieczny wypoczynek. Uczniowie klas V, do których konkurs był adresowany, musieli się zmierzyć z testem sprawdzającym poziom wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa osobistego jak również bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Umiejętności  uczestników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oceniali wolontariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki współorganizatorom, którzy chętnie przyłączyli się do konkursu tj. Staroście Sandomierskiemu, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wójtowi Gminy Klimontów każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Zwycięska Szkoła Podstawowa w Obrazowie miała możliwość stanąć w szranki z uczniami innych szkół podstawowych z terenu całego województwa na etapie wojewódzkim zorganizowanym w Kielcach.
	21 marca był dniem otwartym w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu. Wszystko to w celu przybliżenia mieszkańcom Sandomierza roli Policji, specyfiki służby oraz kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc i łamanie praw człowieka. W Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu złożyło wizytę blisko 120 osób. Większość z nich stanowiła młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która dzięki dzisiejszemu przedsięwzięciu wzięła  pod uwagę wybór służby w Policji-  jako swoja karierę zawodową.
	Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się festyn z okazji Wojewódzkich Obchodów Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego, który miał miejsce  w Sandomierzu w dniu 16.07.2017. Nie zabrakło atrakcji dla dorosłych i dzieci. Piknik odwiedził również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, który wraz z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek i Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Dariuszem Augustyniakiem oceniali w ramach konkursu najlepiej przygotowane stoiska jednostek terenowych naszego garnizonu. Święto Policji to nie tylko oficjalne uroczystości, ale także szereg atrakcji, które funkcjonariusze przygotowali specjalnie na ten dzień dla społeczeństwa. Wszystko po to aby jak najbardziej poszerzać wiedzę uczestniczących w nim osób na tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz m.in. przybliżyć zainteresowanym na czym polega służba w szeregach Policji.     

	Podczas spotkań z najmłodszymi, policjanci przypominali o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku oraz zasadach poruszania się po drogach. Mundurowi zwracali uwagę na wszystkich, którzy w upalne dni korzystali z kąpieli. Pod nadzorem policjantów znalazły się również miejsca zbiorowego wypoczynku zbiorniki wodne, rzeki. Doraźnie kontrolowali również tzw. „dzikie kąpieliska”.   
	Dzielnicowi KPP w Sandomierzu aktywnie uczestniczyli w realizacji wszystkich podprogramów prewencyjnych. Szczególną rolę odgrywają w realizacji Świętokrzyskiego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zadania wynikające z założeń prewencji kryminalnej starali się upowszechniać w czasie codziennych obchodów, jak również podczas licznych spotkań z mieszkańcami oraz w czasie organizowanych imprez i festynów. Współpracowano  z Kościołem Katolickim. Dzielnicowi utrzymywali również ścisłe kontakty ze szkołami w swoich rejonach działania. Największe zaangażowanie dzielnicowych, a także innych policjantów w podejmowaniu działań profilaktycznych na rzecz dzieci była skupiana w okresie ferii zimowych, dnia wagarowicza, wakacji, początku roku szkolnego oraz w czasie wszelkich imprez kulturalno – rozrywkowych. Zrealizowane działania dokumentowali w prowadzonych teczkach zagadnieniowych. Policjanci przeprowadzili łącznie 186 spotkań z młodzieżą  szkolną  oraz 176 z pedagogami i rodzicami.
	W dniach 23-28 lutego zorganizowano edycję ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Miała ona na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie wsparcia potrzebującym. W ramach akcji wszystkie osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji. W Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, 
w systemie całodobowym można było uzyskać informację, w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw. Dodatkowo w trakcie trwania akcji dyżur pełnił wyznaczony policjant. Wszystkim zainteresowanym, informacji udzielali prokuratorzy w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu.
	Programy profilaktyczne były realizowane również poprzez szereg przedsięwzięć, do których zaliczyć należy m.in.:
	aktywny udział w wielorakich imprezach, festynach oraz konkursach realizowanych samodzielnie bądź wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami.

cykliczne działania prewencyjne prowadzone wśród osób starszych - samotnych, których objęto zainteresowaniem podczas obchodów rejonu służbowego, 
organizowano apele ostrzegawcze w kościołach, gdzie księża wygłaszali komunikaty policyjne przeznaczone dla społeczności parafialnej 
	komunikaty w mediach a także w telewizji kablowej.
	KPP w Sandomierzu objęła patronatem  „Przegląd Małych Form Teatralnych” w ramach akcji „Wychowanie przez sztukę” .Tematyka wystawianych spektakli przygotowanych przez dzieci i młodzież z terenu powiatu sandomierskiego dotyczyła promowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i używek, zasad bezpiecznego zachowania na drogach oraz bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie SP nr 2 w Sandomierzu zajęli I miejsce w eliminacjach powiatowych konkursu a następnie zajęli I miejsce w wojewódzkim przeglądzie konkursu.   

   Programy profilaktyczne były realizowane również poprzez szereg przedsięwzięć, do których zaliczyć należy m.in.:
·	aktywny udział w wielorakich imprezach, festynach oraz konkursach realizowanych samodzielnie bądź wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami.
·	cykliczne działania prewencyjne prowadzone wśród osób starszych - samotnych, których objęto zainteresowaniem podczas obchodów rejonu służbowego, 
·	organizowano apele ostrzegawcze w kościołach, gdzie księża wygłaszali komunikaty policyjne przeznaczone dla społeczności parafialnej 
W 2017 roku założono 148 Niebieskich kart
W 2017 roku odnotowano:
	117 wezwań i interwencji spowodowanych przemocą domową wywołaną nadużywaniem alkoholu;
	21 wypadków i kolizji spowodowanych przez kierowców prowadzących po spożyciu alkoholu;

226 osób nietrzeźwych zatrzymanych w pomieszczeniach policyjnych do wytrzeźwienia;
13 osób nieletnich pomiędzy 13 a 17 rokiem życia zakłócających ład i porządek po spożyciu alkoholu,

3. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

Cel szczegółowy
Nazwa/rodzaj zadania
Wykonanie
Wskaźniki monitorujące
3.1. Wysoki poziom kształcenia i bogata oferta edukacyjna
Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych
 Udział sandomierskich szkół w następujących                                      w przedsięwzięciach:
	Ogólnopolski program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Ogólnopolski program profilaktyczny „Postaw na rodzinę”.
Ogólnopolska kampania „Reaguj na przemoc”.
Ogólnopolski program profilaktyczny „Raz, dwa trzy bądź bezpieczny Ty”.
Ogólnopolski program „Akademia Przyszłości” – program wyrównujący szanse dzieci z rodzin borykających się z różnymi problemami, niezaradnych życiowo, wielodzietnych.
Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”.
Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej na agresję”.
Program „Warsztat Integracji Rówieśniczej w profilaktyce szkolnej”.
Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.
Ponadto szkoły realizowały zagadnienia z zakresu profilaktyki w ramach szkolnego programu profilaktycznego oraz planów wychowawczych klas. 
W przedszkolach realizowano warsztaty profilaktyczne  o różnej tematyce, m.in.:
	 „Nie rozmawiam z nieznajomym, nie przyjmuje nic od nieznajomego, nie dotykam przedmiotów nieznanego pochodzenia” z udziałem pedagoga, socjoterapeuty i instruktora terapii uzależnień .

Warsztaty profilaktyczne z udziałem psychologa na temat” Emocje – jak nimi rządzić i nie pozwolić aby one nami rządziły.
Statutowa ilość miejsc w publicznych i niepublicznych przedszkolach wynosi 825 miejsc.

Ilość dzieci w wieku przedszkolnym  zameldowanych na terenie miasta na stałe i czasowo na koniec 2017 roku wynosi 1003 osoby.
Liczba uczniów w sandomierskich szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz, stan na dzień 30.09.2017 roku – 1832 osoby.

Prowadzenie akcji promujących zdrowy styl życia, dystrybucja ulotek promujących zdrowy styl życia.
 W celu propagowania bezpiecznego i zdrowego stylu życia sandomierskie placówki oświatowe brały udział m.in.  w następujących przedsięwzięciach:
	Program rządowy „Bezpieczna+”. W ramach jego realizacji osiągnięto następujące rezultaty: zmniejszenie wskaźnika agresji poprzez poznanie sposób radzenia sobie z agresją i złością; poprawa komunikacji w relacjach z  rówieśnikami; zwiększenie tolerancji wobec odmienności i różnorodności, nabycie wiedzy o atrakcyjnych i bezpiecznych sposobach spędzania czasu wolnego; wzrost poczucia własnej wartości uczniów, poprawa relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko.

Program „Trzymaj Formę.”
Program profilaktyki onkologicznej „Rakoobrona”.
Program „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
„Bieg po zdrowie”.
„Śniadanie daje moc”.
Program „Mleko daje Moc” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.
Akcja „Dbałość o czyste środowisko” -  w ramach akcji zbierano nakrętki i zużyte baterie.
Akcja „Tydzień Tolerancji”.
Ogólnopolska akcja „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”.
„Zdrowo jem, więc wiem co jem”.
Udział w plastycznych konkursach profilaktycznych, teatrzykach i spektaklach”
„Udział w miejskim przeglądzie spektakli profilaktycznych”
Rozpowszechnianie ulotek profilaktycznych wśród uczniów na lekcjach wychowawczych, na zajęciach specjalistycznych oraz podczas akcji profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i przedszkoli. Przekazywanie rodzicom ulotek podczas zebrań oraz indywidualnych rozmów.
Ponadto w przedszkolach zorganizowano szereg akcji np.: „ Zielony dzień”, „ Owocowe smaki” „Kolory, smaki, zapachy – Kuchcikowo”, „Zabawy w gotowanie”, których celem było propagowanie wartości zdrowotnych warzyw, owoców oraz nabycie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się. Przedszkolaki pod okiem opiekuna samodzielne przygotowywały zdrowe, wartościowe posiłki: surówki, koktajle, owocowe szaszłyki, sałatki, a także posiłki  z uwzględnieniem produktów z Piramidy zdrowia.
Przedszkola propagowały zdrowy styl spędzania czasu poprzez organizowanie ćwiczeń porannych, spacerów na świeżym powietrzu, zabaw ruchowych, wycieczek, pikników rodzinnych.  Dzieci brały udział w warsztatach z udziałem Grupy Ratownictwa Medycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach profilaktyki antynikotynowej przedszkolaki wzięły udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach projektu „Akademia Aquafresh” dzieci nauczyły się dbać o higienę jamy ustnej. Udział w projektach ekologicznych zwrócił uwagę dzieci na potrzebę sprzątania otoczenia, potrzebę segregacji śmieci.


Działalność wychowawcza i informacyjna
Powierzchnia ogólna publicznych przedszkoli wynosi 13.118,80 m2, a kubatura budynków18.074,20 m3. Tereny zielone i place zabaw zajmują powierzchnię 21.462,48 m2. Przedszkola dysponują 27 salami dydaktycznymi. 
Z kolei szkoły podstawowe  mają powierzchnię 32.538,38 m2, których kubatura wynosi 84.470,10 m3. Tereny zielone i place zabaw 21.058 m2. Szkoły dysponują 114 salami dydaktycznymi, w tym 8 komputerowymi, w których znajduje się 134 stanowiska komputerowe. Ponadto wszystkie sandomierskie szkoły posiadają własne tereny sportowe oraz dostęp do sal gimnastycznych. 
Wszystkie szkoły posiadają własną bibliotekę szkolną, które  zajmują w sumie 11 sal                   o łącznej powierzchni 412 m2  , w których znajduje się 43 970 woluminów.

Szkoły i przedszkola organizują imprezy, apele podkreślające więzi społeczne, uczące patriotyzmu, a także uroczyste obchody świąt podkreślających ważną rolę rodziny oraz wzmacniających więzi rodzinne, m. in. „Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Dzień Ojca, Dzień Dziecka, jasełka wigilie klasowe, itp.
Pracę wychowawczą placówek wspierają rodzice włączając się m. in. w przygotowanie imprez szkolnych i przedszkolnych, opracowanie programów wycieczek itp.
Placówki oświatowe przy realizacji działań wychowawczych i informacyjnych współpracują z instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Sandomierz takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Biblioteka Miejska, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, Stowarzyszenie  na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Straży Pożarnej, MOSiR, Dom Opieki Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca ta ma na celu lepsza realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych na rzecz uczniów.
Sandomierski system oświaty obejmuje: 6 publicznych przedszkoli, 4 szkoły podstawowe. 


Udzielanie rodzicom uczniów, u których występują uzależnienia, pomocy psychologicznej poprzez działania psychologów i pedagogów szkolnych
W każdej placówce na bieżąco jest prowadzona pomoc  w zakresie interwencji kryzysowej. Pedagodzy i psycholodzy szkolni udzielają rodzicom porad i konsultacji na terenie szkoły. Informują ich o placówkach, gdzie mogą otrzymać profesjonalną pomoc. Przedszkola organizowały dla rodziców pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie: warsztatów, wykładów z psychologiem oraz indywidualnych bezpłatnych konsultacji z psychologiem/pedagogiem. Rodzicom udzielono informacji z danymi kontaktowymi instytucji zajmujących się m.in.: diagnostyką specjalistyczną, pomocą psychologiczną, pedagogiczną, terapią, poradami prawnymi.


Wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie działalności funkcjonujących świetlic
Placówki oświatowe współpracują ze świetlicami środowiskowymi w Sandomierzu.


Zapewnienie dzieciom i młodzieży bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, alternatywnych w ramach tak zwanej profilaktyki uniwersalnej
Uczniowie szkół mieli możliwość ze skorzystania  z bogatej oferty zajęć, były to m.in.: zajęcia korekcyjno-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dla dyslektyków, rewalidacyjne, informatyczne, teatralne, taneczne, sportowe, rozwijające zainteresowania czytelnicze, przedmiotowe koła zainteresowań, Laboratorium Wiedzy Przyrodniczej, Uniwersytet Kompetencji Społecznych, Akademia Twórczości, itp. Dzięki temu dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania, szkolić swoje umiejętności, zdobywać wiedzę, pokonywać własne trudności i lęki, co przyczyniło się do wzrostu ich samooceny.


Ustalenie potrzeb edukacyjnych osób bezrobotnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ściśle współpracuje 
z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia. Corocznie Ośrodek ustala potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia OPS  i przekazuje informacje do PUP (ostatnie pismo 
z dnia 22.11.2017r.). Ponadto PUP w Sandomierzu systematycznie przesyła do OPS  aktualne oferty pracy  celem informowania podopiecznych, którzy obecnie nie pozostają w zatrudnieniu o możliwych formach zatrudnienia.

3.2. Aktywizacja osób starszych
Wsparcie Klubu Seniora
W ramach wsparcia Klubu Seniora:
	dofinansowano bilety wstępu do Kina na film „Powidoki”, „Pokot” i „Cicha Noc”;

dofinansowano: wyjazd do Lublina na koncert „Czy Pamiętasz…. Powróćmy jak za dawnych lat”, wyjazd do Kielc na spektakl teatralny „Zaucha, Welcome to PRL”; wycieczkę 2-dniową do Włodawy i Chełma;
dofinansowano bilety wstępu na koncerty: „Red Lips”, „Zaczarowany Karnawał”, „Sebastian Riedel & Cree”, „Glendalough”, „Lwowskie Trio Fortepianowe”, „Muzyka w Sandomierzu”, „Marii Sadowskiej”;
	dofinansowano bilety na spektakl teatralny „Emigranci”;
Oferta SCK w zakresie zajęć dla członków Klubu Seniora:
	gimnastyka;

kurs języka angielskiego;
Kurs komputerowy
Łączny koszt dofinasowania Klubu Seniora wyniósł w 2017 roku 
	dofinansowanie do biletów – 7.429,00 zł;

dofinansowanie do zajęć – 26.971,60 zł.

Wsparcie Uniwersytety Trzeciego Wieku
- dofinansowano projekcję filmu „Listy do M. 3” dla studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sandomierzu.
- dofinansowano usługę gastronomiczną wykonaną podczas uroczystego zakończenia pierwszego semestru zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- dofinansowano zakup wydawnictwa z okazji 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sandomierzu
- dofinansowano spotkanie opłatkowe dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sandomierzu.
Liczba słuchaczy Uniwersytetu
 Trzeciego Wieku jest zmienna, waha się w granicach 100 – 120 osób






Podczas terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy aktywizacja osób starszych następuje poprzez dbanie o ich aktywność, zaradność życiową, integrację ze środowiskiem lokalnym, nabywanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, rozwijania pasji i zainteresowań. Dla każdego uczestnika zespół wspierająco aktywizujący opracował indywidualny plan postepowania wspierająco – aktywizującego, który dostosowany jest do potrzeb podopiecznego.








































































































- Światowy Związek Zołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce, Koło w Sandomierzu
-  Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz”, 
- Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Sandomierzu
-   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 15 im. „Ziemi Sandomierskiej” przy Jednostce Wojskowej 3533 w Sandomierzu 
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Sandomierzu


Realizacja programu  osłonowego oraz aktywizacja klientów 























































Realizacja programu osłonowego „Aktywny Senior”
 Osoby starsze uczestnicy SDS  brały udział m.in. w takich wydarzeniach jak:
03.01.2017r. – udział w wystawie BWA „Porównania 25”.
17.01.2017r. - udział w wystawie BWA „Dzikie ścieżki Biebrzańskie inspiracje”.
19.01.2017r. – udział w spotkaniach z poezją wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz wiersze z okazji dnia dziadka i babci.
14.022017r. – wyjście do kina na film „Po prostu przyjaźń”.
15.02.2017r. – zabawa taneczna z okazji Walentynek.
23.02.2017r. – udział w balu karnawałowym zorganizowanym przez ŚDS z Radomyśla nad Sanem.
28.02.2017r. -  udział w zajęciach kulinarnych na zaproszenie pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej tematyka zajęć.
07.03.017r. – wyjście do kina na film pt. „Zerwany kłos”
16.03.2017r. – udział w wystawie BWA pt. „Malarstwo” Sławomira Lewczuka”
23.3.2017r.- udział w spotkaniach z poezją – tematyką spotkania były wiersze Ernesta Bryla, Juliana Przybosia oraz poezja o wiośnie.
31.03.2017r. – udział w obchodach Światowego Dnia Autyzmu”
07.04.2017r. – udział w wycieczce jednodniowej do Sanktuarium na Jasnej Górze.
02.06.2017r. - premiera spektaklu pt. „Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem”
08.06.2017r. – udział w wystawie w BWA pt. „ Chodź opowiem Ci” Agaty Kosmali.
05.06.2017r. – rozpoczęcie sezonu wycieczek rowerowych.
20.06.2017r. – piesza wycieczka do Rezerwatu Przyrody Góry Pieprzowe wspólnie                      z podopiecznymi ŚDS z Radomyśla nad Sanem oraz Spie.
21.06.2017r. – udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
03-28.07.2017r.- udział w zajęciach plenerowych – spacery podczas których, uczestnicy zajmowali się fotografowaniem (zabytków, przyrody, ludzi, zwierząt).
03-0.09.2017r. – cykl zajęć w pracowni komputerowej – nagrywanie i przygotowanie słuchowisk dla dzieci.
11.07.2017r. – udział w wystawie BWA „Malarze zakładowi” prezentacja sztuki pracowników Zakładu Malarstwa i Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie”
28.07.2017r. – udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy w celu zwiedzania Centrum Nauki Kopernik i najstarszych zabytków Warszawy.
29.08.2017r. - udział w wystawie BWA pt. „Malarstwo”.
08.09.2017r. – udział w Senioraliach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
22.10.2017r. – udział w wycieczce jednodniowej do skansenu Sanoku oraz rejs statkiem po jeziorze solińskim.
26.09.2017r. -  udział w warsztatach kulinarnych wspólnie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
02.10.2017r. – udział w spotkaniach z poezją – tematyka epoka literacka antyku.
04.10.2017r. – udział w wystawie BWA pt. „Wiersze księdza Jana Twardowskiego”.
19.10.2017r. - udział w spotkaniach z poezją - - tematyka spotkania wiersze oraz fragmenty literackie „Lament świętokrzyski”, „Bogurodzica”, „Satyra na leniwych chłopów”, „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, oraz inne dzieła tego okresu.
25.10.2017r. – organizacja imprezy integracyjnej „Integracja przez muzykę i zabawę”
31.11.2017r. – udział w wystawie BWA pt. „Malarstwo” – prezentacja artystyczna Wacława Jagielskiego”
08.11.2017r. – udział w Trzeciej Gali Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy.
08.11.2017r. – udział w uroczystościach związanych z obchodem Święta Nieodległości.
09.11.2017r. - udział w spotkaniach z poezją – tematyka epoka literacka renesans.
07.12.2017r. – organizacja Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
14.12.2017r. - udział w spotkaniach z poezją – prezentacja wierszy Piotra Skargi, Mikołaja Sępa Sarzyńskiego”, Jana Chryzostoma Paska z okresu Baroku, oraz tematyka Bożonarodzeniowa.
22.12.2017r. – spotkanie Wigilijne.
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/411/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014. 
Głównym założeniem programu „Aktywny senior” jest poprawa jakości życia osób starszych, poprzez działania zorientowane na ich aktywizacje zdrowotną, edukacyjną, kulturową, czy towarzyską. Program skierowany jest do osób zamieszkujących w Sandomierzu, które ukończyły 60 lat. 
W dniu 11 kwietnia zorganizowano dla seniorów spotkanie wielkanocne 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu. W spotkaniu uczestniczył ks. Michał - wikariusz z parafii katedralnej, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz sandomierscy seniorzy. Po wspólnej modlitwie wszyscy uczestnicy zasiedli do wielkanocnego śniadania przygotowanego przez pracowników i uczestników ŚDS.    
W dniu 8 września 2017r. w Parku Piszczele w Sandomierzu po raz trzeci odbyły się Sandomierskie Senioralia, których organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej. Impreza ma charakter integracyjny i jak co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Tegoroczna impreza przebiegała pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza Pana Marka Bronkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek oraz Starostwa Powiatowego 
w Sandomierzu na czele z Panem Stanisławem Masternakiem, a wszystko odbyło się w rytmach Rock&Roll. Imprezę poprowadził Marcin Kwaśny znany aktor teatralny, filmowy i serialowy. Tradycją stało się już, iż Burmistrz Miasta Sandomierza przekazał klucz do bram miasta na ręce Seniorów. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Ewelina Bień przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
     Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z wielu atrakcji min. odbyły się liczne konkursy z nagrodami „Jaka to melodia”, „Muzyka filmowa”, konkurs tańca oraz konkurs na przebranie nawiązujące do tematyki imprezy. Nie zabrakło również pakietu informacji. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu Pani Beata Lipiarz przestrzegła przed oszustami na tzw. „metodę na wnuczka”, przedstawiciele Banku PEKAO S.A wystąpili z prelekcją dotyczącą oszustw jakie dopuszczają się parabanki. Prelekcja pani Bożeny Andrychowicz nawiązywała do łamania stereotypów o życiu na emeryturze. Impreza przebiegała w bardzo przyjemnym klimacie, Seniorzy po raz kolejny udowodnili jak pięknie umieją się bawić i jak dużo radości czerpią z życia mogą czego od nich mogą uczyć się młodzi.
  	 W dniu 22 grudnia 2017 roku odbyło się  spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących, chorych i samotnych, bezdomnych. Inicjatorem przedsięwzięcia, które zostało zorganizowane na Zamku Królewskim był Urząd Miejski w Sandomierzu na czele z Burmistrzem, panem Markiem Bronkowskim, przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej.
     Podobnie jak rok temu spotkanie rozpoczął pan Burmistrz, składając wszystkim życzenia świąteczne, a ksiądz Zygmunt Gil pobłogosławił opłatek, którym wszyscy połamali się. Na stole nie zabrakło tradycyjnych dań wigilijnych, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Redyk. Przedstawienie jasełkowe przygotowane pod okiem pani Grażyny Milarskiej wystawiły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, a koncert kolęd w wykonaniu Michała Cezarego Białego umilał wszystkim czas. Na scenie zaprezentowała się także uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy 
z Sandomierza
W ramach działań profilaktycznych skierowanych do osób powyżej 60 roku życia konsultant zatrudniony w OPS systematyczne  monitorował  środowiska osób starszych, przekazując informacje o możliwych formach wsparcia, apelował 
o czujność w związku z licznymi informacjami o tzw. metodzie na wnuczka, Podejmowano również działania rozpowszechniania wśród sandomierskich seniorów „Karty życia”.


Zlecanie do realizacji zadań z zakresu ochrony i dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego
Zrealizowane zadania zlecone z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- „Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju,    pielęgnowanie polskości, tradycji i rozwoju świadomości narodowej.”
-„Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej”
-„Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych 
z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego”,
-„Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej”
-„Kultywowanie okresu historycznej świetności Sandomierza w formie pokazów, pojedynków rycerskich, musztry paradnej, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury)”
-„Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej”




Aplikowanie o dofinansowanie w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
Gmina Sandomierz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  w 2017 roku aplikował o dofinansowanie w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości 
i Aspołecznych  zachowań  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Został złożony wniosek w obszarze III Edukacja dla bezpieczeństwa, tytuł
„Sandomierz - bezpieczna strefa dla seniora” jednak  nie udało się pozyskać dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.



Realizacja usług opiekuńczych
Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie  ustawy o pomocy społecznej realizuje usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych.
W związki ze starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem zainteresowania pomocą w formie usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od 01.05.2017r.  realizuje projekt „RAZEM”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu minimalizacja  barier i braków związanych 
z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych poprzez wzrost dostępności usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności – w gminie Sandomierz na rzecz 12 osób oraz wzrost kompetencji 20 osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi (opiekunów faktycznych). 
We wrześniu odbyło się  52 godzinne szkolenie dla 6 osobowej grupy opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.  Wśród uczestników było 
4 mężczyzn i 2 kobiety. Uczestnicy  otrzymali materiały szkoleniowe,  a w trakcie szkolenia mieli zapewniony catering w formie serwisu kawowego.  Uczestnicy nabyli kompetencje w zakresie: nabycia kompetencji w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, psychospołecznych uwarunkowań opieki nad osobą niesamodzielną,  technik pielęgnowania osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, metod i technik aktywizacji i rehabilitacji. 
Od listopada 2017 roku 20 opiekunów faktycznych (11 kobiet i 9 mężczyzn) rozpoczęło udział w poradnictwie indywidualnym aktualnie psychologicznym zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Wsparcie jest realizowane w funkcjonującym 
w strukturach Ośrodka Punkcie Interwencji Kryzysowej  w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Każdy 
z uczestników w okresie  listopad- grudzień 2017 skorzystał z 8 godzinnego poradnictwa indywidualnego. 
W dniach od 27.12-28.12.2017 roku odbyło się  15 godzinne szkolenie dla 20 opiekunów faktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności  z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia  życia i zdrowia ludzkiego. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i mieli zapewniony catering (obiad 
i serwis kawowy). 
Projekt będzie realizowany do 31.12.2018 roku.
W 2017 roku pomocą objęto:
- usługi opiekuńcze w ramach zadań 
  własnych - 68 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
  ramach zadań własnych - 1 osoba,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
  osób z zaburzeniami psychicznymi w 
  ramach zadań zleconych - 10 osób 

W ramach projektu „RAZEM” przeprowadzono rekrutację uczestników, zatrudniono trzech opiekunów oraz  objęto 12 osób niesamodzielnych pomocą w formie usług opiekuńczych.  
3.3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Realizacja zadań sportowych i rekreacyjnych wynikających z programu MOSiR w Sandomierzu
Imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 r.:
Akcja „Zima w Mieście” 30.01 – 12.02.2017
Centrum Rekreacji, ul. Portowa 24: 
Dzieci i młodzież korzystały z urządzeń rekreacyjnych, ścianki wspinaczkowej, stołu do bilarda i innych atrakcji. Bezpłatnie udostępnione zostało lodowisko, gdzie dzieci mogły nauczyć się jazdy na łyżwach lub doskonalić nabyte już umiejętności.
Z propozycji korzystały całe rodziny, spędzając aktywnie czas podczas feryjnego wypoczynku. W ramach propozycji „ Pierwsze kroki w siłowni” młodzież szkolna w wyznaczonych godzinach mogła nieodpłatnie korzystać z Siłowni Rekreacyjnej i pod fachową opieką instruktora sportów siłowych zadbać o swoją kondycję fizyczną. Ponadto organizowano „Aktywne Ferie dla kobiet” w Siłowni Rekreacyjnej. Były to zajęcie ogólnorozwojowe pod okiem instruktora.
Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Patkowskiego 2a:
 W Hali Widowiskowo-Sportowej odbywały się zajęcia „Ferie z rakietką”, podczas których uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności. Został zorganizowany Turniej tenisa stołowego podsumowujący propozycję feryjnych zajęć. Wszyscy gracze otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy, a wyróżniający się zawodnicy upominki rzeczowe. Propozycja została zrealizowana wspólnie  z Klubem Tenisa Stołowego Sandomierz. Przeprowadzony został Feryjny Turniej Piłki Ręcznej dla Młodzieży. 
Każda z drużyn po zakończeniu turnieju otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz puchary, a zawodnicy z trzech najlepszych drużyn dodatkowo medale. Pamiątkową koszulką nagrodzono najlepszego zawodnika turnieju. Przeprowadzono Turniej piłki nożnej dla młodzieży. W rozgrywanej co roku w czasie ferii zimowych w województwie świętokrzyskim imprezie wzięło udział sześć drużyn. Podczas turnieju wybrani zostali: najlepszy zawodnik, strzelec i bramkarz. 
Pływalnia Kryta „ Błękitna Fala”, ul. Zielna 6
 Zorganizowano rekreacyjne zajęcia pływania dla najmłodszych. Dzieci pod okiem instruktora bawiły się w wodzie oraz uczyły się podstawowych zachowań 
w wodzie. Ponadto prowadzone były zajęcia nauki pływania dla młodzieży i dorosłych.
Kompleks Rekreacyjny, ul. Żółkiewskiego
 Dzieci oraz osoby dorosłe spędzały aktywnie czas na lodowisku „Biały Orlik”, gdzie mogły nauczyć się jazdy na łyżwach oraz uczestniczyć w zabawach na lodzie. 
Sandomierski Park „Piszczele”
 Udostępniony był stok narciarski wraz z wyciągiem.
„II Zimowa Przeprawa Wisły  Wpław” 4 luty 2017
Impreza dedykowana dla morsów, czyli sympatyków kąpieli w  zimnej wodzie. Celem zawodów było przepłynięcie rzeki Wisły z jednego brzegu na drugi. Uczestnicy musieli pokonać dystans ok. 300m w wodzie o temperaturze 2 st. Celsjusza  Do udziału w przeprawie zgłosiło się 40 uczestników z różnych części Polski. Wszyscy wyposażeni w płetwy oraz bojki ratownicze. W punkcie docelowym każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy medal, a po zakończeniu zmagań wręczone zostały certyfikaty. Wydarzenie to zgromadziło na Bulwarze w Sandomierzu wiele osób, którzy 
z niedowierzaniem obserwowali zmagania śmiałków w lodowatej wodzie.
III Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza 4-5 luty 2017
 Na tafli Lodowiska „Biały Orlik” w Sandomierzu, odbył się finał trzeciej edycji Turnieju Hokejowego o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny z różnych miejscowości tj. Woli Rzeczyckiej, Stalowej Woli, Tarnobrzega oraz Sandomierza. Mecze rozgrywane były w systemie 2x10 min. Ostatecznie w meczu o trzecie miejsce w turnieju spotkały się drużyny z Tarnobrzega oraz Stalowej Woli, natomiast mecz finałowy rozegrały drużyny z Woli Rzeczyckiej i Sandomierza.
II Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza 28 styczeń 2017
W zmaganiach wzięło udział 13 par. Turniej odbył się w Sali Konferencyjnej przy Miejskim Stadionie Sportowym w Sandomierzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe breloki a zwycięskie pary puchary ufundowane przez Burmistrza Sandomierza – Marka Bronkowskiego.
X Triathlon Zimowy 18 luty 2017
Zawody rozpoczęły się w sandomierskiej Krytej Pływalni „Błękitna Fala”. Uczestnicy w pierwszej części Triathlonu mieli do pokonania dystans 500 metrów. Kolejną konkurencją był wyścig na rowerach typu MTB, który rozpoczął się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu. W ostatnim etapie mistrzostw triathloniści mieli do pokonania trasę biegową w Sandomierskim Parku Piszczele. 
Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 26 luty 2017
 Trzecia edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Bieg odbył się na dwóch dystansach, pierwszy symboliczny - 1963 m oraz dystans 5 km.
Najszybsi biegacze w obu dystansach otrzymali pamiątkowe nagrody. Ponadto uhonorowano również najstarszych uczestników biegu. Start biegu nastąpił w Parku Miejskim natomiast meta usytuowana została na Ciągach Pieszo-rowerowych Podwale Dolne. 
Sandomierz Biega 21 marzec 2017 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Sandomierza i okolic, wzięli udział w biegu masowym w ramach akcji „Sandomierz Biega”. Trasa biegu rozpoczynała się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego, wiodła przez Park Piszczele do Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego gdzie odbyły się konkursy. Dystans jaki pokonali biegacze wyniósł 3 km. Na Bulwarze reprezentacje szkół zaprezentowały własnoręcznie wykonane „Marzanny”. Jury oceniło wygląd, wielkość oraz lot. Puchar za najładniejsza „Marzannę” otrzymało Gimnazjum nr 2 z Sandomierza. Puchar za największą „Marzannę” otrzymał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Mokoszyna. Puchar za najdłuższy lot „Marzanny” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 z Sandomierza. Ponadto odbył się konkurs wiedzy historycznej na temat życia Marszałka Piłsudskiego. 
I Mistrzostwa Sandomierza w Scrabble o Puchar Burmistrza 25-26 marzec 2017
W turnieju w Scrabble udział wzięło 70 osób z całej Polski.
Duathlon na Ergometrze Wioślarskim 8 kwiecień 2017
 Podczas zawodów konkurencjami był bieg oraz próba na ergometrze wioślarskim. Zawodnicy do pokonania mieli 800m biegu, następnie 1000m na ergometrze wioślarskim, a na koniec ponownie 800m biegu. Zawody odbyły się na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu. Ilość uczestników: 15.
Turniej Szachowy o „Szachy Królowej Jadwigi” 23 kwiecień 2017
Na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu został rozegrany Turniej Szachowy o „Szachy Królowej Jadwigi” pod auspicjami Prezesa Polskiego Związku Szachowego – p. Tomasza Delega. Patronat honorowy nad turniejem objął Burmistrz Miasta Sandomierza p. Marek Bronkowski.
Uczestnicy turnieju  rywalizowali w podziale  na 4 kategorie  wiekowe, systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund. Do rozgrywek, po weryfikacji  przystąpiło 138 szachistów.
Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym 23-24 kwiecień 2017
W Hali Widowiskowo Sportowej odbył się Turniej Tenisa Stołowego, Gra o Podwójne Mistrzostwo „Sandomierz 2017”. 
VII Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów 6-7 maj 2017 
W Sobotę 6 maja biegacze oraz chodziarze Nordic Walking  wystartowali na dystansie 10 km. Zawodnicy biegli przez Sandomierski Park „Piszczele”, Wąwóz Królowej Jadwigi, kurhan Salve Regina.  MOSIR w Sandomierzu przygotował też konkurencję dla dzieci z sandomierskich szkół. Odbyły się biegi dziecięco młodzieżowe. Miejscem zmagań najmłodszych był Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego.
7 maja odbył się Sandomierski Bieg Górski na dystansie ok. 22km. Bieg zaliczał się do biegów górskich stylem anglosaskim, którego trasa biegnie raz w górę raz w dół przez cały dystans. Zawodnicy po starcie przebiegli przez Sandomierski Park Piszczele, następnie wbiegli do Wąwozu Królowej Jadwigi. Po wybiegnięciu z wąwozu na biegaczy czekał stromy podbieg na kurhan Salve Regina, a  stamtąd dróżkami otoczonymi kwitnącymi sadami zawodnicy przebiegli tereny Kobiernik, Milczan, Łojowic oraz Żurawicy. Meta biegu usytuowana była na Miejskim Stadionie Sportowym.
VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 26.05 – 01.06. 2017
 Propozycje realizowane były m.in. :
27.05.2017 Piknik Sportowy przy ul. Schinzla 
29.05.2017 Test Coopera – Miejski Stadion Sportowy
Próba wytrzymałościowa polegająca na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w 12-minutowym biegu.
29.05.2017 Otwarte Mistrzostwa Sandomierza Szkól Podstawowych w Lekkiej Atletyce
29.05.2017 Zajęcia ogólnorozwojowe pn: Senior w Formie
01.06.2017 Dzień Dziecka na Sportowo
V Memoriał Lekkoatletyczny Piotra Nurowskiego 9 czerwiec 2017 
Zorganizowano zawody lekkoatletyczne, których celem było uczczenie pamięci sandomierzanina, absolwenta sandomierskiej szkoły, działacza sportowego, społecznego i wybitnego człowieka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła rodzina Piotra Nurowskiego, Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza oraz Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Zawody rozpoczęły się tradycyjnym już przemarszem reprezentacji, a potem rozpoczęła się rywalizacja w konkurencjach technicznych (pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż) i biegach (na dystansie 100, 400, 800m i sztafeta 4×100m) w kategorii dziewcząt i chłopców. 
VIII Sandomierski Rajd Rowerowy 3 czerwiec 2017
Blisko 900 miłośników aktywnego stylu życiu wzięło udział w ósmej edycji Sandomierskiego Rajdu Papieskiego pod hasłem „Rowerem z Ojcem Świętym”. Tegoroczna trasa wynosiła 48 km i wiodła przez Sandomierz, Kobierniki, Obrazów, Świątniki, Goźlice, Włostów, Opatów do Zochcinka. Celem było uczczenie pamięci Wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II oraz Jego wizyty w nadwiślańskim grodzie. Coroczna wyprawa rowerowa jest także doskonałą okazją do umacniania więzi koleżeńskich, poznania walorów krajoznawczych ziemi sandomierskiej i jej okolic, krzewienia zdrowego stylu życia oraz popularyzowania roweru jako ekologicznego środka transportu. Wszystkich kolarzy przywitali: ks. bp Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej oraz Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, który życzył wszystkim kolarzom bezpiecznej drogi oraz miłych wrażeń. Uczestnikami rajdu byli w większości młodzi cykliści, chociaż nie zabrakło także seniorów i kilkuletnich miłośników „dwóch kółek”. Nad bezpieczeństwem rowerzystów przez cały czas trwania wydarzenia czuwała policja, serwis techniczny oraz ratownicy medyczni. Trasa tegorocznej wyprawy była dłuższa niż dotychczas, w pewnych momentach wymagała od uczestników zarówno dobrej techniki jazdy, jak również świetnej kondycji. Organizatorem VIII Papieskiego Rajdu Rowerowego byli:  Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, Urząd Miejskim w Sandomierzu przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Zawody Siłowe 04 czerwiec 2017 
W Siłowni Rekreacyjnej MOSiR w Sandomierzu, odbyły się coroczne zawody dla kobiet z grupy Aktywna Kobieta. W rywalizacji Muscle Fit System udział wzięło 12 kobiet.  Klasyfikacja końcowa odbyła się na podstawie pomiarów czasowych. Zawodniczki wykonywały ćwiczenia w stacjach jedno po drugim. O najlepszym wyniku decydował najlepszy czas wykonania 5 stacji po 10 powtórzeń. Wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Zawody Pływackie dla Najmłodszych 5 czerwiec 2017 
Z okazji Dnia Dziecka dla I i II klas szkół podstawowych odbyły się zawody pływackie Wzięło w nich udział 60-cioro dzieci uczęszczających na zorganizowane zajęcia nauki pływania oraz dzieci z klubu sportowego „Foka”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami, a najlepsi nagrodami rzeczowymi. Dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczęta w konkurencjach: 25 m stylem grzbietowym, 25 m na piersiach z przyborem.
CROSS – SAN 24.06.2017
Na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego oraz terenach przylegających, odbył się bieg terenowy z przeszkodami. Impreza realizowana była w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2017. W biegu liczny udział wzięli sandomierzanie. Na trasie biegu na dystansie 5 km zlokalizowane były liczne przeszkody, tj. równoważnie, ścianki, zasieki, bagna itp.
Akcja Lato w mieście Czerwiec – sierpień 2017 
Cykl przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych realizowanych w okresie wakacyjnym, skierowanych dla mieszkańców miasta jak również osób odwiedzających Sandomierz. 
Propozycje realizowane w 2017 roku to m.in.:
Baseny Letnie napowierzchniowe 
„Wakacje na Wiosłach”
„Wakacje motorowodne”
„Wakacje na nartach wodnych”
„Wakacje na żaglach”
Cykl przedsięwzięć. Aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży nad wodą.
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
„Gry i zabawy ruchowe” 
„Gry Zespołowe”
„Szkółka Piłkarska Orlika dla najmłodszych” 
„Turniej Koszykówki”
„Turniej Siatkówki”
Cykl przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych realizowanych w okresie wakacyjnym na terenie Boisk Sportowych „Orlik” przy ul. Baczyńskiego
Turniej Tenisa Ziemnego
Otwarty, amatorski, rekreacyjny turniej tenisa ziemnego rozegrany na kortach tenisowych przy Miejskim Stadionie Sportowym
Biegam bo lubię
Grupowe zajęcia rekreacyjne dla fanów biegania
Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla najmłodszych („Podwórkowy Wychowawca”)
Na kompleksie rekreacyjnym przy ul. Żółkiewskiego w okresie wakacyjnym były prowadzone „Zajęcia Rekreacyjno Ruchowe” z animatorem sportu.  Zajęcia odbywały się w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 10 00 – 14 00 , były głownie dedykowane dla dzieci, prowadzone pod katem zabawy, oraz rozwijaniu ogólnej sprawności wśród najmłodszych, zabawy ożywiające, ogólnorozwojowe, szybkościowe oraz koordynacyjne sprawiały ogromną radość uczestników. Jak to wśród dzieci głównie sztafety oraz tory przeszkód cieszyły się największym zainteresowaniem. Na zakończenie zajęć dla uczestników przeprowadzono zabawy z kolorowymi balonami oraz wręczono słodkie upominki. 
Cykl Turniejów Siatkówki Plażowej
W okresie wakacji organizowane są 3 edycje turniejów siatkówki plażowej. W każdej edycji bierze udział ok. 20 par z Sandomierza i okolic. 
Grand Prix Tenisa Stołowego Wakacyjny turniej tenisa stołowego
W dniu 25.08.2017 na Kompleksie Rekreacyjnym odbył się „Finał Grand Prix” w tenisie stołowym. Jest to impreza która odbywa się już od 9 lat. W miesiącach lipcu i sierpniu odbywają się na dwóch stołach co tydzień turnieje, na których młodzież zdobywa punkty, do turnieju finałowego Grand Prix.
Turniej Koszykówki „OD Sandomierza do NBA” 17.09.2017 
W dniu 17.09.2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 – „Od Sandomierza do NBA”  został zorganizowany kolejny Turniej koszykówki. Do Turnieju zgłosiło się 6 drużyn, które rywalizowały w dwóch grupach, każdy z każdym. Po wyjściu z grup odbyły się półfinały oraz mecz o III i I miejsce.  Każdy mecz odbywał się w dwóch kwartach po 8 minut każda.
Triathlon Ziemi Sandomierskiej Mistrzostwa Polski Lekarzy
Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej dla Amatorów 26.08.2017
Po raz dziewiąty odbył się Triathlon Ziemi Sandomierskiej: Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz Letnie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej. Rywalizację w ramach IX Triathlonu Ziemi Sandomierskiej zawodnicy rozpoczęli nad zalewem w Koprzywnicy, gdzie uczestnicy musieli przepłynąć 750 metrów. Następnie 20 kilometrową trasą udali się rowerami do Sandomierza. Wokół Rynku starego Miasta zawodnicy pokonywali ostatni etap, czyli bieg na dystansie 5 kilometrów. 
Promocja Zdrowego Stylu Życia Poprzez Sport i Rekreację 30.09.2017
W dniu 30.09.2017 roku na terenie Starego Miasta w Sandomierzu odbył się piknik rekreacyjny dla mieszkańców miasta Sandomierza i okolic. 
W programie znalazło się:
- Spacer po zdrowie
- Instruktarz Nordic Walking  
- Gry i Zabawy dla najmłodszych  
W imprezie udział wzięło ponad 300 osób.
Narodowy Dzień Sportu 1.10.2017
W dniu 01.10.2017r. na Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Sandomierzu w ramach „Narodowego Dnia Sportu” odbył się „Turniej Pokoleń” w takich dyscyplinach jak: piłka siatkowa piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna przeciąganie liny. W turnieju udział wzięło 40 osób.
I Sandomierska Jesienna Dycha 7.10.2017
Pierwsza edycja imprezy sportowej pn: „ I Sandomierska Jesienna Dycha”. W ramach imprezy zawodnicy rywalizowali w biegu na dystansie 10 km oraz Nordic Walking na dystansie 2 km. Wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medale, a najlepsi nagrody finansowe oraz puchary.
Wyścig do Świętego Mikołaja 6.12.2017
Impreza rekreacyjna dedykowana dla dzieci szkół podstawowych w Sandomierzu.
Do udziału w tegorocznej zabawie stawiły się 12 osobowe reprezentacje z każdej ze szkół podstawowych. Konkurencje z jakimi przyszło się zmierzyć dzieciom były następujące:
1.Pokonanie pływającego toru przeszkód
2.Sztafeta pływacka
3.Zjazd zjeżdżalnią na czas
4.Wyławianie zatopionych krążków na czas
W każdej konkurencji sędziowie skrupulatnie notowali czas wykonania zadania.
O wygranej decydował czas, w którym zawodnicy pokonywali kolejne konkurencje.
Klasyfikacja końcowa w tym roku przedstawia się następująco:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2
Na zakończenie uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe statuetki oraz słodkie upominki.
Nocne Zawody Pływackie 18.12.2017
Odbyła się 3 edycja Nocnych Zawodów Pływackich. Zawody rozpoczęły się o godz. 22:00. Zawodnicy rywalizowali w 4 konkurencjach: 50m stylem dowolnym, 100m stylem klasycznym, 100m stylem dowolnym oraz 400m stylem dowolnym.
Liczba klubów i stowarzyszeń sportowych – ok. 14
Liczba obiektów  sportowych – 7
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180 uczestników w różnym wieku








Łącznie w imprezie wzięło udział około 300 osób
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Realizacja zadań kulturalnych i rekreacyjnych wynikających z programu SCK w Sandomierzu
Oferta zajęć pozalekcyjnych 2017
OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
	Aerobik

Aerobik-step
Akrobatyka PARADOX JUNIOR
Akrobatyka PARADOX MIX
	Formacja Taneczna PARADOX IV - taniec współczesny - dzieci (6-8 lat)
	Formacja Taneczna PARADOX III - taniec współczesny - dzieci (9-12 lat)
Formacja Taneczna PARADOX JUNIOR - taniec współczesny - dzieci (8-12 lat)
Formacja Taneczna PARADOX II - taniec współczesny - dzieci (13-15 lat)
Formacja Taneczna PARADOX I - taniec współczesny – młodzież (16-18 lat)
Formacja Taneczna PARADOX 25+ - taniec współczesny  dla Pań
Gimnastyka dla Pań – do kwietnia 2017
Gimnastyka Klubu Seniora
Gimnastyka korekcyjna – zajęcia indywidualne
Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – gr. podstawowa
Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – gr. średniozaawansowana – do czerwca 2017
Kurs komputerowy dla Klubu Seniora
Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne
Nauka gry na gitarze – teoria – zajęcia grupowe
Pilates – grupa zaawansowana
Pilates – Zdrowy Kręgosłup – gr. początkująca
Próby zespołu muzycznego Sando All Stars
Zabiegi masażu
Zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat – II gr
Zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat – II gr.
Zajęcia plastyczne dla młodzieży (13-18 lat)

INNE
	Culture corner – kulturalny kącik języka angielskiego dla dzieci 5-9 lat – STACYJKOWO – do czerwca 2017

Kreatywne zajęcia plastyczne STACYJKOWO
Tenis stołowy dla dzieci od 10 lat i dorosłych

ZIMA W MIEŚCIE
1.Próba generalna Formacji Tanecznych PARADOX przed koncertami jubileuszowymi
  „Krajki - wełniane robótki, odpędzające smutki" - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci      (od 6 lat) i młodzieży 
2.„Sakiewka pełna skarbów” - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (od 6 lat) i młodzieży
   Ferie z animatorem STACYJKOWO -  gry i zabawy dla dzieci od lat 6
3.„Uroki zimy” – zabawy plastyczne dla dzieci 5-8 lat
4. „Zwierzaki-cudaki z masy solnej” - zabawy plastyczne dla dzieci 9-12 lat
5. „Kosmiczne przygody” – zabawy plastyczne dla dzieci 5-8 lat
6. „Szalone pędzle” – abstrakcja, malarstwo dla dzieci 9-12 lat
7. Warsztaty plastyczne dla młodzieży
8. „Pod starym Wawelem przygód bez liku” - spektakl dla dzieci o złym smoku     i sprytnym szewczyku
9.Warsztaty muzyczne zespołu „Sando All Stars”
10.Bal walentynkowy na zakończenie ferii dla dzieci 6-12 lat
11.Aerobik
12.Gimnastyka dla Pań
13.Gimnastyka dla Klubu Seniora
14.Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – poziom podstawowy
15.Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – poziom średniozaawansowany
16.Zabiegi masażu

INNE
	Kreatywne zajęcia plastyczne STACYJKOWO

Tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

LATO W MIEŚCIE
1. Warsztaty taneczne grup PARADOX I
2. Warsztaty taneczne PARADOX Junior
3. Wakacje z animatorem STACYJKOWO od lat 7
4. Wakacje z tańcem dla dzieci 6-8 lat
5. Wakacje z tańcem dla dzieci 9-12 lat
6. „Kraina kolorów” zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat 
7. „Kraina kolorów” zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat
8. Warsztaty plastyczne dla młodzieży
9. Warsztaty muzyczne dla dzieci 10-12 lat
10. Warsztaty muzyczne dla młodzieży
11. Sando All Stars - warsztaty zespołowe.

PORT KULTURY 2017
	Kangoo Jumps

Sandomierskie Studio Piosenki - zajęcia wokalne
	Taniec nowoczesny - dzieci 5-7 lat
	Taniec nowoczesny - dzieci 8-10 lat
Taniec nowoczesny -młodzież
Taniec nowoczesny – dorośli
	Taniec towarzyski – dzieci
Taniec towarzyski – dorośli
Warsztat fotografii tradycyjnej
Warsztaty z fotografii cyfrowej
 Zajęcia indywidualne: instrumenty klawiszowe
Zajęcia indywidualne: gitara
Zajęcia grupowe: perkusja
Zajęcia indywidualne: perkusja
Zajęcia teatralne - grupa teatralna Metafora
Zajęcia Sandomierskiej Orkiestry Dętej
Zajęcia z modelarstwa

INNE
	Zajęcia plastyczne dla dzieci 5-10 lat – STACYJKOWO

Stacja: Pląsowisko - zajęcia umuzykalniające dla dzieci 5-7 lat – STACYJKOWO
Karate

ZIMA W MIEŚCIE
1. Otwarte zajęcia z instrumentów klawiszowych
2. Zajęcia indywidualne: saksofon
3. Zajęcia indywidualne: saksofon i klarnet
4. Zajęcia indywidualne: perkusja
5. Zajęcia grupowe werblistów
6. Próby Sandomierskiej Orkiestry Dętej
7. Kwartet saksofonowy
8. Zajęcia grupowe z teorii muzyki „Pierwsze nutki”
9. Otwarte warsztaty modelarskie
10. Zajęcia plastyczne dla dzieci (6-12 lat)
11. "Lepimy z gliny"- warsztaty  garncarskie dla dzieci i młodzieży
12. "Lepimy z gliny"- warsztaty  garncarskie dla dzieci i młodzieży
13. "Manufaktura średniowieczna" – warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży
14.  „Culture Corner” Kulturalny kącik języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
15. Otwarte zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych (15+)
16. „RESUME” - koncerty jubileuszowe Formacji Tanecznych PARADOX
17.„W środku słońca gromadzi się popiół” – premiera spektaklu grupy teatralnej Metafora
18. Bal walentynkowy na zakończenie ferii”
INNE
	Karate

Boks
Joga
Zumba
	BPU
LATO W MIEŚCIE
·	Otwarte warsztaty modelarskie (11+)
·	 Warsztaty fotograficzne (16+)
·	Otwarte zajęcia z instrumentów klawiszowych dla początkujących
·	Wakacyjne zajęcia plastyczne „Wesołe ludkolandie” (7-10 lat)
·	Wakacyjne zajęcia plastyczne „Abstrakcje w barwach lata” (7-10 lat)
·	Wakacje z animatorem (5-10 lat)
·	Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży
·	Teatrzyk cieni. Podróż do krainy fantazji (7-10 lat)
·	Próby Sandomierskiej Akademii Musicalu
·	Warsztaty musicalowe z Jackiem Mikołajczykiem (13+)
·	Warsztaty aktorskie z Dariuszem Kordkiem (13+)
·	Warsztaty taneczne z Mateuszem „Sobkiem” Sobecko (13+)



Zlecanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu z pożytku publicznego
Zrealizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:
	Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym;

Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego;
	Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania;
	Szkolenie sportowego w zakresie piłki ręcznej;
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie karate; 
Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt;
Prowadzenie szkolenia w zakresie lekkiej atletyki;
Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej;
Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu;
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza; 
Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza;
Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej
Realizatorzy zadań:
	Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz”;
	Klub Tenisa Stołowego Sandomierz;
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Foka Sandomierz”;
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”;
	Sandomierski Klub Karate;
	Caritas Diecezji Sandomierskiej;
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”;
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisła Junior”;
	Międzyszkolny Klub Sportowy Ring Sandomierz;
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz;
	Polski Związek Wędkarski koło Nr 1 w Sandomierzu;
	Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”


Organizacja czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i ferii
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 2017 r. zaoferował możliwość skorzystania z wypoczynku letniego w Przebrnie ( obóz pod namiotami) przez dzieci w wieku od 11 do 17 lat. Oferta skierowana była do dzieci z rodzin mieszkających
w Sandomierzu i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Koszt obozu wynosił 650,00 zł. W przypadki rodzin, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 514, 00 zł na osobę w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia na sfinansowanie całości kosztów pobytu dziecka na obozie. W przypadku rodzin, których dochód przekraczał kwotę 514, 00 zł na osobę a nie przekraczał kwoty 771,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy na pokrycie kosztów wypoczynku letniego pod warunkiem zwrotu części świadczenia. Wysokość zwrotu stanowiła różnicę między wysokością dochodu na osobę w rodzinie a kwotą kryterium - 514,00 zł. 
	Zgodnie z coroczną tradycją Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu we współpracy ze Świetlicą Środowiskową w Sandomierzu zorganizował  w dniu 01.09.2017 r. na Bulwarze Piłsudskiego imprezę „ Rejs statkiem po Wiśle” dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy, oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka.  Pogoda nam sprzyjała. W ramach imprezy odbył się rejs statkiem  „ Maria „ po Wiśle, zabawy integracyjne, gry, malowanie twarzy, oraz ciepły poczęstunek. Celem spotkania było zachęcanie do zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, wspieranie rodzin w środowisku lokalnym, jak też promowanie Miast Nadwiślańskich. Spotkanie było okazją do miłego spędzenia czasu oraz pożegnania mijających wakacji. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w zorganizowanych dla nich rozrywkach. Największym powodzeniem cieszyła się konkurencja przeciągania liny. Dzieci  rzucały  kotwicą do celu, własnoręcznie malowały banderki, które zostały wykorzystane w konkurencjach sportowych, w slalomie, torze przeszkód dla przyszłych żeglarzy, uczyły się klangów oraz szant przy akompaniamencie gitary.  Dzieci, ich opiekunowie, pracownicy Ośrodka i Świetlicy fantastycznie się bawili.

FERIE
W okresie ferii  Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Ferie włączając się do akcji „Zima w mieście”
31.01.2017r. „Bezpieczne Ferie” -spotkanie profilaktyczno- edukacyjne z policjantem dzielnicowym 
01.02.2017r. „Zimowa giełda rozrywki”- familiada (świetlica przy ul. Portowej 24)
                     „Mini Playback Show” (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
02.02.2017r. „Rosnące farby” – zajęcia plastyczne, wykonywanie rosnących farb, tworzenie z nich wspólnego obrazu (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
03.02.17r. „Kocham Cię zimo” – teleturniej wiedzy o zimie (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
06.02.17r. „Olimpiada w lodowej krainie” zajęcia sportowe (świetlica przy ul. Portowej 24)
10.02.17r. „Bal karnawałowy u Królowej Śniegu” bal kostiumowy, wybory księcia 
i księżniczki balu, pokaz mody karnawałowej, konkursy ,zabawy z nagrodami, słodki poczęstunek.
KONIEC FERII
14.02.17r. Zabawa walentynkowa, walentynkowa poczta, gdy i konkursy (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
17.02.17r. Dzień kota, konkursy  z nagrodami, malowanie twarzy.
27.02.17r. Wizyta w Domu Pomocy społecznej- tworzenie obrazów na drewnie.
01.03.17r. Dzień piegów , zajęcia wspierające.
08.03.17r. Obchody Dnia Kobiet (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
09.03.17r. Przedstawienie z okazji „Dnia Kobiet”, zaprezentowane mieszkańcom 
w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  
20.03.17r. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
07.04.17r. Światowy Dzień Zdrowia, zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry i zabawy 
(świetlica przy ul. Słowackiego 15)
31.03.17r. Udział w obchodach Dnia Autyzmu na Starym Mieście w Sandomierzu. Stoisko promujące świetlicę. 
11.04.17r. Spotkanie wielkanocne, wspólny posiłek, kultywowanie tradycji (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
13.04.17r. Śniadanie wielkanocne wychowanków wraz z Grupą Diabetyków 
z Sandomierza oraz z przedstawicielami PCK Sandomierz.(świetlica przy ul. Portowej 24)
20.04.17r. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej, zajęcia kulinarne
21.04.17r. Obchody Dnia Ziemi, zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny „Plakat ekologiczny”, sprzątanie okolic przy świetlicy ul. Słowackiego 15
02.05.17r. Dzień Flagi zajęcia edukacyjne
03.05.17r. Święto Konstytucji 3 maja, zajęcia edukacyjne i plastyczne.
18.05.17r. i 25.05.17r. szkolenie nornic walking wraz z seniorami w ramach projektu PCK „Młody i stary idą na wagary”
19.05.17r. Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce” na podstawie wierszy Jana Brzechwy  dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
22.05.17r. Zajęcia integracyjne w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
22.05.17r. Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce” na podstawie wierszy Jana Brzechwy dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu (świetlica przy 
ul. Słowackiego 15)
23.05.17r. Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce” na podstawie wierszy Jana Brzechwy  dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
25.05.17r. Zajęcia nornic walking wraz z seniorami w ramach projektu PCK „Młody 
i stary idą na wagary” na stadionie
26.05.17r. Piknik Rodzinny- wspólne świętowanie Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka 
(świetlica przy ul. Portowej 24)
31.05.17r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Mam otwarte serce- pomagam” zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta w Sandomierzu. 
01.06.17r. Obchody Dnia Dziecka wraz z seniorami w ramach projektu „Młody i stary idą na wagary”. Zwiedzanie Bramy Opatowskiej, szkice węglem, zabawy z chustą Klanza na placu zabaw, pizza i lody.
02.06.17r. Udział w przedstawieniu „Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem” 
02.06.17r. Rozstrzygniecie konkursu w Domu katolickim „Słowa zamiast bomb”
09.06.17r. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu” zajęcia edukacyjne, stworzenie gazetki do Sali komputerowej (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
23.06.17r. ognisko z seniorami w ramach projektu PCK „Młody i stary idą na wagary”
WAKACJE
W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Wakacje włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również korzystały z basenu letniego. 
27.06.17r. Odwiedziny mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
28.06.17r. „Dzień Dziecka” odwiedziny mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej, życzenia dla dzieci.
05.07.17r. Spotkanie z policjantem dotyczące konsekwencji wynikających z nękania, hejtowania i cyberprzemocy w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
07.07.17r. Wycieczka do Nowej Słupi wraz seniorami w ramach projektu „Młody 
i stary idą na wagary”.
13.07.2017r. Udział w Turnieju Kapsli na Starym Mieście organizowanym przez Radio Kielce.
20.07.2017r. Spotkanie z policjantem dotyczące konsekwencji wynikających z nękania, hejtowania i cyberprzemocy w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. (świetlica przy ul. Portowej 24)
29.06.17r „Aloha Dzień na Hawajach” – hawajskie rytmu, stroje i nie tylko (świetlica       przy ul. Portowej 24)
 04.07.17r „Warsztaty z kreatywności”- łamanie schematów myślowych, rozwijanie  wyobraźni, umiejętność wyrażania siebie, wyzwalanie niekonwencjonalnych pomysłów
(świetlica przy ul. Słowackiego 15)
 11.07.2017r. Buon giorno- dzień we Włoszech. (świetlica przy ul. Portowej 24)
 18.07.17r „Jarzeniówka”- warsztaty i zabawy o charakterze intelektualnych rozrywek polepszających koncentrację, refleks, spostrzegawczość (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
25.07.17r. Zajęcia kulinarne w Domu Pomocy Społecznej
01.08.17r „Bom  dia-  Dzień w Brazylii”- zajęcia sportowe. (świetlica przy ul. Portowej)
08.08.17r „Wyspa Eksperyment” Cz. I – wykonywanie doświadczeń fizycznych 
i chemicznych, tworzenie Dzienniczka Małego Naukowca, odkrywanie zjawisk przyrodniczych
11.08.17r „Wyspa Eksperyment” Cz. II – wykonywanie doświadczeń fizycznych 
i chemicznych, tworzenie Dzienniczka Małego Naukowca, odkrywanie zjawisk przyrodniczych (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
11.08.17r. Obchody Dnia Leworęcznych wraz z Miejska Biblioteką Publiczną filią nr 2
w Sandomierzu. 
16.08.17r „Bonjour- Dzień we Francji” – akademia stylu (świetlica przy ul. Portowej) 17.08.17r. Wycieczka „Śladami królowej Jadwigi” – wg projektu PCK „Młody i stary idą na wagary”
22.08.17r. Spotkanie z pracownikami SANEPID- u dotyczące konsekwencji wynikających z zażywania dopalaczy. (świetlica przy ul. Słowackiego 15) w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”.
 23.08.17r. Wizyta Burmistrza Sandomierza – podsumowanie wakacji wraz 
z rodzicami.
28.08.17r.  Spotkanie z pracownikami SANEPID- u dotyczące konsekwencji wynikających z zażywania dopalaczy. (świetlica przy ul. Portowej 24) w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”.
KONIEC WAKACJI
01.09.17r.  „Rejs statkiem po Wiśle” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu 
08.09.17r. udział w „Senioraliach „ w Parku Piszczele organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
08.09.17r. „Dzień dobrych wiadomości” rozdawanie dobrych wiadomości pracownikom instytucji, z którymi współpracuje świetlica 
20.09.17r. Spotkanie z policjantem „ Bezpieczny w sieci” w ramach projektu „Żyje 
w realu, a nie na portalu”. (świetlica przy ul. Portowej 24)
21.09.17r. Udział w Marszu Pokoju na Starym Mieście.
28.09.17r. Spotkanie z policjantem na temat „Bezpieczny w sieci” w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
28.09.17r. Piknik Rodzinny „Bawimy się razem bezpiecznie”. Współudział w projekcie Bezpieczna + realizowanym przez Sp. nr 3 w Sandomierzu.
12.10.17r. Piknik Rodzinny w Parku Piszczele dzieci, seniorzy, przedstawiciele policji 
i zaproszeni goście w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. Pokaz ratownictwa medycznego.
13.10.17r. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia TSA Sandomierz, nawiązanie współpracy, prezentacja multimedialna oraz sprzętu dotycząca Triathlonu , quiz sportowy z nagrodami (główna nagroda karnet na naukę pływania na basenie).
17.10.17r. Akcja w lokalnych sklepach pod nazwą „Nie sprzedawaj mi alkoholu, ani papierosów” w ramach projektu „Żyję w realu, a nie na portalu”.
20.10.17r. Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w ramach projektu „Żyję 
w realu, a nie na portalu”.
30.10.17r. Halloween zabawy i konkursy dla dzieci.
31.10.17r. Wyjście na Cmentarz Katedralny, zapalenie zniczy. W świetlicy odbyły się rozmowy na temat uroczystości Wszystkich Świętych.
10.11.17r. Obchody Święta Niepodległości, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne.
15.11.17r. Spotkanie z seniorami na ul. Mariackiej 1 w ramach projektu PCK, tworzenie stroików na święta.
20.11.17r. Spotkanie z policjantem dzielnicowym w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 
28.11.17r. „Zabawa Andrzejkowa” wraz członkami Stowarzyszenia TSA i ich dziećmi, konkursy, zabawy, wróżby, zabawa taneczna ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 )
06.12.17r. „Mikołajki” zajęcia dotyczące obdarowywania się niematerialnymi prezentami. (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
12.12.17r. Ogłoszenie wyników konkursu „Prawa dziecka” w Domu Katolickim 
w ramach projektu „Żyję w realu, a nie na portalu”.
12.12.17r. Udział w przeglądzie spektakli profilaktycznych organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu. 
14.12.17r. Spotkanie Bożonarodzeniowe, podsumowanie projektu „Żyję w realu, a nie na portalu” w restauracji Ciżemka w Sandomierzu wraz z seniorami i zaproszonymi gośćmi.
22.12.17r. Udział w Wigilii na Zamku Królewskim , występ dzieci- Spektakl „Przypowieść o narodzinach” w reżyserii Pani Grażyny Milarskiej.
29.12.17r. Zabawa sylwestrowa dla dzieci (świetlica przy ul. Słowackiego 15)
Wypoczynek letni w Przebrnie zorganizowany był w okresie:
09.07.-22.07.2017 r.; 20.07- 02.08.2017 r. oraz w okresie 31.07.-13.08.2017 r. – dla 15 osób.
3.4. Budowanie szerokiego partnerstwa społecznego
Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Roczny Program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/643/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 roku

Na oficjalnej stronie miasta na bieżąco zamieszczane są dokumenty, sprawozdania, strategie, programy zw. z realizacją zadań miasta. 
Miasto Sandomierz współpracuje z ponad 30 organizacjami pozarządowymi.


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
Projekt Rocznego Programu współpracy był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Sandomierza oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych zgodnie z Uchwałą LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Integracja społeczna i zawodowa

Cel szczegółowy
Nazwa/rodzaj zadania
Wykonanie

4.1. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
Zlecanie do realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach konkursu z pożytku publicznego
Zrealizowano zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
	Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabo słyszących;
	Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok;
	Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem;
	Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzieży niepełnosprawną z rówieśnikami;  

Zadania były realizowane przez:
	Polski Związek Głuchych;
	Polski Związek Niewidomych, Okręg Świętokrzyski;

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”;
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”;
	Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017 - 2022
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017 – 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/664/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 roku. Wszystkie cele zapisane w ww. dokumencie są realizowane na bieżąco, są to:
	upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – poprzez działania podejmowane przez Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” oraz Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, funkcjonowanie mieszkania treningowego, działalność ośrodka „Radość życia”;

zapobieganie zaburzeniom psychicznym – poprzez działalność Poradni Zdrowia Psychicznego SSDŚ w Sandomierzu, Punktu Edukacyjno – Konsultacyjnego itp.;
	zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz integracja zawodowa i społeczna tych osób – poprzez organizację Dni Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie, działania podejmowane przez Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” – organizacja kampanii społecznych, konferencji itp.;

organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego – poprzez funkcjonowanie: Poradni Zdrowia Psychicznego SSDŚ, Oddziału Psychiatrii i Detoksykacji SSDŚ, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego SSDŚ, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; poradni Terapii Uzależnień SSDŚ, Środowiskowego Domu Samopomocy itp.;
	zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym – poprzez współdziałanie wszystkich podmiotów zajmujących się działaniami na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Placówki realizujące Program:
	Oddział Psychiatryczny SSDŚ,
	Oddział Dzienny Psychiatryczny SSDŚ;

Poradnia Zdrowia Psychicznego SSDŚ;
Poradnia Terapii Uzależnień SSDŚ;
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
Ośrodek Pomocy Społecznej;
Środowiskowy Dom Samopomocy;
Świetlica Środowiskowa;
	Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”;
	Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego;

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRATWA”;
Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”;
	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji oraz Bezrobotnym i Poszukującym Pracy w Uaktywnieniu Zawodowym „INTEGRACJA”

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu podejmuje szereg działań mających na celu aktywizowanie osób niepełnosprawnych. Pracownicy socjalni
w ramach pracy socjalnej zawierają kontrakty socjalne których celem jest podejmowanie działań przez osoby niepełnosprawne mające na celu  podjęcie pracy w warunkach pracy chronionej,  kierowanie do uczestnictwa w projektach realizowanych przez inne instytucje i organizacje w zakresie wsparcia osób 
z orzeczoną niepełnosprawnością. 
W ramach wsparcia rodzin szczególnie dotkniętych problemem
niepełnosprawności odbyło się  Forum pod hasłem „Jesteśmy dla Was!” – wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych,  które zostało zorganizowane w dniu 01.12.2017 roku  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych. Adresatami były  rodziny osób niepełnosprawnych,
instytucje i placówki zajmujące się zawodowo problematyką osób niepełnosprawnych i wszyscy inni zainteresowani tematyką. 
Celem organizowanego forum było  podniesienie kompetencji opiekuńczo
-wychowawczych rodzin osób niepełnosprawnych osób zawodowo zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych poprzez działania mające charakter
integracyjno-edukacyjny, bowiem informacja przekazana uczestnikom w trakcie
forum może być szansą dla ich rozwoju, która prowadzi do samorealizacji
i szczęścia. Intencją powyższego przedsięwzięcia  zgromadzić wszelkie instytucje, placówki zajmujące się zawodowo problematyką osób niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym

4.2. Integracja zawodowa osób bezrobotnych, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi i ich integracja ze społeczeństwem
W 2017 r. celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sandomierzu było wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie
skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Środowiskowy Dom
Samopomocy świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 
i funkcjonowania w życiu społecznym. Pracownicy pomagali osobom
niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi i ich integracja ze społeczeństwem poprzez zapewnienie m.in. dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym ustalanie  i nadzór nad wizytami u lekarza, pomoc w zakupie
leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Uczestnicy korzystali
z pomocy w dostępie do ginekologa, laryngologa, lekarza rodzinnego, stomatologa, dermatologa i innych specjalistów  w ramach zgłaszanych potrzeb.

4.3. Integracja i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz agodzenie skutków bezrobocia na lokalnym rynku pracy
Tworzenie miejsc pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne)
W ramach współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy subsydiowanej dla osób bezrobotnych z terenu Sandomierza (w UM Sandomierz i jednostkach podległych) w 2017r do prac interwencyjnych skierowano 1 osobę oraz  27 osób do robót publicznych. Do odbycia stażu skierowano 4 osoby.


Programy aktywizujące osoby bezrobotne
W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu realizował działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w ramach następujących programów:
	Funduszu Pracy „algorytm” programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków  bezrobocia i aktywizacji zawodowej w tym: Program specjalny „Powrót do pracy”,

Pilotażowy program aktywizacji zawodowej młodzieży do 30 roku życia w ramach art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -  realizacja projektu PUP Sandomierz  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  
sandomierskim(III)współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, realizacja projektów PUP Sandomierz „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie sandomierskim(III) i  „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie sandomierskim(III) współfinansowany ze środków UE w ramach EFS”,         
	Współpraca z Fundacją Sandomierską –aktywizacja bezrobotnych poprzez szkolenia.

Pracownicy socjalni OPS w celu uaktywnienia podopiecznych Ośrodka zawierają kontrakty socjalne. Głównym działaniem podejmowanym w ramach kontraktów socjalnych jest aktywizacja zawodowa tj. rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, składanie podań o pracę w różnych zakładach i instytucjach, stały kontakt z PUP, monitorowanie aktualnych ofert pracy. W 2017 r. zostało zawartych 66 kontraktów socjalnych, którymi objęto 76 osób.
Urząd Pracy w 2017 roku oprócz świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy i  poradnictwa zawodowego objął kosztowymi usługami i instrumentami rynku pracy  w ramach w/w realizowanych programów i projektów ogółem 395 osób  z terenu Sandomierza w tym:
stażem - 129  osób,
pracami interwencyjnymi -71 osób,
jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej- 29 osób,
szkoleniem- 35 osób,
robotami publicznymi -23 osoby,
bonami na zasiedlenie- 59 osób,
dofinansowaniem wynagrodzenia 50 plus - 8 osób,
wyposażeniem lub doposażeniem stanowisk pracy- 14 osób,
refundacją wynagrodzeń osób do 30 roku życia- 27 osób.
      Ogółem w 2017r  urząd objął  poszczególnymi usługami i instrumentami rynku pracy 1581 osób w tym 25 %  (395 osób)  były to osoby bezrobotne z terenu Sandomierza.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z terenu Sandomierza spadła w grudniu 2017 roku do 802 osób z 921 osób zarejestrowanych w grudniu 2016r (czyli liczba bezrobotnych z terenu Sandomierza na przestrzeni roku zmniejszyła się 119 osób).


Wsparcie finansowe – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych
Integracja zawodowa osób bezrobotnych, łagodzenie skutków bezrobocia 
i aktywizacja lokalnego rynku pracy była realizowana poprzez udzielanie wsparcia finansowego jakim jest dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny. Duża liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych  i dodatków energetycznych nie korzysta z pomocy finansowej tutejszego Ośrodka na podstawie ustawy o pomocy społecznej z uwagi na przekroczenie progu dochodowego, który jest dużo niższy
w przypadku ustawy o pomocy społecznej. Członkowie wielu gospodarstw domowych korzystających z tej formy wsparcia są osobami bezrobotnymi, podejmującymi jedynie prace dorywcze. Często nie zarejestrowanymi w PUP, nie posiadającymi prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.          
Dodatek mieszkaniowy był dużą ulgą dla poszczególnych gospodarstw domowych i pomagał w zapobieganiu powstania zadłużenia w opłatach związanych
z utrzymaniem lokali mieszkalnych. Dodatek energetyczny natomiast mógł być przeznaczony na opłacenie w części rachunku za dostarczaną do lokalu zamieszkiwanego przez gospodarstwo domowe energię elektryczną.
Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w 2017r. były przyznawane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, na podstawie złożonych wniosków oraz załączonych kserokopii dokumentów (w przypadku dodatków mieszkaniowych
- poświadczających dochody oraz stan majątkowy, w przypadku dodatków energetycznych – w oparciu o umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).
Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wypłacane były w terminach ustawowych.
Pracownicy sekcji dodatków mieszkaniowych mieli możliwość dostępu do aktualnych aktów prawnych w programie LEX. Informacje na temat projektów ustaw 
i rozporządzeń dostępne były na stronach BIP Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Informacje o aktualnie obowiązujących  przepisach  prawnych były przekazywane osobom zainteresowanym jak i również  były umieszczane  na tablicy ogłoszeń.
Informacje o zmianach przepisów prawnych wykorzystywanych w sekcji dodatków mieszkaniowych były aktualizowane na stronie BIP w roku 2017 i dotyczyły m.in.:
- zmiany wysokości najniższej emerytury od 01.03.2017r.
- zmiany kwot dodatku energetycznego obowiązujących od dnia 01.05.2017r.
W ramach właściwej obsługi klienta założono, że każdy z pracowników sekcji dodatków mieszkaniowych przynajmniej raz w roku miał wsiąść udział w szkoleniu zewnętrznym z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo energetyczne.  W 2017r. żaden  pracownik sekcji dodatków mieszkaniowych nie brał udziału w szkoleniach z zakresu dodatków mieszkaniowych  i zryczałtowanych dodatków energetycznych. Kilkakrotnie pracownicy sekcji byli zgłaszani do udziału
w szkoleniach. Szkolenia były odwoływane przez organizatorów z uwagi na małe zainteresowanie. 
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych w 2017 roku:
	Dodatki mieszkaniowe – 3.009;
	Dodatki energetyczne – 1.069, w tym:

	dla gospodarstw prowadzonych przez osoby samotne – 407;

dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 560;
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 102. 
W okresie za który sporządzane jest sprawozdanie prawo do dodatków
mieszkaniowych ustalane było w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjętych zostało 518 wniosków, wydanych 482 decyzji pozytywnych, 24 decyzji odmownych.                                      Na dzień 31.12.2017r. 10 wniosków nie zostało rozpatrzonych. W przypadku 
2 wniosków postępowanie zostało umorzone na wniosek strony. Z dodatku
mieszkaniowego korzystało 370 gospodarstw domowych.
Decyzje wydawane były po zgromadzeniu wszystkich dokumentów w możliwie najkrótszym terminie od dnia złożenia wniosków.
W 2017r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostało wydatkowane 466.279,40 zł natomiast na wypłatę dodatków energetycznych 15.238,35 zł.


Zorganizowanie Regionalnych Targów Pracy i Edukacji w Sandomierzu
W dniu 25 kwietnia 2017r w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się IV Sandomierskie Targi Pracy i Edukacji  „Aktywność Twoją Szansą”.Targi adresowane były do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej.
Szeroką ofertę szkoleniową i edukacyjną prezentowały jednostki szkoleniowe i edukacyjne. Podczas targów pracy prezentowane były również propozycje zatrudnienia w krajach UE w ramach sieci EURES.
Nie brakowało także usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradczych i szkoleniowych, których udzielali pośrednicy pracy i doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. Osobom zainteresowanym porad prawnych udzielali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także PFRON. Pracodawcy oraz przedstawiciele pozostałych instytucji mogli spotkać się z licznie przybyłymi na targi pracy osobami poszukującymi pracy.
W czwartej edycji targów udział wzięło 52 wystawców w tym : firmy, jednostki szkoleniowe i edukacyjne, stowarzyszenia. Przedstawiono 2353 ofert pracy krajowych oraz ofert pracy za granicą w różnych branżach oraz zawodach. Pracodawcy poszukiwali m.in. specjalistów ds. księgowości, specjalistów ds. marketingu, psychologów, elektryków, operatorów linii produkcyjnej, spawaczy, sprzedawców.

4.4 Przeciwdziałanie bezdomności
Realizacja gminnego programu wychodzenia z bezdomności
Uchwałą Nr XXXV/369/2013 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 04.12.2013 r. przyjęto Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności. Bezdomność to skrajny przypadek wykluczenia społecznego, często wiążący się z innymi dysfunkcjami.
Problem bezdomności dotyka również miasto  Sandomierz.  W nocy z  8 na 9
lutego 2017 roku zostało przeprowadzone Ogólnopolskie badanie  liczby osób
bezdomnych. Pracownicy Ośrodka wspólnie ze Strażą Miejską oraz Policją spisywali osoby bezdomne, które przebywały wówczas na terenie gminy Sandomierz.
W trakcie badania w placówkach na terenie gminy przebywało 43 osoby bezdomne
w tym 40  w  Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn oraz 3 w szpitalu. Ponadto
10 osób bezdomnych przebywało poza placówkami instytucjonalnymi tj.
w pustostanach, altanach działkowych, piwnicach. Skala zjawiska jest coraz większa, dlatego  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu oprócz działań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej tj. zabezpieczenie podstawowych potrzeb  podejmuje  szereg  działań  mających na celu aktywizacje i integracje  osób bezdomnych. Ze względu na złożoność przyczyn pozostawania w bezdomności osoby bezdomne
wymagają różnorodnych działań na rzecz zaspakajania ich potrzeb oraz włączenia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu. 
Współpraca Ośrodka z placówką zapewniającą schronienie polega między innymi na organizowaniu cyklicznych spotkań z przedstawicielami różnych instytucji w trakcie których przekazywana jest osobom bezdomnym wiedza w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, regulacji prawnych, dostępnych form wsparcia, są także motywowani do
podejmowania aktywności społecznej i zawodowej.  W dniu 17.05.2017 roku
z inicjatywy Ośrodka odbyło się spotkanie bezdomnych przebywających
w schronisku z przedstawicielem Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. W trakcie spotkania poruszono temat  dokumentacji
niezbędnej do ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz świadczenia jakie
przysługują w związku z niepełnosprawnością.
W okresie od 01.01-31.12.2017 roku wsparciem w formie schronienia objęto 
9 osób bezdomnych i przeznaczono na ten cel  kwotę 11997 ,00 zł.

Realizacja akcji wspierania bezdomnych przed okresem zimy
W okresie zimowym  pracownicy Ośrodka wspólnie ze Strażą Miejską  lub
policją w godzinach wieczornych  systematycznie monitorowali miejsca przebywania osób bezdomnych celem  udzielenia wsparcia w formie schronienia, odzieży lub
ciepłego posiłku.
Na terenie gminy Sandomierz przebywa 56 osób bezdomnych, z czego 24 osoby korzysta z systemu pomocy społecznej.
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