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Rozdział 7. 
 

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 
 
 
 

W tablicy 7.1 przedstawiono szczegółowe informacje o wskaźnikach rezultatów zi-
dentyfikowanych planowanych projektach w sferze pomocy społecznej  w Powiecie Szy-
dłowieckim w okresie 2008-2013. 

 
 

Tablica 7.1 
Wskaźniki osiągnięć rezultatów zidentyfikowanych planowanych projektach w sfe-

rze pomocy społecznej w okresie 2007-2013 
 

Zadanie / Projekt Wskaźniki osiągnięć 

Inwestuję w Lepszą Przy-
szłość 

a. liczba osób, które podpiszą kontrakty socjalne 
b. liczba osób objętych szkoleniami zawodowymi 
c. liczba osób objętych szkoleniami Aktywne Metody Poszu-

kiwania Pracy 
d. liczba osób objętych szkoleniami informatycznymi 
e. liczba osób objętych treningami kompetencji i umiejęt-

ności społecznych 
f. ilość przeprowadzonych wyjazdów aktywizacyjnych 

Zakład Aktywizacji Za-
wodowej 

a. liczba osób objętych szkoleniami zawodowymi (osoby) 
 w tym osoby z terenów wiejskich 
 w tym kobiety 
 w tym osoby długotrwale bezrobotne 

b. liczba osób korzystających z usług doradczych (osoby) 
c. liczba edycji kursów i szkoleń (sztuk) 
d. liczba godzin szkoleniowych (godzina) 
e. liczba osób które zaktualizowały lub podniosły swoje 

kwalifikacje zawodowe (ukończyły szkolenia i otrzymały 
dyplom certyfikat) (osoby) 

f. liczba osób pozytywnie oceniających pomoc uzyskaną w 
ramach projektu (osoby) 

Opracowanie Bazy Da-
nych o osobach niepełno-
sprawnych 

a. liczba osób zarejestrowanych w bazie (osoby) 
b. liczba skutecznego użycia bazy do dystrybuowania in-

formacji na temat osób niepełnosprawnych w powiecie 
szydłowieckim 

c. liczba wejść do bazy (sztuki) 
d. liczba godzin użytkowania bazy (sztuki) 
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Tablica 7.1 
Wskaźniki osiągnięć rezultatów zidentyfikowanych planowanych projektach w sfe-

rze pomocy społecznej w okresie 2007-2013 c.d. 
 

Zadanie / Projekt Wskaźniki osiągnięć 

System Szkoleń dla Orga-
nizacji Pozarządowych 

a. liczba pracowników organizacji pozarządowych obję-
tych szkoleniami (osoby) 

b. liczba pracowników organizacji pozarządowych korzy-
stających z usług doradczych (osoby) 

c. liczba edycji kursów i szkoleń (sztuk) 
d. liczba godzin szkoleniowych (godzina) 

e. liczba osób pozytywnie oceniających pomoc uzyskaną w 
ramach projektu (osoby) 

Świetlice dla Dzieci i Mło-
dzieży 

a. liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć pozalek-
cyjnych w świetlicy (osoby) 
 w tym dzieci i młodzież z terenów wiejskich 

b. liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w świetlicy (godzina) 
c. liczba opiekunów które zaktualizoSzydłowiy lub pod-

niosły swoje kwalifikacje zawodowe dla celu prowadze-
nia zajęć pozalekcyjnych w świetlicy (osoby) 

d. liczba dzieci i młodzieży pozytywnie oceniających po-
moc uzyskaną w ramach projektu (osoby) 

Klasa integracyjna 

a. liczba klas integracyjnych (sztuki) 
b. liczba miejsc w klasach integracyjnych (osoby) 
c. liczba niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w klasach 

integracyjnych (osoby) 
 w tym dzieci i młodzież z terenów wiejskich 

(osoby) 
d. liczba dzieci i młodzieży pozytywnie oceniających po-

moc uzyskaną w ramach projektu (osoby) 

Utworzenie bazy danych 
kandydatów na rodziców 
zastępczych 

e. liczba osób zarejestrowanych w bazie (osoby) 
f. liczba zastosowań bazy do skutecznych skierowań do 

rodzin zastępczych (sztuki) 
g. liczba wejść do bazy (sztuki) 
h. liczba godzin użytkowania bazy (sztuki) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 


