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Wspólne cele dokumentów-
Marketingu społecznego 

Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego PTO 

a) integracja,

b) zwiększenia spójności społecznej,

c) zwiększenia poziomu aktywności,

d) zwiększenie partycypacji społecznej,

e) poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców



METODA STRATEGI/PROCESU

WIELOWYMIAROWA, 
WIELOASPEKTOWA, 

WIELOPERSPEKTYWICZNA

- określenie ram lokalnej polityki/pomocy społecznej, 
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

budownictwa socjalnego,  edukacji publicznej, 
- ochrony zdrowia,

- integracji i aktywności społecznej mieszkańców.. 



PRAKTYKA STRATEGII/PROCESU

WSPÓŁ

PRACA

WSPÓŁ

DECYDOWANIE

WSPÓŁ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ



ANALIZY SWOT. OBSZARY:

1- seniorzy
2- bezrobocie ubóstwo
3- niepełnosprawność
4- rodzina, dziecko, młodzież
5- uzależnienia i przemoc w rodzinie
6- pomoc społeczna
7- kapitał społeczny i aktywność obywatelska
8- bezdomność



Cele dokumentu

POTENCJAŁY obszaru PTO m.in.

a) bliskie sąsiedztwo Warszawy, 

b) relatywnie wysoki poziom rozwoju 

ekonomicznego, 

c) niskie wskaźniki bezrobocia, 

d) rozwinięte życie kulturalne,

e) silne poczucie lokalności- tożsamości

f) kapitał społeczny



Dokument został opracowany na podstawie  
kilkuetapowych, wzajemnie powiązanych i 
rozłożonych w czasie działań.

Uzyskany obraz jest 
wielowątkowy, 
wielopłaszczyznowy, 
wieloperspektywiczny



CZĘŚĆ OPERACYJNA DOKUMENTU

CEL GŁÓWNY

„Budowa Zintegrowanego Systemu 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
obszarze PTO w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców”



STRUKTURA

1.  CEL GŁÓWNY
2. CEL STRATEGICZNY
3. CELE OPERACYJNE

a) kierunki działań
b) wskaźniki realizacji działań

c) podmioty odpowiedzialne za realizację



CELE STRATEGICZNE

OBSZAR: SENIORZY I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
Budowa i rozwój systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w celu 
poprawy jakości ich życia 

OBSZAR: BEZROBOCIE, UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ 
Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

OBSZAR: UZALEŻNIENIA, PRZEMOC W RODZINIE 
Wspieranie osób oraz rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy 

OBSZAR: RODZINA 
Wzmacnianie rodzin, wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i rozwoju oraz podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego na obszarze PTO 

OBSZAR: KAPITAŁ SPOŁECZNY I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 
Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

OBSZAR: POMOC SPOŁECZNA 
Usprawnienie systemu pomocy społecznej 



WSPÓLNE CELE PROJEKTOWE
1) wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno – gospodarcz,

2) zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu, 

turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony środowiska naturalnego, 

3) obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, 

sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony środowiska ,

4) podniesienie jakości życia mieszkańców, 

5) rozwój jakościowy i ilościowy infrastruktury technicznej i społecznej, w tym m.in. zwiększenie 

przestrzeni publicznych służących rekreacji mieszkańców lub zagospodarowywanie istniejących, 

poszerzenie bazy mieszkań socjalnych i komunalnych, modernizacja dróg lokalnych, zwiększenie 

dostępności tzw. szybkiego Internetu i innych nowoczesnych technologii teleinformatycznych, 

6) podniesienie jakości świadczonych usług publicznych, 

7) poprawa stanu bezpieczeństwa, 

8) ochrona środowiska naturalnego, 

9) promocja lokalnego potencjału kulturalnego, w tym dziedzictwa kulturowego, 

10) rozwój przedsiębiorczości



FORMY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA W RAMACH OBSZARU PTO

1) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć i projektów kulturalnych, edukacyjnych, 

gospodarczych, z zakresu poprawy bezpieczeństwa, rozwoju jakościowego i ilościowego 

infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i rozwoju przedsiębiorczości, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,

3) współpracę z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 

4) współdziałanie (w tym zawieranie umów i porozumień) z jednostkami samorządu 

terytorialnego, organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i 

stowarzyszenia) i organami administracji publicznej, 

5) przyjmowanie i udzielanie grantów, dotacji oraz innych form pomocy finansowej w 

celu realizacji zadań statutowych, 

6) aplikowanie o środki pochodzące z UE, z regionalnych programów operacyjnych i z 

budżetu państwa na przedsięwzięcia i projekty zgodne z celami Stowarzyszenia


