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1. Oświata
Programy realizowane w szkołach
Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych
kwota: 713 725 zł;
ilość: 12 746 godzin;
zajęcia skierowane były do wszystkich dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach
uczestniczących w programie.
- Dodatkowa godzina matematyki w klasach od 4 SP do klas maturalnych (liczba uczniów +
kwota)
( w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów 13.727, kwota wydatkowana w miesiącach od
września do grudnia roku 2018 – 492.000 zł)
I Programy rządowe:
1) Aktywna Tablica,
2) Niepodległa,
3) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
4) Za życiem.
II. Projekty realizowane w placówkach oświatowych:
1) Projekt pn. „Przyjaciele”,
2) Projekt pn. „Kopernik wraca do szkoły”,
3) Projekt pn. Erazmus + Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkoły”,
4) Projekt pn. „ Dzieci są ważne”,
5) Projekt „ Zawodowcy”,
6) Projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”,
7) Projekt pn. „ Jesienne spotkania z muzyką na pograniczu polsko - niemieckim”,
8) Projekt pn. „ Gwiazdkowe tradycje na pograniczu polsko-niemieckim”,
9) Projekt pn. „ Poszukiwacze pasji- transgraniczne obozy dla młodzieży”,
10) Projekt pn. „ Ziemia lubuska dawniej i dzisiaj”,
11) Projekt pn. „ Odkrywanie pasji - wakacyjne spotkania polsko-niemieckie”,
12) Projekt pn. „ Festiwal artystycznych prezentacji na polsko-niemieckim pograniczu”,
13) Projekt pn. „ Karkonosze pełne pięknych tajemniczych miejsc”,
14) Projekt pn.” Wymiana młodzieży między szkołami”,
15) Projekt pn. „ Brucken bauen in der Grenzregion”,
16) Projekt pn. „ Obsługa bankietów –warsztaty kelnerowania synchronicznego i ozdoby stołu,
Logistyka na wesoło-propagowanie zawodu technik logisty”,
17) Projekt pn. „ Poszerzenie osobistych i zawodowych kompetencji oraz kompetencji językowych
( j. niemiecki, j. angielski),
18) Projekt pn. „ Praktyka czyni mistrza ‘’ ,
19) Projekt pn. Cottbus od kuchni. Integracja europejska poprzez turystykę młodzieżową- część
dla logistyków”,
20) Projekt pn. „ Razem śpiewamy nasze pieśni”,
21) Projekt pn. „ Sitten und Brauche im Spreewald”,
22) Projekt pn. „ Podziwiać, przeżywać i chronić”,
23) Projekt pn. „Ze sztuką przez życie”,
24) Projekt pn. Polsko-Niemieckie warsztaty sportowe”,
25) Projekt pn.”Polsko-Niemieckie warsztaty sportowo-językowe”,
26) Projekt pn. „Poznajemy nasze okolice”,
27) Projekt pn. „Radosne zakończenie lat – transgraniczne spotkanie przedszkolaków”,
28) Projekt pn. „ Transgraniczny dzień dziecka – bal przedszkolaków”,
29) Projekt pn. „ XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży”,
30) Projekty pn. „ Polsko –Niemieckie warsztaty tworzenia lalek teatralnych”,
31) Projekt pn. „ Energia natury”,
32) Projekt pn. „ Natura bez granic”,
33) Projekt pn. „Europaische Nachbarn treiben Sport, erleben gemeinam Kultur und lernen
voneinander”,
34) Projekt pn. „Rewizyta w Zielonej Górze”,
35) Projekt pn. „ Czekoladowa gratka- utworzenie nowych miejsc w MP 18”,
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36) Projekt pn. Transgraniczne spotkania przedszkolaków : szlakiem zielonogórskich
bachusików”,
37) Projekt pn. „ Decydujesz- pomagamy”,
38) Projekt pn. „Wycieczka do ZOO w Cottbus”,
39) Projekt pn. „ Budujemy wspólną przyszłość w oparciu o wspólną historię”,
40) Projekt pn. „ Wesołe przedszkole”,
Zajęcia kulturalne realizowane przez ZOK – ilość zajęć ilość uczniów

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY (realizowany przez ZOK):
1. zajęcia artystyczne plastyczne – 26 grup,
2. zajęcia teatralne – 25 grup,
3. zajęcia wokalne – 19 zespołów,
4. zajęcia literackie i dziennikarskie – 7 zespołów,
5. zajecia taneczne – 4 zespoły,
6. zajęcia fotograficzne – 3 grupy,
Łącznie:
ilość uczniów - 1064
ilość godzin - 4547
- Zajęcia sportowe prowadzone przez MOSiR- ilość zajęć ilość uczniów
1. SKS – sportowe zajęcia pozalekcyjne – 2788 godzin, 25092 uczniów
2. nauka pływania dla klas II szkół podstawowych – 982 godzin, 1240 uczniów,
3. Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, badminton, szachy, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka) – ciężko określić
ile godzin, 4202 uczniów.
Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów i laureatów olimpiad i konkursów
- najlepszych uczniów – 51 –na kwotę 94 500 zł
- laureatów i finalistów – na kwotę 65 000 zł
Stypendia socjalne dla uczniów
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym w 2018 r.:
• kwota: 841 382 zł,
• ilość: 818;
Zasiłki szkolne o charakterze socjalnym w 2018 r.:
• kwota: 14 260 zł,
• ilość: 23;
Inwestycje oświatowe z 2018 roku
1. Budowa Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"
2. Termomodernizacja 3 budynków przedszkoli
2. POMOC SPOŁECZNA
Programy społeczne, strategie realizowane w 2018 r. w mieście i w poszczególnych
jednostkach.
MOPS jest jednym z realizatorów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście
Zielona Góra na lata 2012-2020. Celem głównym dokumentu jest stworzenie zintegrowanego systemu
wsparcia zapewniającego godne warunki do życia i rozwoju Mieszkańców Miasta Zielona Góra w
sferze ekonomicznej i społecznej poprzez przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Ponadto realizowane są Programy:
a) Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra
na lata 2017-2020.
b) Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020.
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c) Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020. Celem strategicznym
Programu jest Rozbudowywanie funkcjonującego zintegrowanego systemu pieczy
zastępczej.
d) ZGrana Rodzina i Zgrani Zielonogórzanie 50+ to programy z wachlarzem zniżek
ZGrana Rodzina:
- ilość wydanych kart od początku Programu do końca 2018 roku: 40.378 szt.
- ilość aktywnych partnerów w 2018 roku: 264
- ilość ofert w 2018 roku: 367
- ilość wydanych paczek powitalnych od początku akcji do końca 2018 roku: 5224 paczek
ZGrani Zielonogórzanie 50+:
- ilość wydanych kart do końca od początku Programu do końca 2018 roku: 30. 407 szt.
- ilość aktywnych partnerów w 2018 roku: 227
e)
Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście
Zielona Góra na rok 2018,
Program realizowany był w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
f) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018 – 2019.
g) Biuro zorganizowało również II Festiwal Profilaktyczny „Możesz Wszystko!”
Biuro zrealizowało 5 kampanii:
1. „Postaw na Rodzinę”, „Rodzina na Tak” – adresowane do dzieci, młodzieży i
dorosłych – całych rodzin ( realizowano je w szkołach podstawowych i przedszkolach w okresie
od kwietnia do września, objęto nimi ok. 400 osób),
2. XVII Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której celem było wspieranie
pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności zdrowego stylu
życia ( w okresie od lutego do października działaniami kampanii objęto ok. 5000 osób),
3. kampania „ ZaFAScynuj się ciążą bez alkoholu”- w okresie od maja do
października, przybliżano mieszkańcom Zielonej Góry, a w szczególności potencjalnym
mamom, wiedzę na temat skutków picia alkoholu podczas ciąży, ( szerokie grono odbiorców),
4. kampania „Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny”, w okresie od lutego do czerwca
działaniami tematycznie dotyczącymi szkodliwości alkoholu, papierosów, narkotyków oraz
przemocy domowej objęto ok 100 dzieci uczęszczających do zielonogórskich placówek
wsparcia dziennego,
5. kampania „Dbam o zdrowie Mamy, Taty i Swoje”,

Projekty społeczne realizowane w 2018 r.
1. Projekt pn. „Lepsze jutro II”,
2. Projekt pn. „ Zgrani z asystentem”,
3. Projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam”,
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawał pomoc w formie posiłku lub zasiłku
celowego na żywność dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celem Programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej
sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia
i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach Programu wsparcia udzielano w szczególności:
W ramach Programu pomocą objęto:
− 655 osób dorosłych w formie posiłku na kwotę 521.688 zł,
− 416 dzieci w formie posiłku na kwotę 214.161 zł, w tym dotacja z LUW 104.106 zł,
− 2.520 osób w formie zasiłku celowego na posiłek na kwotę 1.234.540 zł, w tym
dotacja z LUW 1.107.632 zł
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

realizowany

w

ramach

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020. Celem Programu jest aktywne
uczestnictwo seniorów, w życiu społecznym poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w
środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +”. W ramach Programu
pozyskano w 2018 r. dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu „SeniorWIGOR” w kwocie 148.500 zł oraz 70.525,84 zł na utworzenie Klubu Seniora+.
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Dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny:
I.
Tytuł projektu: „Góra pomocy”
Wartość: 2 753 670,12 zł.
Dofinansowanie: 2 340 619,59 zł.
Wkład własny (zasiłki pomocy społecznej): 413 050,53 zł.
Okres realizacji: 24 miesiące, od 01.01.2017 r. do 31. 12.2018 r.
Projekt był skierowany do 302 osób zamieszkujących miasto Zielona Góra woj. lubuskie
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz ich otoczenia.
II. Projekt: „Gotowi do zmian MOPS”
Wartość: 900 000,00 zł.
Dofinansowanie: 900 000,00 zł.
Wkład własny: 0,00 zł.
Okres realizacji: 18 miesięcy, od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r.
Celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy
administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

Program rozwoju pieczy zastępczej
Liczba rodzin w podziale na formy oraz liczba dzieci - stan na dzień 31.12.2018 r.
2018
Forma rodziny zastępczej
Liczba rodzin

Liczba dzieci

Rodziny zastępcze spokrewnione

90

100

Rodziny zastępcze niezawodowe

44

52

Rodziny zastępcze zawodowe,
w tym:

10

40

Rodziny zastępcze zawodowe

2

6

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego

7

31

Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne

1

3

Rodzinne Domy Dziecka

0

0

Ogółem

144

192

W 2018 roku powstało 12 rodzin zastępczych spokrewnionych i 6 rodzin zastępczych
niezawodowych, natomiast rozwiązało się 8 rodzin zastępczych spokrewnionych i 2 rodziny
zastępcze niezawodowe.

2018
Forma rodziny zastępczej
Kwota
Rodziny zastępcze spokrewnione
i niezawodowe

1 528 397,92 zł
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Rodziny zastępcze zawodowe

572767,56 zł

Rodzinne Domy Dziecka

0

Ogółem

2 101 165,48

4. Ochrona zdrowia
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE związane z profilaktyką i promocją zdrowia zrealizowane przez
Miasto Zielona Góra w roku 2018 dla mieszkańców Miasta Zielona Góra
1) WCZESNA PROFILAKTYKA WAD POSTAWY:
W ramach programu wczesnej profilaktyki wad postawy u niemowląt, przeprowadzono badania
u dzieci w wieku od 1 do 6 miesiąca życia. Badania we wczesnym okresie życia pozwoliły na
zdiagnozowanie nieprawidłowości w obrębie rozwijających się stawów biodrowych niemowląt.
2) DIAGNOSTYKA WAD POSTAWY:
Program w zakresie diagnostyki wad postawy obejmował badania dzieci 5-letnich i w roku 2018
adresowany był do dzieci urodzonych w 2013 roku. Realizacja Programu polegała wpierw na
przebadaniu dziecka w kierunku wad postawy, następnie spotkaniu edukacyjnym z zakresu
profilaktyki z rodzicami dzieci badanych (zdrowych) i nt. rehabilitacji z rodzicami dzieci, u których
wykryto nieprawidłowości
3) EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA JAMY USTNEJ 5-LATKÓW ORAZ FLUORYZACJI ZĘBÓW
6-LATKÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI:
W ramach programu przeprowadzona została przez lekarzy dentystów pogadanka dla dzieci 5-letnich
na temat profilaktyki próchnicy, dzieci uczyły się jak dbać o zdrowie jamy ustnej i na specjalnym
modelu, mogły pod okiem specjalisty nauczyć się prawidłowo szczotkować zęby.
Dzieci 6-letnie były poddane fluoryzacji kontaktowej. Dla rodziców dzieci przekazana została ulotka
edukacyjna.
4) DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ WIDZENIA:
W ramach programu przeprowadzone zostały badania przesiewowe dzieci 5-letnich w przedszkolach
na terenie Miasta Zielona Góra, obejmujące badanie ostrości wzroku oraz wykrywanie zaburzenia
widzenia barw. U dzieci, u których stwierdzono odchylenie od normy, udzielona została bezpłatna
konsultacja okulistyczna.
5) BADANIA PRZESIEWOWEGO SŁUCHU METODĄ OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ U DZIECI
W 4 i 8 r. ż.
Realizacja programu obejmowała badanie przesiewowe słuchu u dzieci w 4 i 8 roku życia. Dzieci,
u których wynik badania był nieprawidłowy, skorzystały z powtórnego badania a ich opiekunowie
zostali poinformowani o dalszym postępowaniu
6) BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEDOSŁUCHEM:
Realizacja programu obejmowała konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne dzieci i młodzieży
z problemem słuchu. Program ma na celu poprawę dostępności do procedur diagnostycznych, wzrost
świadomości i wiedzy dotyczącej szkodliwości czynników zagrażających niedosłyszeniu.
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7) ZDROWE ŻYWIENIE w kontekście NADWAGI I OTYŁOŚCI:
W ramach programu przeprowadzona została kampania edukacyjno-informacyjnej z zakresu
zdrowego żywienia we wszystkich klasach 7 w szkołach podstawowych na terenie Miasta Zielona
Góra. W ramach praktycznych ćwiczeń, uczestnicy posiedli umiejętność obliczania własnego BMI oraz
jego interpretacji w oparciu o siatki centylowe.
8) PROFILAKTYKI CHORÓB GRUCZOŁU PIERSIOWEGO-PORADNICTWO I EDUKACJA KOBIET
w 18 roku życia W SAMOBADANIU PIERSI.
Zadaniem programu była nauka uczennic w 18 roku życia samobadania piersi oraz edukacja na temat
raka piersi i pozostałych chorób piersi. Program realizowany był w dwóch etapach: I etap- poradnictwo
obejmujące pogadanki i konsultacje medyczne przeprowadzane wśród uczennic szkół
ponadgimnazjalnych, II etap – nauka uczestniczek samobadania piersi.
9) SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV w ramach profilaktyki schorzeń raka szyjki
macicy wśród dziewcząt rocznika 2006 zamieszkujących na terenie Miasta Zielona Góra,
Realizacja programu obejmowała przeprowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnej
nt.: zasadności profilaktyki raka szyjki macicy oraz kwalifikacyjne badanie lekarskie przed każdym
szczepieniem. Następnym elementem zadania było wykonanie 2-krotnego szczepienia
profilaktycznego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.
10) PROFILAKTYKI SCHORZEŃ NARZĄDU GŁOSU NAUCZYCIELI ZIELONOGÓRSKICH SZKÓŁ.
Program skierowany był do nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta Zielona Góra.
Celem programu było zwiększenie świadomości wśród nauczycieli zielonogórskich szkół świadomości
na temat schorzeń narządu głosu, zagrożeń związanych z nadmiernym i długotrwałym wysiłkiem
głosowym w tym zawodzie oraz profilaktyki w tym zakresie.
Realizacja zadania: od 14 czerwca 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku
Liczba badań:
151 badań foniatrycznych,
59 warsztatów emisji głosu,
231 zabiegów fizykoterapii,
4 badania na zawartość CO w wydychanym powietrzu.
Kwota/wykonanie: 30 000,00 zł
11) BADANIA NIEPŁODNOŚCI PIERWOTNEJ U PAR ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
LUB CZASOWY NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA:
Program ma na celu badanie niepłodności pierwotnej u par zamieszkujących na terenie Miasta
Zielona Góra oraz poprawę dostępności do procedur diagnostycznych i leczenia niepłodności wraz ze
zwiększeniem możliwości korzystania z technik rozrodu wspomaganego.

12) SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA SENIORÓW OD 65 ROKU ŻYCIA:
Program ma na celu wzrost świadomości społecznej lokalnej ukierunkowanej na akceptację czynnej
profilaktyki grypy. Realizacja zadania obejmowała przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz wykonanie
kwalifikacyjnego badania lekarskiego wraz z wykonaniem szczepienia profilaktycznego przeciwko
grypie osobom od 65 roku życia.
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