PROJEKT

UCHWAŁA Nr … … …
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia … … … … … ... r.

w sprawie przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług
społecznych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się „Diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług
społecznych”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka
/-/
Witold Mossakowski

UZASADNIENIE
W odpowiedzi na możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prowadzenia lokalnej
polityki społecznej, Gmina Milanówek przystąpiła do realizacji projektu unijnego, którego
celem jest przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Milanowskie
Centrum Usług Społecznych, a co za tym idzie zwiększenie dostępu do kompleksowej oferty
usług społecznych. Na ten cel Gmina pozyskała 100% środków zewnętrznych.
Jednym z zadań realizowanych przez centrum usług społecznych jest
przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług
społecznych (art. 21 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez
centrum usług społecznych). Diagnoza dostarcza władzom gminy informacji o potrzebach
mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz danych o potencjale społeczności lokalnej.
Kluczowym efektem przeprowadzonej diagnozy jest stworzenie i rozwój bazy informacji o
dostępnych na obszarze działania centrum, usługach społecznych. Przeprowadzona diagnoza
potrzeb i potencjału społeczności lokalnej spełnia następujące warunki i oczekiwania:
• Jest wieloaspektowa - uwzględnia różnorodne uwarunkowania i przejawy kondycji
społeczności lokalnej, dostarcza wiedzę na temat potrzeb społecznych, jak i zakresu
oferowanych usług społecznych;
• Jest kompleksowa – uwzględnia szeroki zakres działań usługowych organizowanych przez
gminę;
• Przeprowadzona została za pomocą zróżnicowanych metod badawczych – łączy metody
i techniki badawcze;
• Przeprowadzona została partycypacyjnie –zapewniono uczestnictwo i wpływ
społeczności na przebieg i rezultaty procesu diagnostycznego;
• Jest praktyczna – dostarcza władzom gminy informacji o potrzebach mieszkańców
w zakresie usług społecznych.
Załączony raport jest efektem przeprowadzonej Diagnozy potrzeb i potencjału
lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych na terenie Miasta Milanówka. Diagnoza ta
stanowi podstawę do zaplanowania kompleksowych działań mających na celu zapewnienie
mieszkańcom wysokiej jakości usług społecznych realizowanych w tworzonym Milanowskim
Centrum Usług Społecznych.
Diagnoza zrealizowana zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku,
przedstawia potrzeby i oczekiwania społeczności Milanówka, w szczególności: w zakresie
usług społecznych, ich skali oraz stanu zasobów miasta i potencjału lokalnej społeczności w
zaspakajaniu tych usług. Przedmiotem badania były obszary działań społecznych, celem zaś
będzie zmiana społeczna i podniesienie jakości życia mieszkańców szczególnie z grup
wrażliwych, a efektem przede wszystkim wnioski i zalecenia dla praktyków i realizatorów
zadań z zakresu lokalnej polityki społecznej.
Przeprowadzona diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności stanowi
fundament do opracowania i wdrożenia gminnego programu usług społecznych. Wiedza,
którą dostarcza nam przeprowadzona diagnoza pozwoli Gminie Milanówek na odpowiednią
alokację zasobów w określone usługi społeczne, naprawcze oraz włączenie w ich realizację
lokalnej społeczności. Dlatego wykonanie diagnozy potrzeb było niezbędne dla utworzenia
właściwych i adekwatnych usług społecznych zgodnych z potrzebami społeczności lokalnej.
Przeprowadzone badanie diagnozujące potrzeby i potencjał lokalnej społeczności w zakresie
usług społecznych składało się z kilku etapów, które zostały przedstawione w raporcie
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

