Załącznik do uchwały Nr CIII/1042/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r.

Deklaracja wyników "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży"

Cel programu: Redukcja czynników mających wpływ na wzrost przestępczości młodzieży i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz wzrost zainteresowania młodych obywateli miasta sprawami publicznymi,
Poprzez:
I. Inicjowanie i rozwój nowych form pracy z młodzieżą w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności,
II. Gromadzenie i upowszechnianie informacji z zakresu problematyki społecznej dotyczącej młodzieży, popularyzacja wiedz
z tego zakresu,
III. Aktywizację środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Budowę więzi instytucjonalnych i tworzenie płaszczyzny
do wymiany wiedzy pomiędzy partnerami programu, krajowymi i zagranicznymi - konferencje, szkolenia, warsztaty,
delegacje, spotkania, narady, konsultacje i wspólne projekty.
IV. Promocję i organizację zdarzeń sportowo rekreacyjnych kulturalnych - organizacja wolnego czasu młodzieży,
propagowanie bezpiecznych zainteresowań.
V.Wspieranie rozwoju sieci placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Poprawa
jakości oferty pomocy środowiskowej.
Tak, aby:
Mierniki wyników - oraz wartość w 2005 r.
1. Wszystkie samorządowe szkoły gimnazjalne oraz ośrodki wsparcia
dziennego (TPD oraz DOS "U Siemachy") są stałymi odbiorcami
"Śmigła". Każdy obywatel miasta odbierający po raz pierwszy
dowód osobisty otrzymuje "Poradnik Młodego Krakusa".
2. Zwiększeniu ulegnie liczba gimnazjalistów zaangażowanych w
działalność samorządów szkolnych, którzy zostaną objęci
szkoleniami i wykładami KAS oraz liczba samorządowych szkół
ponadpodstawowych współpracujacych z Akademią;
3. Liczba instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych partnerów
programu, zainteresowanych regularnym otrzymywaniem
materiałów informacyjnych na temat problematyki młodzieżowej
opracowywanych w ramach MPPPM jest większa niż w roku
bazowym.
4. Zwiększeniu ulegnie liczba szkół ponadpodstawowych i placówek
opiekuńczo - wychowawczych oraz liczba nauczycieli i
wychowawców objętych szkoleniami z zakresu profilaktyki
przestępczości młodzieży i obowiazujących przepisów prawnych,
zorganizowanych w ramach współpracy MPPPM z Sekcją ds.
Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji. Nastąpi
rozszerzenie działań na placówki wychowania przedszkolnego.
5. Zwiększeniu ulegnie ilość partnerów stale współpracujących przy
realizacji wspólnych projektów.
6. Zwiększeniu ulegnie ilość miejsc w specjalistycznych placówkach
wsparcia dziennego dla młodzieży.
7. Zwiększeniu ulegnie liczba młodzieży uczestniczącej czynnie w
imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz liczba dzielnic Krakowa
objętych rozgrywkami.
8. Wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 100 %
9. Wskaźnik budżetowo - kosztowy wynosi 1.

Wartość bazowa
w 2005 r.

Wartość
miernika
w 2007 r.

Wartość
miernika
w 2006 r.

100%

100%

100%

70 osób

150%

200%

22 szkoły

150%

200%

150

ok. 200

ok. 250

100 szkół i
placówek

150 szkół i
placówek

300 szkół i
placówek

3000 osób

3200 osób

3500 osób

0 przedszkoli

20 przedszkoli

50 przedszkoli

10

12

12

1000

1000

1150

3000 osób

3200 osób

3500 osób

10 dzielnic

11 dzielnic

13 dzielnic

