UCHWAŁA NR

/2021

RADY GMINY ŚWID WIN

z dnia

4 t7i5

maja 2021 r.

w sprawie przyj ę cia: „Gminnej Strategii Rozwi ą zywania Problemów Spo łecznych
Gminy Swidwin na lata 2021-2027"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm.) w zwią zku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. 2020 r. poz. 1876 z pó źn. zm .) uchwala się co następuje:

§1. Przyjmuje si ę : "Gminn ą Strategię Rozwiązywania Problemów Spo łecznych Gminy
Ś widwin na lata 2021-2027, stanowi ącą załącznik do niniejszej uchwa ły.
*2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Swidwin.

p. Uchwał a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicz ący Rady Gminy Świdwin

UZASADNIENIE
do uchwal)/ w sprawie przyj ę cia „Gminnej Strategii Rozwi ązywania Problemów
Społ ecznych Gminy Ś widwin na lata 2021-2027"

Obowią zek podj ęcia uchwały wynika z art. 17 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej — powo łany przepis stanowi, że do zadań wł
asnych gminy należy
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi ązywania problemów spo łecznych ze
szczególnym uwzgl ę dnieniem programów pomocy spo łecznej, profilaktyki i rozwi
ązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
Dokument ten pozwala na racjonalizacj ę lokalnej polityki spo ł ecznej, okre śla misję oraz
wyznacza cele strategiczne i dzia łania, których wdro ż enie powinno w znaczny sposób
przyczyni ć się do zapobiegania, rozwi ązania lub zminimalizowania negatywnych zjawisk
społecznych.
Opracowany program jest podstawowym materia łem do podejmowania szczegó łowych
działań w zakresie realizacji polityki spo łecznej Gminy Świdwin.
Mają c na uwadze powy ższe podj ęcie uchwały jest uzasadnione.

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
we współpracy z Wielkopolską Akademi ą Nauki
Rozwoju Spółka z ograniczon ą
odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz
Krajowym Instytutem Jako ści.
Strategi ę Rozwiązywania Problemów Społecznych
opracowano w oparciu o materia ły źródłowe
pracowników Gminnego O środka Pomocy
Społecznej Świdwinie, Urzędu Gminy Świdwin oraz
jednostek organizacyjnych gminy i powiatu.
Elektroniczna wersja Strategii znajduje si ę
na stronie internetowej Gminy
świdwin
Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej
w świdwinie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej obu
instytucji.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Spo łecznych Gminy Ś widwin na lata 2021 — 2027 zosta
ła
opracowana jako zbiór celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków dzia ła ń mających
w efekcie przyczyni ć się do poprawy warunków życia mieszka ń ców gminy, a w szczególno ści
tych
osób, które s ą zagroż one marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dokument jest kontynuacj
ą
I uzupełnieniem działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy świdwin na lata 2014 — 2022.
Najważ niejsze problemy spo łeczne wystę pują ce na terenie Gminy Świdwin zostały zdiagnozowane
na podstawie danych statystycznych, sprawozda ń oraz bada ń ankietowych. Dodatkowo
przeprowadzono analiz ę strategiczn ą opartą na identyfikacji mocnych i s łabych stron oraz szans
i zagrożeń lokalnego systemu polityki spo łecznej (SWOT). Z opracowanej diagnozy wy łaniają
się
konkretne problemy, nad którymi powinna skupi ć się polityka społeczna gminy.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA I METODYKA PRACY NAD STRATEGIĄ
Opracowanie i realizacja Strategii Rozwi ą zywania Problemów
Społecznych wynika z obowi ązku prawnego nałożonego na samorząd
gminny i powiatowy na mocy art. 17.1 Ustawy o pomocy spo łecznej
z dnia 12 marca 2004 roku:

Strategia Rozwi ą zywania Problemów Społecznych, podobnie jak inne dokumenty strategiczne
przygotowywane przez gminy jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Na tre ść i realizację
gminnych strategii rozwi ą zywania problemów społecznych mają wpływ również inne akty prawne,
do których nale żą :
•

Ustawa o samorzą dzie gminnym,

•

Ustawa o samorzą dzie powiatowym,

•

Ustawa o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•

Ustawa o ś wiadczeniach rodzinnych,

•

Ustawa o pomocy pa ń stwa w wychowywaniu dzieci,

•

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

•

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej,

•

Ustawa o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie,

•

Ustawa o przeciwdzia łaniu narkomanii,

•

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

•

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym,

•

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych,

•

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych,

•

Ustawa o wsparciu kobiet w ci ąży i rodzin "Za życiem",

•

Ustawa o dzia łalności poż ytku publicznego i o wolontariacie,

•

Ustawa o zapewnianiu dostępnoś ci osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uwarunkowania prawne jedynie w cz ęści określają zakres niniejszego dokumentu. Zakres Strategii
będzie dostosowany do specyficznych potrzeb mieszka ńców. Waż
ne jest, aby dobrze zdiagnozowa ć
zagrożenia i zaplanowa ć działania, które przyczyni ą się do prawidł
owego funkcjonowania osób
mieszkają cych w mieś cie. Opracowanie kompleksowej Strategii Rozwi ą
zywania Problemów
Społecznych Gminy ś widwin ma zapobiega ć przeciwnoś ciom dnia codziennego, jak i nag
łym
sytuacjom kryzysowym.
Przy sporzą dzaniu niniejszego dokumentu wykorzystano nast ępują ce metody pozyskiwania danych:

DESK RESEARCH. Podstawą tej metody s ą dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy
i publikacje, roczniki statystyczne. Przy sporz ą dzaniu diagnozy sytuacji spo łeczno — gospodarczej
gminy wykorzystano dane Gminnego O ś rodka Pomocy Społecznej w ś widwinie oraz dane Głównego
Urzędu Statystycznego, które obejmuj ą okres od 2015 do 2019 roku (chyba ż e zaznaczono inaczej).

BADANIE ANKIETOWE. Element partycypacji spo łecznej, uwzgl ędnienie udziału mieszka ń ców
w procesie tworzenia strategii. Badania opinii publicznej zosta ły oparte o kwestionariusz ankietowy,
w którym mieszka ń cy gminy pytani byli o ogólne warunki życia i dotyczą ce ich problemy spo
łeczne.
Badania ankietowe zosta ły przeprowadzone w okresie od 20 wrze ś nia 2020 roku do 14 pa ździernika
2020 roku. Wp łynęł o 91 ankiet, z czego 62 kwestionariusze wype łniły kobiety, a 29 m ężczyźni, 21
osób wypeł niających ankietę był o wieku 18 - 35 lat, a powy ż ej tej granicy - 70 respondentów.
Najwięcej, bo aż 31 osób posiadało wykszta łcenie podstawowe, 27 osób ś rednie, natomiast 18 osób
wyższe. Niespeł na 40,00% ankietowanych pracuje na podstawie umowy o prac ę
, a 26,00% jest
emerytem lub rencist ą .

SPOTKANIA KONSULTACYJNE. Podczas pierwszego spotkania wójt gminy wraz z pracownikami
Urzę du Gminy oraz Kierownik i pracownicy Gminnego O ś rodka Pomocy Spo łecznej w
świdwinie
zapoznali się z harmonogramem prac nad strategi ą . Na kolejnym spotkaniu zosta ła przeprowadzona
dyskusja na temat obszarów problemowych w gminie. Podczas warsztatów omawiano cel g łówny
Strategii oraz opracowywano cele strategiczne, operacyjne, a tak że kierunki działań .

KONSULTACJE SPOŁ ECZNE. Bardzo wa żny element partycypacji społecznej, proces dialogu
pomiędzy przedstawicielami władz (każ dego szczebla — od lokalnych po centralne) a mieszka ńcami,
mający na celu zebranie g łosów mieszka ńców i w oparciu o nie podj ęcie przez władze optymalnych
decyzji w sprawach publicznych. Konsultacje spo łeczne Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy świdwin na lata 2021-2027 zosta ły przeprowadzone w formie elektronicznej.
Mieszka ńcy mogli wnie ść uwagi za po ś rednictwem opracowanego formularza.

1.2. ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Strategia Rozwi ązywania Problemów Spo łecznych Gminy Świdwin
ze wzglę du na swój charakter musi opiera ć si ę na korespondencji
i współzależnoś ci z dokumentami strategicznymi na poziomie
zarówno gminy, powiatu

świdwińskiego jak i województwa

zachodniopomorskiego. Dodatkowo pod uwag ę należy również
wziąć zapisy wynikaj ą ce z dokumentów ogólnokrajowych, które
wyznaczają trendy i główne kierunki rozwoju polityki społecznej oraz
są zgodne z dokumentami europejskimi.

1.2.1. SAMORZĄ DOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
Sformu łowane w tym dokumencie cele strategiczne s ą reakcją na zidentyfikowane problemy oraz
przyszłościowe wewn ętrzne i zewn ętrzne uwarunkowania rozwojowe. Biorą c pod uwag ę potencjał
i sytuację regionu oraz jego mo żliwości rozwojowe sformułowano misj ę dla województwa
zachodniopomorskiego: „Pomorze Zachodnie — lider niebieskiego i zielonego wzrostu,
zapewniającego wysoką jakość życia mieszka ńców".
Jako cele strategiczne wyznaczono:
1. Otwarta społeczność — świadomi mieszka ńcy i zaanga żowane społeczności — otwarte
i przygotowane na wyzwania przyszłości,
2. Dynamiczna gospodarka - kształtowanie wysokiej jakości życia mieszka ńców oraz
wzmacnianie konkurencyjno ści regionu,
3. Sprawny samorz ąd — skuteczny samorz ąd — zintegrowany region. Równo ść terytorialna
w dostępie do wysokiej jako ści usług publicznych,
4. Partnerski region — silna pozycja i aktywna rola w relacjach mi ędzyregionalnych
i transgranicznych.

Strategia Rozwoju Powiatu Świdwi ń skiego na lata 2014-2020 z perspektyw ą na lata 2023-2027
Przy tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Swidwi ńskiego uwzględniono nowy model polityki
regionalnej, opieraj ący się na za łożeniu, ż e szanse rozwojowe wyst ępują we wszystkich regionach
i że potencjał ten należy zidentyfikowa ć i w pełni wykorzysta ć . Dokument w swych za
łożeniach
podkreśla również, że powiat świdwiń ski jako obszar, gdzie skumulowane s ą
tereny wiejskie
charakteryzuj ące się niskimi szansami rozwojowymi oraz wymagaj ą ce wsparcia procesów spo
łecznogospodarczych, zosta ł włączony do Specjalnej Strefy W łączenia, która wymaga szczególnego
wsparcia w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, powstrzymaniu i odwróceniu
niekorzystnych trendów spo łeczno-gospodarczych i demograficznych oraz zwi ę kszeniu regionalnej
spójności społecznej i gospodarczej.

Misja powiatu świdwi ńskiego została sformułowana w następuj ący sposób:
„Społeczno ść powiatu świdwi ń skiego buduje swój rozwój w oparciu o przedsi ębiorczość , aktywność
obywatelską i zaufanie. Misją powiatu świdwi ń skiego jest stworzenie lepszych warunków życia
mieszka ńców poprzez popraw ę sytuacji materialnej, podniesienie poziomu o ś wiaty i ochrony zdrowia,
poprawę stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej
dostępnoś ci transportu publicznego, a tak że zapewnienie bezpiecze ń stwa publicznego i ograniczanie
negatywnych zjawisk wykluczenia spo łecznego. Wype łniając swoją misję samorząd powiatowy
kieruje się zasadami partnerstwa i wspó łpracy, dążą c jednocze ś nie do zaspokajania potrzeb lokalnej
społeczno ści".
Wyróżniono sześć celów strategicznych:
1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz rozwój nowoczesnego rolnictwa i le śnictwa,
2. Wysoki poziom aktywno ś ci i zawodowej mieszka ńców,
3. Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
4.

Wysoki poziom bezpiecze ń stwa publicznego, sprawno ści administracyjnej i partycypacja,

5. mieszka ń ców w inicjatywach rozwojowych,

6.

Rozwój sprzyjaj ący włączeniu społecznemu,

7. Świadczenie wysokiej jako ści usł ug z zakresu ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego.
Strategia Rozwoju Gminy świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023 —2027
W dokumencie okre ślono wizję i misję gminy oraz główne cele strategiczne.
Wizja: Gmina ś widwin to nowoczesna europejska gmina rolniczo-turystyczna, z dobrze rozwini ętą
infrastrukturą techniczn ą , edukacyjno-sportow ą oraz rekreacyjn ą, charakteryzuj ąca się wysokim
poziomem integracji i wspó łpracy mieszka ńców, rozwijaj ącym si ę rynkiem pracy i czystym
środowiskiem.
Misj ą

Gminy świdwin jest wspieranie inicjatyw spo łecznych, mobilizowanie mieszka ńców

do działania, zapewnienie zrównowa żonego, harmonijnego i długofalowego rozwoju, zapewniaj ącego
wzrost zatrudnienia i rozwój przedsi ębiorczoś ci a w konsekwencji popraw ę warunków życia
mieszka ńców, przy zachowaniu warto ś ci kulturowych i walorów przyrodniczo — turystycznych oraz
aktywnym wykorzystaniu szans jakie daje cz łonkostwo w Unii Europejskiej.
Cele strategiczne:
1. Innowacyjna i efektywna wielosektorowa gospodarka oparta na nowoczesnym rolnictwie,
gospodarce le śnej, turystyce,
2.

Efektywny systemem edukacji powi ązany z aktywno ścią mieszka ńców,

3. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i ekoturystycznej gminy w oparciu
o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz innowacyjne ich wykorzystanie,
4. Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna oraz komunikacyjna,
5. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i świadczeniu wysokiej jako ści usług dla
mieszka ńców,
Strategia Rozwi ązywania Problemów Społecznych Gminy świdwin na lata 2016 — 2020
o

Jako główne obszary strategiczne przyj ęto:

o

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opieku ńczo-wychowawczej,

o

Bezrobocie,

o

Ubóstwo, problemy mieszkaniowe i bezdomno ść ,

o

Przeciwdzia łanie uzależnieniom,

o

Przeciwdzia łanie zjawisku przemocy,

1.2.2. KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE
Raport Polska 2030

Raport ,Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" wskazuje wyzwania w perspektywie do 2030 roku:
wzrost i konkurencyjno ść ,
•

sytuacja demograficzna,

•

wysoka aktywno ść zawodowa oraz adaptacyjno ść zasobów pracy,

•

odpowiedni potencjał infrastruktury,

•

bezpiecze ń stwo energetyczno — klimatyczne,

•

gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapita łu intelektualnego,

•

solidarność i spójność regionalna,

•

poprawa spójno ści społecznej,

•

sprawne pań stwo,

•

wzrost kapita łu społecznego Polski.

Wskazuje się równie ż na pięć kluczowych czynników rozwoju kraju w perspektywie 2030 roku:
•

warunki dla szybkiego wzrostu inwestycji,

•

wzrost aktywno ści zawodowej i mobilnoś ci Polaków,

•

rozwój produktywnoś ci i innowacyjności,

•

efektywna dyfuzja rozwoju w wymiarze regionalnym i spo łecznym,

•

wzmocnienie kapitału społecznego i sprawno ści pa ń stwa.

Strategia na rzecz Osób z Niepe łnosprawnoś ciami na lata 2021-2030

Dokument ten, oparty na zasadzie solidarno ści i pomocy, ma zapewni ć niezależne funkcjonowanie
OzN oraz dostępno ść komunikacyjn ą .
Wyznaczono nast ępuj ące obszary priorytetowe:
•

niezależne życie

•

dostępność

•

edukacja

•

praca

•

warunki życia i ochrona socjalna

•

zdrowie

•

budowanie świadomości

•

koordynacja.

Strategia obejmuje równie ż 130 działa ń operacyjnych z konkretnymi wska źnikami.
W aspekcie wzmocnienia kapita łu społecznego szczególnie istotne s ą działania zmierzające
do zwię kszenia spójności społecznej. Instrumenty polityki spo łecznej powinny by ć nastawione przede
wszystkim na likwidację bądź minimalizację przyczyn wykluczenia. Wa żna jest także integracja
społeczna i ekonomiczna. Nale ży podjąć działania, które będą częścią aktywnej polityki społecznej,
a osoby dotkni ęte dysfunkcjami i deficytami b ędą miały szansę w pełni uczestniczy ć w codziennym
życiu ogółu społecze ństwa.

W aspekcie wzmocnienia kapita łu społecznego szczególnie
istotne są działania zmierzają ce do zwię kszenia spójno ści
społecznej. Instrumenty polityki spo łecznej powinny być
nastawione przede wszystkim na likwidacj ę bądź minimalizacj ę
przyczyn wykluczenia. Wa żna jest integracja spo łeczna
i ekonomiczna. Nale ży podjąć działania, które będ ą częścią
aktywnej polityki spo łecznej, a osoby dotkni ęte dysfunkcjami
I deficytami b ędą miały szans ę w pełni uczestniczyć w codziennym życiu ogółu
społecze ń stwa.

1.2.3. UNIJNE DOKUMENTY STRATEGICZNE
Europejski filar praw socjalnych opiera si ę na 20 podstawowych zasadach uporz ądkowanych według
trzech nast ępujących kategorii:
I.

równe szanse i dostę p do zatrudnienia

II.

uczciwe warunki pracy

III.

ochrona socjalna i integracja spo łeczna.

Ostatnia, trzecia kategoria dotyczy spraw zwi ązanych z pomocą społeczn ą , znajdują się w niej
następujące filary:
•

opieka nad dzie ćmi i wsparcie dla dzieci,

•

ochrona socjalna,

•

świadczenia dla bezrobotnych,

•

minimalny dochód,

•

świadczenia emerytalne i renty,

•

służ ba zdrowia,

•

integracja osób niepe łnosprawnych,

•

opieka długoterminowa,

•

mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych,

•

dostę p do niezbę dnych usług.

Wdraż anie zasad i praw okre ś lonych w ramach europejskiego filaru
praw socjalnych ma zapewni ć wię ksze włą czenie społeczne wszystkich
obywateli Unii Europejskiej. W łączenie społeczne było jednym
z jedenastu priorytetów polityki spójno ś ci w okresie 2014 — 2020. Aspekt
włą czenia społ ecznego b ę dzie obecny równie ż w programie EFS+
(Europejski Fundusz Spo łeczny) na lata 2021 — 2027. Zostanie on
wzmocniony dzię ki połą czeniu FEAD (Europejski Fundusz Pomocy
Najbardziej Potrzebuj ą cym) i EFS. Europejski Fundusz Spo ł eczny+ będzie gł
ównym
instrumentem finansowym UE s łu żą cym inwestowaniu w kapita ł ludzki oraz głównym
noś nikiem wzmocnienia spójno ści społ ecznej, poprawy sprawiedliwo ści
społecznej
i zwię kszania konkurencyjno ś ci w Europie.

DIAGNOZA

2.1. SPOŁ ECZNO-GOSPODARCZA CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1.1. INFORMACJE OGÓLNE I PO Ł OŻ ENIE

Gmina Świdwin położona jest w centralnej cz ęści powiatu świdwińskiego,
w ś rodkowo — wschodniej częś ci województwa zachodniopomorskiego.
Gmina leży w bezpo średnim są siedztwie Pojezierza Drawskiego, na tzw.
Wysoczyźnie Ł obeskiej. Przez teren gminy od po łudniowego wschodu ku
północy i dalej na poł udniowy zachód przepływa rzeka Rega, której d ługość
na terenie gminy wynosi 48 km.
Główne jeziora gminy to:
•

Oparzno,

•

Bystrzyno Wielkie,

Y-- Bystrzyno Ma łe,
•

Lekowo.

Gmina zajmuje powierzchni ę 24.725 ha, co stanowi 23,00% powierzchni powiatu świdwińskiego.
Gmina Świdwin ma głównie charakter rolniczy- u żytki rolne zajmują 64,80% jej powierzchni, tereny
leś ne 26,60 % a wody 2,20%. Ponad 87,00% u żytków rolnych to grunty orne, za ś pozostałą cześć
zajmują sady i użytki zielone. Znaczn ą część gminy obejmują obszary objęte ochron ą w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W gminie znajduje si ę wiele zabytków, wśród których
najliczniej reprezentowane s ą kościoły, pałace i parki dworskie. Na obszarze gminy znajduj ą się
również osady obronne stanowi ące zabytki archeologiczne.
Gmina sąsiaduje z Miastem Świdwin, od północy z Gminami Slawoborze i R ąbino, od wschodu
z Gmin ą Polczyn-Zdrój, od po łudnia z Gmin ą Brzeż no, a od zachodu z Gminami Łobez oraz Resko.
Od Morza Bałtyckiego dzieli ją 50 km a od granicy polsko-niemieckiej — 120 km. Przez gmin ę
prowadzą drogi wojewódzkie:
o

nr 151, łącząca siedzibę gminy świdwin z Łobzem,

o

nr 152 do Połczyna — Zdroju i przez Starogard z Reskiem,

o

nr 162 przez S ławoborze do skrzy żowania z drog ą krajową nr 6 oraz przez Brze żno
do Drawska Pomorskiego.

Przez teren powiatu przebiega wa żna trasa kolejowa, łącząca Szczecin i Gda ńsk.
Siedziba władz miejskich, gminnych oraz powiatowych zlokalizowana jest na terenie Miasta Świdwin.
W skład gminy wchodzi 45 miejscowo ści, w tym 18 sołectw: Beltno, Berkanowo, Bierzwnica,
Bystrzyna, Cieszeniewo, Cieszyno, Kluczkowo, Krosino, Lekowo, Łąkowo, Niemierzyno, Oparzno,
Rogalino, Rusinowo, Stawa, Smardzko, Stary Przybys ław, świdwinek. Każde z sołectw znajduje si ę
w promieniu ok. 10 km od Miasta Świdwin.

Gmina współpracuje również z innymi jednostkami samorz ą du terytorialnego w regionie, w ramach
Kontraktu Samorz ą dowego Strefa Centralna oraz Lokalnej Grupy Dzia łania — „Powiatu
Świdwi ńskiego". Od wielu lat Gmina Świdwin dzia ła w partnerstwie z niemieck ą gminą Sanitz.
Warto równie ż podkre ślić, ze Gmina świdwin znajduje się w Specjalnej Strefie Włą czenia, w której
skumulowane są wiejskie obszary, cechuj ące się niskimi szansami rozwojowymi. Problemy
występują ce w gminie są charakterystyczne dla regionów, które w latach 90. musia ły przeprowadzi ć
likwidacj ę PGR-ów.

2.1.2. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludno ści, Gminę Świdwin w 2020 roku
zamieszkiwało 5807 osób, w tym 2857 kobiet oraz 2950 m ężczyzn.
W porównaniu z danymi z 2016 roku, nast ąpił spadek mieszka ńców o 344
osoby, co stanowi 6,00 % ogó łu mieszka ńców.
Ponadto nastąpiły zmiany w strukturze mieszka ńców według grup
ekonomicznych:
Y Zmniejszyła się liczba osób w wieku 17 lat i mniej, czyli mieszka ńców w wieku
przedprodukcyjnym - tj. 1140 osób w roku 2015 do 1087 osób w 2020 roku.
Y Zmniejszyła się liczba osób w wieku produkcyjnym z 3953 osób w 2015 roku do 3661 osób
w 2020 roku.
Y Wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, tj. dla m ężczyzn — 65 lat i wi ęcej, dla kobiet —
60 lat i wi ę cej; w2015 roku zanotowano 958 osób, natomiast w roku 2020 — 1059 osób.
Obrazuje to wykres zamieszczony poni żej.
Wykres 1. Ludność wedł ug ekonomicznych grup wieku w Gminie świdwin w latach 2015-2019
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Jak pokazuje wykres, systematycznie spada liczba ludno ś ci w wieku przedprodukcyjnym oraz
produkcyjnym, natomiast wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

Problemem Gminy Ś widwin, jak i ca łego powiatu świdwi ń skiego jest spadek współ czynnika

przyrostu naturalnego. W analizowanym okresie, w latach 2015 — 2019, zanotowany zosta ł spadek
urodze ń ż ywych przy jednoczesnym wzro ście liczby zgonów.

Wykres 2. Współ czynnik przyrostu naturalnego w latach 2015-2019
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Zjawiskom tym towarzyszy globalny proces wyd łu żania si ę przeci ętnego czasu trwania życia
człowieka zwią zany jest z postę pem medycyny i upowszechnianiem si ę prozdrowotnych postaw.
Potwierdzeniem jest wzrost warto ści współ czynnika obci ążenia demograficznego.

Wykres 3. Współczynnik obci ążenia demograficznego osobami starszymi w Gminie Świdwin, w latach 2015-2019
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Odpowiedzi ą Gminy świdwin na trendy społeczne związane ze starzeniem si ę społeczeństwa jest
prowadzenie polityki senioralnej, która ma na celu aktywizacj ę seniorów oraz pomoc dla nich
w codziennych czynno ś ciach. Z inicjatywy Wójta w 2018 roku zosta ł utworzony Klub Senior +
w Krosinie oraz w 2019 roku Klub Senior + w Rogalinie. W bie żącym roku, tj. 2021 dzia łalność
rozpoczął Klub Senior + w Cieszeniewie. Każ dy z Klubów Seniora, powsta ł w ramach Wieloletniego
Programu Senior + na lata 2015 - 2020. Ponadto Gmina świdwin w latach 2018- 2019 była
realizatorem Programu Rzą dowego „Opieka 75 +", którego głównym celem było zwiększenie
dostępności do usług opieku ńczych oraz specjalistycznych us ług opieku ńczych dla osób samotnych
w wieku 75 lat i wi ęcej w gminach do 20 tys. mieszka ńców. Na terenie gminy realizowana jest równie ż
Zachodniopomorska Karta Seniora. Karta umo ż liwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach,
z katalogu ofert z zakresu kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych us ług oferowanych przez
partnerów programu.
Podsumowują c, pomimo szeregu podj ętych działań przed gmin ą nadal stoją nowe wyzwania, by
znaleźć skuteczny sposób jak zwi ększyć współczynnik dzietności oraz liczebność mieszka ńców
w wieku produkcyjnym, a także kontynuowa ć działania na rzecz osób starszych. Podj ęte inicjatywy
powinny przede wszystkim mie ć na celu poprawę warunków życia w gminie, poprzez:
•

wsparcie lokalnych inwestorów w tworzeniu nowych miejsc pracy,

•

ulgi i programy dla rodzin wielodzietnych,

•

przeciwdziałanie postępują cej niepełnosprawności psychofizycznej seniorów poprzez
zapewnienie właś ciwej opieki zdrowotnej dla osób starszych, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpłatnych badań profilaktycznych.

Należałoby także dołożyć wszelkich stara ń , by przeciwdziałać poczuciu osamotnienia wś ród osób
starszych, poprzez integracj ę międzypokoleniow ą , jak również zadbać o działania zapobiegające
izolacji społecznej osób starszych.

2.1.3. RYNEK PRACY

Na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy
w

świdwinie zauważyć należ y ogólny spadek liczby osób

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na przestrzeni 5 lat. Spadek
ten kształtuje się na poziomie 2,00 %. W 2015 roku 513 osób (296
kobiet oraz 217 m ężczyzn) było zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne. W 2019 roku liczba ta spad ła do 251 osób (144 kobiety
i 107 mężczyzn). W roku 2020 liczba ta wynios ła 263 osoby
(152 kobiety oraz 111 m ężczyzn). Na terenie Gminy Świdwin wi ę cej jest bezrobotnych kobiet ni ż
mężczyzn. Wię kszy odsetek kobiet w śród osób poszukują cych pracy wynika m.in. z obowi ązków
macierzy ńskich i niechęcią zatrudniania przez pracodawców kobiet wychowuj ą cych male dzieci lub
potencjalnie mogą cych zostać matkami w najbliż szym czasie. Trudniejszy jest tak że powrót
do aktywnoś ci zawodowej kobiet po przerwie zwi ązanej z macierzyństwem.
Wskaźnik bezrobocia w gminie w 2019 roku wyniós ł 13,90%, a w powiecie 12,70%. Jest on znacznie
wyższy niż w województwie (6,70%). W 2020 roku zanotowano dwuprocentowy wzrost wska źnika
na poziomie województwa i powiatu, co najprawdopodobniej zwi ązane było z pogarszaj ącą się
sytuacją na rynku pracy wskutek pandemii SARS-CoV-2.
Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani w Gminie świdwin w latach 2015-2019
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Mieszka ńcy Gminy świdwin biorący udział w badaniu ankietowym w 39,60% przeci ętnie ocenili
możliwość znalezienia pracy i poziom zarobków na lokalnym rynku pracy, 37,40% uwa ża sytuację
na rynku pracy za dobr ą . Zaledwie 11,00 % ankietowanych s ądzi, że sytuacja na lokalnym rynku
pracy jest bardzo dobra. Równie ż 11,00% respondentów negatywnie okre śliło sytuację na rynku
lokalnym. Biorąc pod uwag ę powyższe analizy oraz odpowiedzi ankietowanych, mo żna stwierdzi ć, że
sytuacja na terenie Gminy Świdwin dotycząca rynku pracy nie jest zadowalaj ąca. We wspomnianej
ankiecie respondenci wskazali bezrobocie jako najcz ęstszy problem dotykaj ący mieszka ńców Gminy
ś widwin. Zatem spadek bezrobocia wynikaj ą cy z danych GUS oraz PUP w świdwinie moż e być
jedynie pozorny i zwi ązany np. z utratą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnieniem
w „szarej strefie" oraz migracj ą mieszka ńców gminy do wię kszych miast w celu podj ęcia zatrudnienia.
Według ponad połowy ankietowanych (51,60%), zadaniem jakie powinien podj ąć samorząd gminy,
aby ograniczyć obszary problemów spo łecznych, jest tworzenie warunków do powstawania nowych
miejsc pracy.
Wykres 5. Sytuacja na rynku pracy w Gminie Swidwin wed ług ankietowanych
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Powiatowy Urząd Pracy w Ś widwinie wykonuje zadania mają ce na celu przeciwdziałanie bezrobociu
poprzez aktywizacj ę osób bezrobotnych. Jedna z form aktywizacji zawodowej jest staż.

Opierając się na danych Powiatowego Urz ędu Pracy w Świdwinie zauważyć można znaczny spadek
w liczbie osób, które odbywa ły staż e organizowane przez PUP. W 2016 roku uko ń czyło staż 26 osób,
a w roku 2019 tylko 11 osób.
PUP w Świdwinie udziela także dofinansowania na podj ęcie działalnoś ci gospodarczej. Tego
rodzaju forma wsparcia przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS (Centrum
Integracji Społecznej), absolwentów KIS (Klub Integracji Spo łecznej) lub dla osób niepozostaj ących
w zatrudnieniu lub niepodejmuj ą cych innej pracy zarobkowej, opiekunów osoby niepe łnosprawnej,
którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą . Na przestrzeni 5 lat z powy ższej formy wsparcia
skorzystało łą cznie 61 osób, z którymi PUP podpisa ł umowy o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej. Najwię cej osób z tej formy wsparcia skorzysta ło w roku 2017 (21 osób)
oraz w 2018 (20 osób), podczas gdy w 2020 roku zaledwie 6 osób.
Zgodnie z ustawową definicj ą prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę , organizowane przez gmin ę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmuj ących się
pomocą charytatywn ą lub na rzecz społecznoś ci lokalnej. Do wykonywania prac społecznie
użytecznych mogą być kierowane równie ż osoby uczestniczą ce w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy spo łecznej lub
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Wykonywanie prac spo łecznie u żytecznych
odbywa si ę na podstawie porozumienia zawartego mi ędzy starostą a gminą , na rzecz której prace
społecznie u żyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy
do 60,00 ')/0 minimalnej kwoty świadczenia przysługują cego bezrobotnemu. Świadczenie to może być
w całości finansowane z bud żetu gminy. Z tej formy wsparcia na terenie Gminy Świdwin w ciągu
ostatnich 5 lat skorzysta ło 241 osób. Zauwa żyć można bardzo du ży spadek liczby osób, które
skorzystały z tej formy wsparcia; w 2016 roku odnotowano 63 osoby a w roku 2019 tylko 33 osoby.
Spadek kształtuje się na poziomie 52,00 %.

Gmina Świdwin charakteryzuje się niskim wska źnikiem przedsiębiorczości, czyli podmiotami
gospodarki narodowej wpisanymi do rejestru REGON na 1 000 mieszka ńców. Niewątpliwie wpływa
to na proces likwidacji negatywnych skutków przemian spo łeczno — gospodarczych.
Wykres 6. Podmioty na 1 000 mieszka ńców zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2015-2019
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Podsumowując, kontynuacja wsparcia dla osób biernych zawodowo, międzysektorowa współpraca
lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego, przy jednoczesnym wsparciu
finansowym ze środków krajowych oraz unijnych spowoduje uaktywnienie gospodarcze tego regionu
i wzrost aktywizacji zawodowej mieszka ńców. Należy jednak uwzgl ędnić skutki gospodarcze
pandemii SARS-CoV-2, które mog ą spowolnić ten proces. Ponadto, cech ą charakterystyczn ą dla
Gminy świdwin i lokalnego rynku pracy jest jego sezonowo ść, wiążąca się ze wzrostem bezrobocia
w chłodniejszej porze roku i spadkiem w okresie wiosenno — letnim. Istotne znaczenie ma tutaj
działalność związana między innymi z turystyką , rolnictwem czy budownictwem. Znaczna cz ęść firm
znajdujących się na terenie Gminy świdwin to firmy rolne, które zatrudniaj ą pracowników na czas
okre ślony.

2.1.4. SYTUACJA MIESZKANIOWA
Gmina Świdwin w swoich zasobach posiada 36 lokali, z których 32
pozostają w stosunku najmu. Jak wynika z informacji otrzymanych
z Urzędu Gminy Świdwin, z Referatu Rolnego, Ochrony Ś rodowiska
i Gospodarki Komunalnej, Gmina Świdwin w latach 2016 — 2020 przyznała
4 lokale mieszkalne (w 2018 r. - 2; w 2019 r. - 2), przy czym 2 umowy
zawarte zosta ły z osobami od lat zamieszkuj ącymi w lokalach stanowiących

własno ść Gminy świdwin na prawach cz łonków rodzin poprzednich najemców.
Uchwała Nr )0(1X/226/2002 Rady Gminy Ś widwin z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ś widwin ustala zasady
i formy tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz ądowej
w zakresie udost ę pniania lokali socjalnych, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach oraz zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz ących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Lokale zajmowane s ą od wielu lat przez tych samych najemców, a Gmina świdwin nie podejmuje
działań zmierzaj ą cych do pozyskiwania nowych mieszka ń . W przypadku ś mierci najemcy albo
opuszczenia przez niego lokalu na podstawie uchwa ły nr X/88/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Ś widwin do zawarcia umowy najmu, pierwsze ń stwo do zawarcia umowy najmu maj ą osoby
dotą d wspólnie zamieszkuj ące ze zmarłym najemcą . Zgodnie z uchwa łą nr XX/156/2020 Rady Gminy
ś widwin z dnia 25 sierpnia 2020 roku zmieniaj ącą Uchwałę w sprawie przyję cia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 lokal mieszkalny
nr 25 w Lekowie nie stanowi przedmiotu najmu z zwi ązku z konieczno ścią zachowania go na wypadek
zdarzenia losowego (tj. po żaru, powodzi itp.), którego skutki mog łyby zagrozić sytuacji mieszkaniowej
mieszka ńcom Gminy ś widwin. Ta sama uchwa ła wyłączyła także niejako z najmu komunalnego
lokale znajdujące się w budynkach szkolnych, które przeznaczone zosta ły na mieszkania służbowe
dla nauczycieli.
Aktualnie trwaj ą działania mają ce na celu przygotowanie pozosta łych wolnych lokali mieszkalnych
do oddania w najem oraz przeprowadzenia weryfikacji sytuacji materialnej i mieszkaniowej osób
znajdujących si ę na liście oczekuj ą cych. W latach 2016-2020 na przyznanie lokalu z zasobu
mieszkaniowego gminy oczekiwa ło 36 osób. Na chwil ę obecn ą Gmina ś widwin posiada 36 lokali,
z których 32 pozostaje w najmie. Ś redni czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w gminie
Świdwin wynosi 3 lata.
Tabela 1. Liczba lokali komunalnych w Gminie ś widwin w latach 2016 - 2020
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W ramach przeprowadzonego badania ankietowego 68,20% ankietowanych oceni ło dostęp
do mieszka ń komunalnych oraz socjalnych jako zadowalaj ą cy, 41,80% jako bardzo dobry oraz
26,40% jako dobry; 8,80% ankietowanych negatywnie oceni ło ten obszar.
W 2019 roku w Gminie świdwin oddano do u żytku 7 mieszka ń . Na każ dych 1000 mieszka ńców
oddano wi ęc do użytku 1,20 nowych lokali. Jest to warto ść znacznie mniejsza od warto ści dla
województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite
zasoby mieszkaniowe w Gminie Ś widwin to 1 857 nieruchomoś ci. Na każ dy 1000 mieszka ń ców
przypada zatem 314 mieszka ń . Jest to warto ść znacznie mniejsza od warto ści dla województwa
zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.
Władze Gminy świdwin mają c na uwadze stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jako
priorytet zakładają w najbliższych latach modernizacj ę oraz gruntowny remont posiadanych lokali.
Gmina Świdwin nabywa nowe lokale w sytuacji, w której zwalniaj ą się pomieszczenia wchodz ące
w skład mienia komunalnego Gminy Ś widwin. Gmina nie bierze udział u w projektach wspieraj ących
budownictwo mieszkaniowe typu "Mieszkanie Plus". Zdecydowana wi ększość lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ś widwin pochodzi z przekazania w latach 90 nieruchomo ści
z Agencji Nieruchomo ś ci Rolnych. Osoby zamieszkuj ące w przekazanych Gminie Świdwin lokalach
podpisały umowy najmu komunalnego i w zdecydowanej wi ększości nadal pozostają ich najemcami.
Gmina w swoich zasobach nie posiada mieszka ń chronionych oraz mieszka ń wspomaganych.
Ze wzgl ędu na długi czas oczekiwania na mieszkania komunalne rekomenduje si ę zintensyfikowanie
działań mających na celu zwię kszenie zasobów komunalnych gminy, poprzez podj ęcie współpracy
z lokalnymi inwestorami, deweloperami oraz pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych
i krajowych. Zaleca si ę także wprowadzenie alternatywnych form wsparcia w postaci np. bonifikat
z tytuł u najmu lokali komunalnych dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Niezb ędne jest również
utworzenie odpowiedniej bazy lokalowej w celu utworzenia mieszkania chronionego jako lokalu
mają cego zapewni ć osobom w nim zamieszkuj ą cym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego
życia w społeczeń stwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniaj ącej całodobową opiekę .

2.1.5. O Ś WIATA I WYCHOWANIE
Na terenie Gminy Świdwin funkcjonują 3 publiczne szkoły podstawowe:
Publiczna Szkota Podstawowa im. Ziemi świdwiń skiej w Lekowie, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Oparznie oraz Publiczna Szko ła Podstawowa
w Bierzwnicy.
Poniżej przedstawiono liczbę uczniów uczęszczaj ących do szkól
podstawowych w latach 2016 — 2020 oraz liczb ę oddziałów w szkołach na podstawie informacji
przekazanych przez Urz ąd Gminy świdwin.
Tabela 2. Organizacja szkól podstawowych na terenie Gminy świdwin

Rok
Szkota

szkolny
Liczba

Publiczna Szkoła

uczniów

Podstawowa im. Ziemi
Świdwi ń skiej w Lekowie

Liczba
oddzia łów
Liczba

Publiczna Szkoła

uczniów

Podstawowa w Oparznie
oddzia łów
Liczba
Publiczna Szko ła

uczniów

Podstawowa w Bierzwnicy

Liczba

10

10

9

8

8

oddziałów
Liczba

341

uczniów
RAZEM
Liczba

24

oddziałów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz ędu Gminy świdwin.

Żadna z trzech szkól w Gminie ś widwin nie posiada klas integracyjnych. Co roku uczniom, którzy
potrzebuj ą dodatkowego wsparcia udzielana jest pomoc w formie zaj ęć dydaktycznowyrównawczych, zaj ęć rewalidacyjnych czy zaj ęć logopedycznych. Żadna z palcówek nie zapewnia
opieki psychologicznej, która jest istotnym elementem w procesie kszta łcenia dzieci i m łodzieży.
W sytuacji, w której konieczna jest konsultacja psychologiczna, ucze ń wraz z opiekunem kierowany

jest do Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Ś widwinie. Publiczne Szkoty Podstawowe
znajdujące się na terenie Gminy Świdwin posiadaj ą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w których udzia
ł jest
dobrowolny. Są to m.in.:
Y szkolny klub sportowy,
kola teatralne,
Y zajęcia artystyczne,
kola przedmiotowe, tj.: biologiczne, matematyczne, j ęzyka polskiego,
Y zaję cia plastyczne,
Y koło fotograficzne,
Y zajęcia z programowania i kodowania,
Y nauka pływania.
Respondenci bardzo nisko oceniaj ą ofertę edukacyjn ą szkół podstawowych; a ż 34,10% badanych
uważa ją za złą . Z ankiet wynika, że mieszka ńcy Gminy Świdwin nie są przekonani co do celowo ści
działań edukacyjnych podejmowanych przez szko ły podstawowe. Aż 35,20% ankietowanych okreś
la
szkolnictwo podstawowe jako dostateczne. Zaledwie 13,20% respondentów uwa ża szkolnictwo
podstawowe za dobre a tylko 1,10% za bardzo dobre.
Wykres 7. Ocena oferty edukacyjnej przez mieszka ńców Gminy świdwin

• bardzo dobra ^ dobra • dostateczna

zła

nie mam zdania

Źródło: badania ankietowe

Zgodnie z Uchwa łą nr VI/32/2007 Rady Gminy Ś widwin z dnia 28 marca 2007 roku, zmieniaj ącą
Uchwałę nr XXIII/179/2005 Rady Gminy Ś widwin z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka łych
na terenie gminy, stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie d łuższy niż okres od wrze śnia

do czerwca w danym roku szkolnym. Poni ż sze zestawienie prezentuje liczb ę uczniów, którym
przyznano stypendium oraz zasi łek szkolny, kwotę udzielonych stypendiów oraz zasi łków szkolnych
w latach 2016- 2020 oraz ich wysoko ść.
Tabela 3. Liczba uczniów obj ę tych wsparciem stypendialnym oraz zasi łkami szkolnymi, kwota przyznanych
stypendiów oraz zasił ków szkolnych ogółem oraz wysokość stypendium szkolnego oraz zasi łku
szkolnego

ROK

LICZBA

LICZBA UCZNIÓW KWOTA

KWOTA

UCZNIÓW

OBJ ĘTYCH

PRZYZNANYCH

PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

ZASI ŁKÓW

OBJ ĘTYCH

WSPARCIEM

STYPENDIÓW

ZASIŁKÓW

SZKOLNYCH

SZKOLNYCH

WSPARCIEM

ZASI Ł KÓW

OGÓŁ EM

SZKOLNYCH

STYREN DIAL

SZKOLNYCH

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

NYM
2016

383

2

188 480,00

1 180,00

95,00

590,00

2017

180

4

142 180,00

2 480,00

95,00

620,00

2-018

ł 157

4

116 100,00

2 480,00

100,00

620,00

2019

1---109

100,00

620,00

—

2020

'-

74

90 600,00
4

67 400,00

2 480,00

100,06-

620,00

-

croaro; opracowanie własne na podstawie danych Urz ędu Gminy Swidwin

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia ró żnic
w dostę pie do edukacji, umoż liwienia pokonywania barier dost ę pu do edukacji wynikaj ących z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a tak że wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Miesi ęczny dochód na osob ę w rodzinie ucznia uprawniaj ący do ubiegania się o stypendium szkolne
zarówno w roku szkolnym 2019/2020 jak i w 2020/2021 wyniósł 528,00 zł. Zasiłek szkolny może być
przyznany równie ż uczniowi znajduj ącemu si ę przejś ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.

Wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy świdwin zajmują się 4 oddziały przedszkolne,
tj. Publiczna Szko ła Podstawowa im. Ziemi świdwiń skiej w Lekowie — 2 oddziały przedszkolne,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Oparznie — 1 oddzia ł przedszkolny, Publiczna Szko ła Podstawowa
w Bierzwnicy — 1 oddzia ł przedszkolny.
Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym wynosi 855,41 x 75,00 % miesi ęcznie
na jedno dziecko. Tabela poni żej przedstawia liczb ę oddziałów przedszkolnych wraz z liczb ą dzieci
uczęszczają cych do przedszkoli w latach 2016 - 2020.

Tabela 4. Liczba oddziałów przedszkolnych oraz liczba dzieci ucz ęszczaj ą cych do przedszkola w latach 2016-2020

R*K

LICZBA DZIECI

2016

37

2017

I 34

2018

52

2019

47

2020

61

-

•"
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:.redfo: opracowanie w łasne na podstawie danych Urz ędu Gminy świdwin

Gmina Ś widwin nie prowadzi w łasnych żłobków. Opiekę nad dzie ćmi do lat 3 sprawuje Niepubliczne
Przedszkole Towarzystwa Przyjació ł Dzieci „Republika Malucha" w Kluczkowie z Oddzia łami
w Oparznie i Lekowie. Żłobki prowadzone przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjació ł Dzieci
w Oparznie i Kluczkowie dysponuj ą łą cznie 16 miejscami. Gmina Ś widwin nie przyznaje dotacji
podmiotowej dla żłobków.
Poddają c ocenie ankietowanych obszar zapewnienia opieki dzieciom do 3 roku życia 29,70% uzna ło
ją za bardzo dobrą . Mieszka ńcy Gminy świdwin doceniają starania Towarzystwa Przyjació ł Dzieci
i bardzo wysoko oceniaj ą ich działania. Dla 18,70% badanych dost ępność do żłobków jest zła. Liczba
osób, które dobrze lub dostatecznie oceniaj ą ten obszar kszta łtuje się na poziomie 44,00%.
Wykres 8. Jakość edukacji przedszkolnej na terenie Gminy świdwin według ankietowanych

• bardzo dobra - dobra • dostateczna - zła • nie mam zdania

Źródło: opracowanie w łasne na podstawie wyników ankiet

Podsumowuj ąc ten obszar należ y zwrócić uwagę na fakt, że zajęcia pozalekcyjne w niewielkim
stopniu odpowiadaj ą na potrzebę motywacji uczniów z trudno ściami adaptacyjnymi, maj ących często
problem z brakiem jakichkolwiek zainteresowa ń . Biorąc również pod uwagę wyniki badań

ankietowych nale ży uwzgl ędnić poszerzenie lub zmodyfikowanie oferty edukacyjnej w szko łach
podstawowych w ramach zaj ęć pozalekcyjnych. Powinno si ę także rozważyć nawiązanie współpracy
z tzw. trzecim sektorem oraz instytucjami kultury w celu pozyskania funduszy unijnych na rzecz
utworzenia wię kszej liczby zaj ęć pozaszkolnych.

2.1.6. OPIEKA ZDROWOTNA I BEZPIECZE Ń STWO
Na terenie Gminy świdwin mieszka ńcy mogą skorzysta ć z opieki medycznej
w miejscowo ści Lekowo oraz Rusinowo. Gmina ś widwin posiada podpisan ą
umowę na użyczenie lokali uż ytkowych z Wojskow ą Specjalistyczn ą
Przychodnią Lekarską Samodzielny Publiczny Zak ład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w ś widwinie z przeznaczeniem na świadczenie usł ug w zakresie
ochrony zdrowia. Dodatkowo mieszka ńcy Gminy świdwin mają dostęp
do oferty publicznych oraz niepublicznych zak ładów opieki zdrowotnej, znajduj ących się
bezpoś rednio w Mie ście Świdwin. Istniej ą ce zasoby instytucjonalne w zakresie opieki zdrowotnej nie
zapewniają mieszka ń com gminy swobodnego dost ępu do usł ug zdrowotnych, którzy cz ęsto zmuszeni
są korzysta ć z placówek na terenie Miasta ś widwin, w celu wykonania np. bada ń specjalistycznych.
Taki stan rzeczy stawia przed w ładzami gminy konieczno ść podjęcia działań w zakresie pozyskania
funduszy zewn ętrznych w celu wdro żenia odpowiednich programów zdrowotnych oraz rozwoju
współpracy z organizacjami pozarz ądowymi, które świadczyłyby usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne
oraz opieku ńcze dla mieszka ńców.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym równie ż zadania z zakresu porzą dku publicznego
i bezpiecze ń stwa obywateli oraz ochrony przeciwpo żarowej i przeciwpowodziowej, reguluje Ustawa
o samorzą dzie gminnym, która traktuje powy ższe jako zadania własne gminy o charakterze
obowiązkowym. Do zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego zobowi ązane są wszystkie organy
władzy i administracji pa ń stwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu
bezpiecze ń stwa publicznego, jak np. Policja oraz Pa ństwowa Straż Pożarna.

oraz gminy, KPP w świdwinie •posiada 5 dzielnicowych,

•

jest za sołectwa w Gminie świdwin.
W 2019 roku w Gminie Ś widwin stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe, dane GUS)
136 przestę pstw, tj. odnotowano 23,17 przest ę pstw na 1000 mieszka ńców. Wartość ta jest
zauważalnie mniejsza dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie wi ększa od średniej
dla całej Polski. Wska źnik wykrywalnoś ci sprawców przestę pstw dla wszystkich przest ępstw ogółem

w Gminie ś widwin wynosi 86,40% i jest wi ększy od wskaź nika wykrywalno ś ci dla województwa
zachodniopomorskiego oraz znacznie wi ększy od wska źnika dla całej Polski. Najwię cej stwierdzono
przestę pstw o charakterze kryminalnym — 15,45 (wykrywalno ść 81,00%) oraz przeciwko mieniu —
5,06 (wykrywalno ść 45,00%). W dalszej kolejno ś ci odnotowano przest ę pstwa drogowe — 4,83
(99,00%),
o charakterze gospodarczym — 1,49 (90,00%) oraz przeciwko ż yciu i zdrowiu — 0,49 (95,00%).
Istotn ą rolę w obszarze bezpiecze ń stwa publicznego pe łnią ochotnicze stra że poż
arne włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo — Ga ś niczego, których wyszkolenie i wyposa żenie umożliwia
podjęcie niżej działań : ratowniczo — ga śniczych w czasie po żarów, ratownictwa technicznego
i drogowego, ratownictwa powodziowego i nawodnego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
ratownictwa medycznego. Na terenie Gminy Świdwin działa sze ść Ochotniczych Stra ży Pożarnych:
1.

Do KSRG nale żą:
•

2.

OPS Lekowo

Poza systemem KSRG funkcjonuj ą :
•

OSP Bierzwnica
OSP Klępczewo

•

OSP Oparzno

•

OSP Rusinowo

•

OSP Ząbrowo

Za działania na rzecz utrzymania ładu i porzą dku na obszarze Gminy świdwin odpowiedzialna jest
powołana na podstawie uchwa ły Nr XIV/117/2000 Rady Gminy w Ś widwinie z dnia 29 czerwca 2000
roku Straż Gminna. Straż jest jednostką organizacyjn ą Gminy Ś widwin, umiejscowioną w strukturze
organizacyjnej Urzędu Gminy w Ś widwinie i podlega Wójtowi Gminy Świdwin. Terenem działania
straży jest obszar administracyjny Gminy świdwin. Straż Gminna wykonuje swoje zadania
na podstawie Regulaminu wprowadzonego zarz ą dzeniem nr SEG/68/2011 Wójta Gminy świdwin
z dnia 4 paź dziernika 2011 roku. W Stra ży Gminnej w ś widwinie nie ma stanowiska Komendanta.
Funkcję strażnika Stra ży Gminnej w Świdwinie pełni specjalista stra ży gminnej.
W przeprowadzonym badaniu ankietowym mieszka ńcy Gminy ś widwin mogli wyrazić swoją opinię
na temat poziomu poczucia bezpiecze ń stwa. Najwi ę cej respondentów — 52,70% ocenia ten aspekt

jako dostateczny. 36,30 % respondentów nie czuje si ę bezpiecznie. Tylko 6,60% badanych uzna
ło,
ze poziom bezpiecze ń stwa w Gminie Swidwin jest na dobrym poziomie.
Wykres 9. Ocena poziomu bezpiecze ń stwa na ternie Gminy świdwin

1 ,1
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•

nie mam zdania

Źródło: badania ankietowe

W opinii GOPS w Ś widwinie, zarówno Policja, jak i Stra ż Gminna, wykonuj ą
dobrze swoje obowi ązki.
Ogólny niepokój i niezadowolenie mog ą być spowodowane aktualn ą sytuacją
epidemiczną
i pogorszeniem nastrojów mieszka ń ców gminy.
Ze wzglę du na podwy ższony wskaźnik przestę pstw kryminalnych rekomenduje si

ę podjęcie dzia łań

w kierunku kszta łtowania postaw prospo łecznych, dzia łań
resocjalizacyjnych, a tak że działa ń
naprawczych w kierunku zwi ę kszenia roli prewencji przest ępczoś
ci, czyli: usuwania przyczyn czynów
kryminalnych (mog ą to być np. przeż ycia rodzinne, okoliczno ś ci zatrudnienia, poziom wykszta
łcenia,
pozycja ekonomiczna i spo łeczna). Zaleca si ę również poprawę
infrastruktury drogowej poprzez
rozbudowę monitoringu oraz nowoczesnego o świetlenia na terenie gminy.

2.1.7. DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Współpraca Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest
prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak równie ż w myśl
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym, która
nakłada na samorządy obowiązek współpracy z organizacjami
pozarządowymi kwalifikując je do zada ń własnych gminy.
Organizacjami pozarządowymi określamy wszystkie podmioty, które
nie są organami lub jednostkami podleg łymi administracji publicznej (rz ądowej i samorządowej) oraz
których dzia łalność nie jest nastawiona na osi ąganie zysku.
Na podstawie informacji pozyskanych z portalu organizacji pozarz ądowych oraz danych z Rocznego
Programu Współpracy Gminy świdwin z organizacjami pozarz ądowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego uzyskano dane o 28 organizacjach pozarządowych.
Na terenie Gminy Świdwin działają m.in. stowarzyszenia, fundacje oraz kluby i stowarzyszenia
sportowe tj.:
1. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „AKORD"
2. Stowarzyszenie Integracji Wiejskiej „Rusinowo Razem"
3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju So łectw Niemierzyno i Kłodzino 2 tradycją w Przyszłość"
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Klępczewa „Mieszka ńcy Razem"
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Kluczkowa
6. Stowarzyszenie Smardzko „Razem"
7. Stowarzyszenie „Na Rzecz Pomocy Szkole w Oparznie"
8. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej" w Kl ępczewie
9. Towarzystwo Inicjatyw Pozytywnych Społecznie TIPS w Lekowie
10. Stowarzyszenie Przyszłość dla młodzieży" Rusinowo
11. Uczniowski Klub Sportowy „REGA" w Bierzwnicy
12. Uczniowski Klub Sportowy „AVATAR" w Lekowie
13. Gminny Klub Sportowy „IKAR" Krosino
14. Gminny Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN" Bierzwnica
15. Ochotnicza Stra ż Pożarna w Lekowie
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Oparznie
17. Ochotnicza Stra ż Pożarna w Ząbrowie
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwnicy
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Rusinowie

20. Ochotnicza Stra ż Pożarna w Kl ę pczewie
21. Lokalna Grupa Działania - „Powiatu Świdwiń skiego"
22. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo łeczno — Gospodarczych w ś widwinie
23. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo łecznych w świdwinie
24. Fundation For Corporate Social Responsibility (Fundacja Spo łecznej Odpowiedzialno
ści
Biznesu)
25. Świdwi ń skie Stowarzyszenie „Amazonka" w świdwinie
26. Zachodniopomorski Oddzia ł Stowarzyszenia Producentów

Żywności

Metodami

Ekologicznymi „Ekoland"
27. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo łecznych Pro Futuro w Kluczkowie
28. Stowarzyszenie Bona Fide — W Dobrej Wierze w Kl ępczewie.
W ramach Rocznego Programu Wspó łpracy Gminy Ś widwin z organizacjami pozarz ądowymi oraz
innymi podmiotami prowadz ącymi działalność pożytku publicznego wyró żnia się następuj ące
cele
główne:
•

integracja podmiotów realizuj ą cych zadania publiczne oraz zwi ększenie aktywno ści
społecznej organizacji po żytku publicznego,

•

wzmocnienie potencja łu organizacji pozarz ądowych,

•

poprawa jako ści życia mieszka ń ców gminy poprzez pe łniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz spo łeczno ści lokalnych.

Zakres przedmiotowy obejmuje nast ępujące obszary współpracy:
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie zaj ęć
sportowych dla dzieci, m łodzież y i dorosłych w dyscyplinach sportowych takich jak pi łka
nożna, piłka rę czna, akrobatyka sportowa, sporty walki, tenis sto łowy, nauka pływania oraz
organizowanie i uczestnictwo w imprezach rekreacyjno-sportowych,
2. ochrona i promocja zdrowia,
3. integracja i reintegracja zawodowa osób zagro żonych wykluczeniem spo łecznym,
4. działalność na rzecz osób niepe łnosprawnych,
5. działalność wspomagają ca rozwój wspólnot i spo łecznoś ci lokalnych,
6. wypoczynek dzieci i m łodzieży,
7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
8. turystyka i krajoznawstwo,
9. porzą dek i bezpiecze ństwo publiczne,
10. ratownictwo i ochrona ludno ści,
11. przeciwdziałanie uzależ nieniom i patologiom społecznym,

12. ochrona ś rodowiska, przyroda i ekologia.
W szczególno ś ci istotny jest rozwój świadomo ś
ci ekologicznej, propagowanie postaw sprzyjaj ących
ochronie ś rodowiska i przyrody poprzez organizacj
ę wydarzeń o charakterze edukacyjnym,
warsztatów, pogadanek i konkursów skierowanych do dzieci, m łodzie ży i dorosł
ych. Wa żne jest także
podtrzymywanie tradycji narodowej, piel ęgnowanie polsko ś
ci oraz rozwoju świadomo ś ci narodowej,
kulturowej i obywatelskiej, kultury i sztuki, ochron ę
dóbr kultury i tradycji poprzez organizowanie
stosownych imprez masowych.
Na realizacj ę zada ń z budżetu Gminy ś widwin, wynikaj
ą cych z rocznych programów wspó łpracy
Gminy Ś widwin z organizacjami pozarz ą
dowymi oraz innymi podmiotami prowadz ącymi działalno ść
pożytku publicznego w roku 2019 wydatkowano kwot
ę w wysoko ś ci 124 690,50 zł. Ogłoszono łącznie
4 otwarte konkursy ofert na realizacj ę zada ń publicznych, dotycz
ą ce upowszechniania kultury i sportu.
W ramach przeprowadzonych konkursów wp łynęł o ogół
em 9 ofert. Podpisano łą cznie 9 umów
pomiędzy Gmin ą Ś widwin a organizacjami pozarz
ą dowymi.
Na podstawie przeprowadzonych bada ń ankietowych, trudno jest jednoznacznie okre
ślić jak
mieszka ńcy Gminy Ś widwin oceniaj ą współpracę
gminy z organizacjami pozarz ądowymi. Procentowy
wskaźnik odpowiedzi tylko nieznacznie si ę od siebie róż
ni. 27,50% respondentów ocenia wspó łpracę
z organizacjami pozarz ą dowymi jako z łą , 28,60% jako dostateczn
ą , 25,30% ankietowanych uzna ło
współprac ę gminy z organizacjami pozarz ą dowymi jako dobr
ą . Tylko 6,60 `)/0 ankietowanych wyrazi ło
swoją aprobatę w stosunku do wspó ł
pracy gminy z organizacjami pozarz ą dowymi.
Część organizacji mimo formalnego wpisu do KRS, po pewnym czasie zaprzesta
ło swojej
działalno ś ci. Zawieszenie dzia łalnoś ci moż e być
zwią zane z odej ś ciem liderów z organizacji. Brak
wiedzy i umiej ętności pozosta łych członków uniemo żliwił
a aplikowanie o kolejne granty. Ponadto dla
Stowarzysze ń przeszkod ą mogą być trudnoś
ci ze zdobyciem odpowiedniego sprz ętu niezbę dnego
do funkcjonowania organizacji, a tak ż e z utrzymaniem zespo ł
u pracowniczego i wolontariuszy.

2.1.8. KULTURA
Działalno ść kulturalna na terenie Gminy ś widwin skupia si
ę przede
wszystkim w świetlicach gminnych. Na terenie Gminy
świdwin
funkcjonuje 14 świetlic wiejskich: Łą kowo, Oparzno, Kluczkowo,
Krosino, Lekowo, Smardzko, S ława, Klę pczewo, Rogalino, Stary
Przybysław, Cieszeniewo, Z ą browo, Rusinowo oraz Bierzwnica.
Każda świetlica wiejska otwarta jest od poniedzia
ł ku do soboty
w godzinach odpowiadaj ą cym potrzebom mieszka ń ców. Celem
ś wietlic jest integracja spo łeczna,
a takż e dostarczanie alternatywnych form sp ę
dzania wolnego czasu dla dzieci i m łodzie ży
mieszkają cych na wsi.

Na terenie gminy funkcjonuj ą 4 zespoły wokalno — muzyczne:
1. Zespół Ludowy „D ąbrowiacy" z Rusinowa,
2. Zespól Ludowy „Barwinok" z Rusinowa,
3. Chór „Kantata" ze Smardzka,
4. Zespół Dziecięcy „Jagody" z Bierzwnicy.
Co roku na terenie Gminy świdwin organizowane s ą cykliczne imprezy plenerowe m.in.: Do żynki
Gminne, Turniej Sołectw o „Szabl ę Wójta" Gminy świdwin, Rusinowskie Lato z Folklorem, Festiwal
Piosenki Polskiej w Cieszeniewie.
Ponadto gmina organizuje wiele innych przedsi ęwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym tj.:
•

Mię dzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci,

•

Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Cieszeniewa,

•

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców kl. 1V-VI,

•

Halowy Turniej Piłki Noż nej o puchar Wójta Gminy świdwin,

•

Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt kl. IV-VI,

•

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt VII-VIII,

•

Wojewódzki Turniej Pi łki Ręcznej Dziewcząt,

•

Liga Miast,

•

Turniej Piłki Nożnej Ch łopców Szkół Podstawowych,

•

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlika,

•

Powiatowy Konkurs „Id ą Święta",

•

Powiatowy Konkurs Profilaktyczny,

•

Ogólnopolski Turniej Piłki Noż nej „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku".

Na terenie Gminy Ś widwin funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy Filia w Lekowie. Dodatkowo mieszka ńcy sołectw mają możliwość
skorzysta ć z oferty bibliotek znajduj ących się w Mieście Świdwin.
Według mieszkańców Gminy świdwin biorących udział w ankiecie dostępność do kultury i rozrywki
na terenie gminy jest dostateczna (39,60%) lub z ła (29,70%). Tylko 5,50% ankietowanych oceni ło
dostępność do oferty kulturalno — rozrywkowej jako bardzo dobr ą , a 23,10% jako dobr ą .
Oferta kulturalna jest niedostosowana do nowoczesnych potrzeb kulturalnych osób m łodych oraz
dzieci i m łodzieży (np. robotyka, hip-hop, zaj ęcia taneczne street dance itp.). Oferta zaj ęć
dodatkowych nie jest wystarczaj ąca, gdyż jest skierowana do w ąskiej grupy dzieci i m łodzieży
o konkretnych zainteresowaniach. W gminie brakuje Gminnego O środka Kultury, który stanowiłby
centrum wydarzeń kulturalnych, dysponowa łby ofertą zajęć skierowanych do każdej grupy wiekowej,

zapewniałby organizacj ę wycieczek, ferii, pó ł
kolonii oraz obozów wyjazdowych, by ł by miejscem
warsztatów, spotka ń mię dzypokoleniowych i koordynowa
łby wszystkie wydarzenia kulturalnosportowe w gminie.
Opierają c się na analizie potrzeb mieszka ń
ców oraz wytycznych zawartych w unijnych, krajowych
oraz samorz ą dowych dokumentach strategicznych z obszaru polityki spo
łecznej, zaleca si ę
kontynuowanie dzia ła ń gminy w zakresie dalszego rozwoju integracji spo
łeczno ś ci lokalnej. Ponadto,
w zakresie rozwoju sfery kultury, w zwi ązku z pandemi ą SARS-CoV-2 i rosn
ą cym zjawiskiem izolacji
społecznej zaleca si ę organizowanie zaj ęć , konkursów i innych wydarze
ń kulturalnych on-line.

2.2. ANALIZA PROBLEMÓW SPO Ł ECZNYCH I ZASOBÓW POMOCY
SPO Ł ECZNEJ
2.2.1. DZIA Ł ALNO ŚĆ O Ś RODKA POMOCY SPO

Ł ECZNEJ

Gminny Oś rodek Pomocy Spo łecznej w
Ś widwinie jest gminn ą jednostk ą
organizacyjn ą nieposiadaj ącą osobowo ś
ci prawnej, dzia łając ą na podstawie
Uchwały 11/12/92 Rady Gminy w ś
widwinie z dnia 25 marca 1992 roku
w sprawie utworzenia Gminnego O ś rodka Pomocy Spo
ł ecznej w ś widwinie
oraz upowa ż nienia Kierownika O ś
rodka do wydawania decyzji
administracyjnych. GOPS dzia ł a na postawie Statutu przyj
ę tego Uchwa łą
Nr IV/56/2011 Rady Gminy Ś
widwin z dnia 28 !Litego 2011 roku oraz na podstawie Regulaminu
Organizacyjnego przyj ętego zarz ą
dzeniem Nr 8/2018 Kierownika Gminnego O ś rodka Pomocy
Społecznej w Ś widwinie z dnia 3 wrze
ś nia 2018 roku. Perspektyw ę wieloletni
ą w zakresie zada ń
pomocy społ ecznej wyznacza ła do tej pory Strategia Rozwi
ą zywania Problemów Spo łecznych na lata
2016-2020, przyj ę ta Uchwa łą Nr XXII/110/2016 Rady Gminy
ś widwin z dnia 30 wrze ś nia 2016 roku.
Do podstawowych zada ń GOPS nale żą zadania wynikaj
ą ce z Ustawy o pomocy spo łecznej. Ponadto
GOPS wypłaca dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
ś wiadczenia rodzinne i piel ę gnacyjne,
zapewnia pomoc materialn ą
o charakterze socjalnym dla uczniów oraz podejmuje dzia łania
wspieraj ą ce rodziny wielodzietne, osoby starsze i niepe
ł nosprawne.
Gminny Oś rodek Pomocy Społ
ecznej to instytucja odgrywaj ą ca zasadnicz ą rolę
w przezwyci ężaniu
trudnych sytuacji ż yciowych osób i rodzin, które nie s
ą w stanie pokona ć ich samodzielnie. Wspiera
je w wysi ł kach zmierzaj ą cych do zaspokojenia niezb
ę dnych potrzeb życiowych. Podejmuje dzia
łania
zmierzaj ą ce do ż yciowego usamodzielnienia si
ę oraz ich integracji ze spo łecze
ń stwem.
Do podstawowych zada ń GOPS nale ż
y przyznawanie i wyp łacanie ś wiadczeń , prowadzenie pracy
socjalnej, rozwój i zarz ą dzanie niezb ędn ą
infrastruktur ą socjaln ą oraz rozwijanie nowych form
pomocy spo łecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Gminny O ś rodek Pomocy Spo ł ecznej w Ś
widwinie realizuje nast ępuj ą ce programy:

Programy jednoroczne:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych.
Adresatami programu s ą
osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny. Celem programu jest:
•
•

skuteczne diagnozowanie problemów alkoholowych w ś ród mieszka

ń ców Gminy Świdwin

podejmowanie prób zwalczania aktualnie istniej ą
cych problemów alkoholowych, w tym tych
zwią zanych z przemoc ą domow ą
, poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów

alkoholowych na terenie gminy. Ponadto kreowanie i propagowanie zdrowego i trze źwego
trybu życia wś ród mieszka ńców.
2. Gminny Program Przeciwdzia łania Narkomanii w Gminie Świdwin.
Adresatami programu s ą mieszka ń cy Gminy ś widwin, przede wszystkim ludzie m łodzi oraz ich
rodziny, osoby uzale ż nione od narkotyków oraz te, które s ą narażone na bezpo ś redni kontakt z nimi.
Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i spo ł
ecznych
zwią zanych z u żywaniem substancji psychoaktywnych, a tak ż e wzmacnianie postaw spo
łecznych
zwią zanych z ograniczeniem u ż ywania substancji psychoak ływnych wś ród mieszka ń
ców Gminy
Świdwin.
Programy wieloletnie:
1.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ś widwin na lata 2020 — 2022

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin prze żywających trudności w wypeł nianiu funkcji
opieku ń czo — wychowawczych w procesie przywracania ich zdolno ści do prawidłowego
funkcjonowania.
2.

Gminny Program Przeciwdzia ł ania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2018— 2022

Adresatami programu s ą rodziny i ofiary dopuszczaj ące się przemocy w rodzinie. Gł ównym celem
programu jest prowadzenie i doskonalenie jako ści i skutecznoś ci kompleksowego systemu wsparcia
i pomocy rodzinom dotkni ę tym przemocą . Ponadto prowadzone s ą działania profilaktyczne
w ś rodowisku lokalnym podnosz ące wiedzę mieszka ń ców na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
3.

Wieloletni Rz ądowy Program „Posi łek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posi łku, świadczenia
pienięż nego w postaci zasi łku celowego na zakup posi łku lub żywno ści oraz świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnoś ciowych. Pomoc taka trafia do dzieci i m łodzieży i ich rodzin, a tak że
do osób prowadzą cych jednoosobowe gospodarstwa domowe.
4. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019 — 2024

Głównym celem programu jest okre ś lenie podstawowych za
łożeń
ś widwin, zabezpieczaj ą

i wytycznych dzia łania Gminy

cych racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym,

w tym tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszka ń ców gminy.

poorcj6rini do licZby ludno ś ci gminy, w stosunku jeden pracownik
w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszka ń
ców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
samotnie gospodaruj ą cych, obję tych prac ą socjaln ą
, w stosunku jeden pracownik socjalny
zatrudniony w pe łnym wymiarze czasu pracy na nie wi ęcej niż
50 rodzin i osób samotnie

Na przestrzeni pi ę ciu ostatnich lat nie zmieni ła się
liczba pracowników socjalnych zatrudnionych
w GOPS w Ś widwinie. Oś rodek zatrudnia 5 pracowników na stanowisku pracownik socjalny. Liczba
zatrudnionych osób jest zgodna z wytycznymi Ustawy o pomocy spo łecznej. Ogółem w 2019 roku
oceny, kadra GOPS liczy ła 31 osób w tym: kadra kierownicza 2 osoby, pracownicy socjalni 5 osób,
pozostali pracownicy 24 osoby. Spo ś ród zatrudnionych w o ś rodku pomocy spo ł
14 posiada wykszta łcenie wyż sze. Specjalizacj ę

ecznej pracowników

I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

posiada 2 pracowników socjalnych. W ś ród pracowników 3 osoby posiadaj ą specjalizacj

ę z organizacji

pomocy społecznej.
Kadra Gminnego O ś rodka Pomocy Spo łecznej w Ś
widwinie co roku uczestniczy w licznych
szkoleniach tematycznych. W zwi ązku z aktualn ą sytuacją epidemiczną , pracownicy GOPS maj
ą
ograniczone mo żliwości szkoleniowe. W 2019 roku pracownicy socjalni wraz z asystentami rodziny
wzię li udział w warsztatach na temat „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
zaburzeniami osobowo ści i niepeł nosprawnością intelektualn ą

" oraz uczestniczyli w cyklu spotka ń
poświę conych superwizji. Ponadto pracownicy GOPS w
Ś widwinie brali udzia ł
w następuj ących szkoleniach:
1. Rozwią zania praktyczne i nowo ś ci prawne w zakresie stosowania prawa pracy, RODO,
ubezpieczeń społecznych, PPK w 2019 r. i 2020 r.
2.

Fundusz Alimentacyjny 2019 — nowelizacja — aktualne problemy.

3. Jak skutecznie realizowa ć zadania Komisji Rozwi ą
zywania Problemów Alkoholowych.
4.

I Ogólnopolska Konferencja Przeciwdzia łania Przemocy ze wzgl ędu na ple ć pt. „PRZEMOC
MA PŁEĆ ", Wirus HIV —jak uchroni ć się przed zaka żeniem".

5. Karta Duż ej Rodziny wed ług przepisów i w praktyce z uwzgl ę

dnieniem najnowszych zmian od

1 stycznia 2019 r.
6. Ś wiadczenie Wychowawcze 500 plus — nowelizacja.
7. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, odpłatność
za pobyt — nowelizacja 2019 r.
8. Jak skutecznie realizowa ć zadania Komisji Rozwi ą
zywania Problemów Alkoholowych

9. Superwizja dla asystentów rodziny w ramach projektu „Podziel si ę domem. Razem możemy
więcej!".
Powyższe informacje wskazuj ą na znaczne zaanga żowanie
pracowników GOPS w swoj ą pracę oraz profesjonalne podej ście
do podejmowanych przez siebie czynno ści.
Gminny Oś rodek Pomocy Spo łecznej w świdwinie wspó łuczestniczy
także w realizacji projektów unijnych i krajowych. Na przestrzeni
ostatnich lat były to min.:
W ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, w latach 20102015 GOPS realizowa ł projekt systemowy pt.: „Buduj ę przyszło ść poprzez aktywizacj

ę i wiedzę".
Głównym celem projektu by ło zwi ę kszenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji
społecznych u 10 osób (corocznie) zagro żonych wykluczeniem spo ł
ecznym z terenu Gminy Świdwin.
W ramach projektu prowadzone by ły działania mają ce na celu podniesienie kompetencji spo
łecznych
poprzez integracj ę rodzin zagrożonych wykluczeniem spo łecznym ze ś
rodowiskiem lokalnym,
zmierzają ce do odzyskania poczucia w łasnej warto ści, wiary we wł
asne sił y, nabycie umiej ętności
zawodowych oraz wykszta łcenie umiej ętnoś ci pozwalaj ących na pełnienie ról spo
łecznych
i opieku ń czo — wychowawczych.
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD wraz z Gminnym O ś rodkiem Pomocy Spo łecznej
w Ś widwinie w roku 2016 zrealizowa ło projekt pt." Bezpieczny senior — akcja — koperta
życia",
stanowią cy odpowied ź na problemy dotykaj ą ce osoby starsze w Gminie Ś
widwin. W trakcie trwania
projektu realizowane by ły działania otwarte, maj ą ce na celu podniesienie wiedzy seniorów w zakresie
prawa, jak równie ż zajęcia z pierwszej pomocy. G łównym celem projektu by
ło uświadomienie
seniorów o mo ż liwych niebezpiecze ń stwach (m.in. wymuszenia, kradzie ż
e, oszustwa). Uczestnicy
projektu zostali równie ż wyposaż eni w koperty życia. W specjalnie przygotowanych kopertach
umieszcza si ę najważ niejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki,
kontaktach do najbli ższych, czy danych osobowych, zostawiaj ą

c we wskazanym miejscu w domu, co
ułatwia słu żbom ratowniczym przeprowadzenie akcji ratunkowej, w przypadku zaistnienia takiej
konieczno ści.
„Pora na Seniora 2", to kolejny projekt Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw "AKORD" w ś widwinie oraz
Gminnego Oś rodka Pomocy Spo łecznej. Projekt mia ł na celu przeciwdzia ł
anie marginalizacji
seniorów w sferze spo łecznej oraz kulturalnej, kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych,
wyrównanie szans edukacyjnych i spo łecznych osób starszych.
W 2016 roku GOPS w ś widwinie realizowa ł projekt pt." Pomó ż mi zrobić to samemu", finansowany
ze ś rodków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo ł
ecznej, w ramach programu „Oparcie

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Projekt zak
ładał aktywizacje spo łeczną oraz
poprawę czynników powoduj ą cych zaburzenia psychofizyczne u osób z zaburzeniami psychicznymi
z terenu Gminy Ś widwin. Swoist ą kontynuacją tego przedsi ęwzięcia był

projekt realizowany w 2018

roku pn. Sam mog ę wiele- z wami mog ę wszystko".
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD" w Świdwinie przy wspó łpracy z Gminnym O
środkiem
Pomocy Społecznej, w roku 2017 by ło realizatorem projektu pt. Moja Aktywno
ść edukacyjno sportowa — pierwszy krok, aby odnale źć siebie na nowo". Projekt zak ładał aktywizacj ę społeczn
ą oraz
psychofizyczn ą osób z niepeł nosprawnoś ciami z terenu powiatu świdwiń
skiego, ze szczególnym
uwzględnieniem Gminy świdwin, zwię kszenie świadomo ści społeczno
ści lokalnej na temat
problemów osób z niepe łnosprawno ś ciami, jak równie ż
zmobilizowanie osób wykluczonych
społecznie do podejmowania aktywno ści społecznej, a tak ż

e szerzenie idei wzajemnego wsparcia.

Wiosn ą 2018 roku, Stowarzyszenie AKORD" przy wspó ł
pracy GOPS z sukcesem zrealizowa ło
kolejny projekt finansowany ze ś rodków Starostwa Powiatowego w świdwinie. Gł
ównym założeniem
projektu pt. „Przymierze dla zdrowia - dzieci, rodzice i szkota" by ło kształtowanie aktywnych postaw
życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wś ród dzieci i ich rodziców, mieszka
ń ców Gminy
Ś widwin. Projekt promowa ł profilaktyk ę
postaw prozdrowotnych poprzez szereg warsztatów
i prelekcji.
Projekt "Podziel si ę domem -Razem mo żemy wię cej" dofinansowany zosta ł

w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. G łównym Celem
projektu była aktywna integracja mieszka ń ców Gminy Świdwin zagroż
onych ubóstwem. W ramach
projektu prowadzone by ły działania profilaktyczne, maj ą ce na celu pomoc rodzinom borykaj

ącym się
z problemami opieku ń czo — wychowawczymi, zmierzaj ą
ce do ograniczenia liczby dzieci
umieszczanych w pieczy zast ępczej, a także rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego dla rodzin zast ępczych.
Gminny Oś rodek Pomocy Spo łecznej w Ś widwinie realizowa ł również
projekt: ABC dobrej
organizacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 — 2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Spo łecznego. Celem g łównym projektu ABC dobrej organizacji" by
ło
wdrożenie nowego modelu usprawniaj ą cego organizacj ę Gminnego O ś
rodka Pomocy Spo łecznej
w Świdwinie. W wyniku realizacji projektu GOPS sta ł się jedną
z jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nast ąpiło oddzielenie zada
ń związanych
z prowadzeniem post ę powania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz
świadczenia
usług socjalnych.
Zaleca się kontynuacj ę dobrych praktyk w tym obszarze. W zakresie profilaktyki alkoholowej
rekomenduje się zastosowanie holistycznego podej ścia w połą czeniu z dział
aniami zapobiegaj ącymi

innym uzale ż nieniom od substancji psychotropowych,

środków zastę pczych, NSP oraz

uzależ nieniom behawioralnym.

2.2.2. GŁ ÓWNE PROBLEMY Z ZAKRESU POMOCY SPO Ł ECZNEJ
Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej mieszkań ców Gminy Świdwin są:
ubóstwo
•

niepełnosprawno ść
bezrobocie

•

długotrwa ła lub cięż ka choroba

•

bezradność w sprawach opieku ń czo — wychowawczych.

Art. 7 Ustawy o pomocy spo łecznej szczegółowo okre ś la przyczyny udzielenia pomocy spo łecznej
osobom oraz rodzinom. S ą to:
o

ubóstwo,

o

sieroctwo,

o

bezdomno ść,

o

bezrobocie,

o

niepełnosprawność ,

o

długotrwała lub cięż ka choroba,

o

przemoc w rodzinie,

o

potrzeba ochrony ofiar handlu lud źmi,

o

potrzeba ochrony macierzy ń stwa lub wielodzietno ści,

o

bezradność w sprawach opieku ń czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepe łnych lub wielodzietnych,
o

trudnoś ci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status

uchodźcy, ochron ę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwi ązku
z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku
o cudzoziemcach,
o

trudnoś ci w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zak ładu karnego,

o

alkoholizm lub narkomania,

o

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

o

klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W ramach realizacji zadania w łasnego gminy w zakresie pomocy spo ł

ecznej realizowana jest wyp łata

świadcze ń pieni ęż nych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczaj
ą kryterium (701,00 z ł osoba samotna, 528,00 z ł na osobę w rodzinie), wymienionego w Ustawie o pomocy spo
łecznej_
Zasił ki celowe i okresowe przyznawane s ą natomiast na zabezpieczenie niezb
ę dnych potrzeb
życiowych np.: zakup leków, żywnoś ci, opał u, odzież y itp.
Powody przyznania pomocy w latach 2016 — 2020 przez Gminny O ś rodek Pomocy Spo łecznej
w Ś widwinie prezentuje tabela poni żej.
Tabela 5. Powody przyznania pomocy spo łecznej w Gminie świdwin
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Wskaź nik bezrobocia wś ród beneficjentów pomocy spo ł ecznej (obliczany jako stosunek liczby osób
w rodzinach korzystaj ą cych z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach
korzystają cych z pomocy ogółem) w 2020 roku wyniós ł 26,60%. Od 2016 roku średnia
warto ść
wskaź nika wynosi 29,00%. W najbli ższych łatach nale ży się spodziewać
ponownego wzrostu
wskaźnika ze wzgl ę du na skutki gospodarcze pandemii SARS-CoV-2.
Powody przyznawania pomocy przez GOPS pokrywaj ą si ę z odpowiedziami respondentów, którzy
brali udzia ł w badaniach ankietowych. Badani poproszeni o uszeregowanie problemów, które
najczęś ciej dotykaj ą mieszka ń ców Gminy Swidwin, w swoich odpowiedziach zaznaczyli bezrobocie
(12,20%), ubóstwo (11,50%), bezradno ść w sprawach opieku ń czo-wychowawczych iw prowadzeniu
gospodarstwa domowego (10,60%), alkoholizm (10,60%), rozpad wi ę zi rodzinnych, samotne
wychowywanie dzieci (9,50%), przemoc w rodzinie (8,50%).
Ponadto ankietowani zostali poproszeni o wskazanie grup spo łecznych, które s ą najbardziej
zagrożone wykluczeniem spo łecznym; 40,70% respondentów wskaza ło na środowisko
osób
starszych i samotnych, 38,50 % badanych wskaza ło rodziny i osoby dotkni ęte problemami
uzależnień , dla 36,30% są to osoby opuszczaj ące zakł ady karne.
Wykres 10. Grupy spo łeczne zagroż one wykluczeniem społecznym

• osoby starsze i samotne

• osoby i rodziny dotkni ęte problemem uzale żnień

• osoby opuszczaj ące zakłady karne

•

Źródło: badania ankietowe

rodziny i osoby o niskim statusie materialnym

Analizują c dane GUS oraz informacje źródłowe otrzymane ze sprawozda
ń dla MRiPS nale ży
zauważyć , że liczba beneficjentów pomocy spo łecznej z roku na rok jest ni
ższa.
Tabela 6. Liczba osób i rodzin, którym na mocy decyzji administracyjnej przyznano ś wiadczenia, w latach 20152019

Na spadek liczby osób, którym przyznano ś wiadczenia na mocy decyzji administracyjnej, z ca
łą
pewnością miało wpływ wprowadzenie w 2016 roku ś
wiadczenia wychowawczego 500 +, które
poprawiło sytuację rodzin wielodzietnych. Ś wiadczenie to od 1 lipca 2019 roku zosta
ło rozszerzone
na każde dziecko do uko ń czenia 18 roku życia, bez wzgl ędu na dochód osi
ą gany przez rodzin ę .
Biorą c pod uwagę powody przyznawania świadcze ń z pomocy społ
ecznej oraz charakterystyk ę grup,
którym grozi wykluczenie spo łeczne, należ y kontynuować działania wspieraj ą
ce osoby i rodziny
o niskim statusie materialnym, osób bezrobotnych oraz borykaj ących się z długotrwa łą lub ciężką
chorobą . Wsparcie w ramach pomocy spo łecznej wykazują również
osoby niepełnosprawne oraz
bezradne w sprawach opieku ń czo — wychowawczych.

2.2.3. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA
W myś l Ustawy o pomocy spo łecznej osobie, która wymaga ca łodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepe łnosprawno ści, nie mog ącej
samodzielnie funkcjonowa ć w codziennym ż yciu, której nie mo żna zapewni ć
niezbę dnej pomocy w formie us ług opieku ńczych, przysługuje prawo
do umieszczenia w Domu Pomocy Spo łecznej. Zobowi ą zani do wnoszenia
opiaty za pobyt w DPS są mieszkaniec domu, przedstawiciel ustawowy,
małżonek, zstę pni przed wst ę pnymi, gmina zgodnie z miejscem zamieszkania, z której osoba zosta
ła
skierowana. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden DPS.
Powiat świdwi ń ski dysponuje dwoma Domami Pomocy Spo łecznej, tj.:
o Dom Pomocy Spo łecznej w Modrzewcu, przeznaczony dla m ężczyzn niepeł
nosprawnych
intelektualnie,
o Dom Pomocy Społecznej w Krzecku, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej w Ś widwinie partycypuje w kosztach pobytu 5 osób.
Zestawienie odp łatnoś ci za pobyt w DPS przedstawia si ę następująco:
Tabela 7. Zestawienie odp łatnoś ci Gminy Swidwin za pobyt w DPS:

;

ROK

2016

2017

2018

2019

2020

LICZBA OSÓB

4

s

s

6

S

KWOTA

134 261,00

142 009,00

156 710,00

199 037,00

150 346,00

ŚWIADCZE Ń
Zródlo: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w ś ,---Nidwinie

Pozostałe zasoby instytucjonalne gminy to m.in.:
•

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ś widwinie. DDOM oferuje wsparcie dla osób

niesamodzielnych, głównie osób po 65 roku życia oraz ich rodzin,
Ś rodowiskowy Dom Samopomocy „Razem Łatwiej" w Klępczewie. O środek wsparcia
dziennego pobytu, przeznaczony dla osób powy żej 18 roku życia, cierpią cych z powodu zaburze ń
psychicznych oraz dla osób niepe łnosprawnych intelektualnie,
•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w świdwinie,

•

II Zespół Kuratorskiej S łużby Sądowej w Świdwinie,

•

„Teen Challenge". Chrze ścija ńska Misja Społeczna w świdwinie,

•

Punkt Informacyjno — Konsultacyjny w świdwinie,

•

Placówka Opieku ń czo — Wychowawcza Socjalizacyjna w Świdwinie,

•

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Świdwinie,

•

Ś rodowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie

•

Placówki Wsparcia Dziennego — w miejscowo ści Bierzwnica i Oparzno.

Niewątpliwie zasoby te nie s ą wystarczaj ące, ponadto zależą od stopnia dostępności tego typu usług
na terenie powiatu. Rekomenduje si ę zatem rozwój współpracy z organizacjami pozarz ądowymi
w tym obszarze, upowszechnianie idei wolontariatu w śród młodzieży i dorosłych oraz podjęcie działań
na rzecz przeciwdzia łania wykluczeniu spo łecznemu osób starszych i niesamodzielnych poprzez
rozwój usług opieku ńczych (w tym budow ę mieszkania chronionego) jako alternatyw ę dla
kosztownych domów pomocy spo łecznej. Zaleca si ę również nawiązanie współpracy z podmiotami
ekonomii społecznej w celu aktywizacji zawodowej i spo łecznej ww. grup społecznych.

2.2.4. Ś WIADCZENIA POMOCY SPO

Ł ECZNEJ

Gminny O ś rodek Pomocy Spo
łecznej w Ś widwinie przyk
łada ogromn ą wagę
do realizacji przedsi ęwzi ęć mają
cych na celu popraw ę
sytuacji materialnej osób
i rodzin korzystaj ą cych z pomocy spo
łecznej. Na system pomocy sklada si
ę
system zasi łków pieni ęż
nych, us ł
ug, pomoc rzeczowa, poradnictwo
specjalistyczne i praca socjalna.
Każdy rodzaj ś

wiadczenia ma uzasadnienie prawne, które jest podstaw

ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i maj

ą do ich przyznania. Celem

ą tkowej osób czy rodzin niezb
ę dne jest
przeprowadzenie wywiadu ś rodowiskowego.
Ś wiadczenia mo ż na podzieli
ć na 3 kategorie: w naturze,
w usługach i pieni ęż
ne. Zgodnie z Ustaw ą o pomocy spo
łecznej ś wiadczeniarni z pomocy spo
są ś wiadczenia pieni ęż
ł ecznej
ne oraz ś wiadczenia niepieni ęż
ne.
W roku 2020 pomoc ą społeczn ą
w postaci ś wiadcze ń pieni ęż
nych i niepieni ęż nych obj
ę to ogółem
674 osoby w 228 rodzinach. W roku 2019 wsparciem zosta

ły obj ę te 782 osoby w
263 rodzinach.
rodzinach skorzysta ł
o z pomocy GOPS, w roku 2017 obj ę
społeczną zosta ło 1036 osób w 349
tych pomoc ą
rodzinach. Natomiast w roku 2016 — 1250 osób zosta
pomocą w 418 rodzinach.
ło obj ę tych
Rodziny te skorzysta ł
y z szeroko rozumianej pomocy spo
łecznej, m.in.
z pomocy finansowej, pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pomocy w za
ł atwianiu spraw
w urzę dach, s ą
dach, ustalania uprawnie ń
do rent czy emerytur. Znaczna wi ę
kszo ść osób, które
korzystaj ą ze wsparcia o ś
rodka, otrzymuje pomoc finansow ą
. Niespeł
na 1/3 beneficjentów korzysta
wyłą cznie z pomocy niefinansowej.
W 2018 — 939 osób w 315

Najprawdopodobniej na spadek liczby osób korzystaj
ą cych z pomocy spo
łecznej ma wp ływ
rozszerzenie polityki prorodzinnej pa
ń stwa i wprowadzenie ś
wiadczenia 500 +. Poni ż
przedstawia liczb ę beneficjentów, korzystaj
sza tabela
ą cych z pomocy spo ł
ecznej w latach 2016 — 2020.
Tabela 8. Liczba beneficjentów pomocy spo ł
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ecznej w latach 2016-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRiPS

W 2020 roku GOPS w Swidwinie udzieli ł najwięcej zasiłków celowych i w naturze — 383 osoby
otrzyma ło decyzj ą wsparcie w powyższej formie. Na przełomie ostatnich 5 lat, nastąpił ogólny spadek
ilości udzielanych świadczeń , w szczególno ści dotyczy to zasiłków stałych, okresowych, zasi łków
celowych i w naturze.
Nieznaczny wzrost liczby udzielonych świadcze ń dotyczy usług opieku ńczych. W 2016 roku
przyznano pomoc 25 osobom, a w 2020 roku 26 osób zosta ło objętych usługami opieku ńczymi.
Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja wygl ądała następująco:
Wykres 11. Liczba osób korzystaj ących z usług opieku ńczych w latach 2015-2020
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS za 2019 rok
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2019
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Usługi opieku ń cze są świadczeniem niepienięż nym. Pomoc w formie us ług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania przysługuje osobom starszym, chorym, niepe łnosprawnym. Usługi
opieku ńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb

życiowych, opiekę

higieniczną zalecaną przez lekarza, piel ęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Zasady
odpłatności za usługi opieku ń cze zostały ustalone uchwałą Rady Gminy Swidwin Nr 11/55/2015
z dnia 27 pa ździernika 2015 roku. Us ługi opieku ńcze w gminie Świdwin świadczone są przez
opiekunki zatrudnione z ramienia GOPS, na podstawie umowy o prac ę lub umowy zlecenie, jak
równie ż w ramach wykonywanych prac spo łecznie użytecznych

Gmina nie świadczy specjalistycznych us ług opiekuń czych od 2017 roku, z uwagi na brak
zapotrzebowania w gminie na ten rodzaj pomocy. Na przestrzeni ostatnich 3 lat do GOPS w Swidwinie
nie wpłynął żaden wniosek zg łaszający potrzeb ę specjalistycznych usług opieku ńczych.
Kolejn ą form ą wsparcia świadczoną na rzecz mieszka ńców Gminy Świdwin jest pomoc w formie
posiłku. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu", przewiduje wsparcie finansowe
gmin w udzieleniu pomocy w formie posi łku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności oraz ś wiadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Celem priorytetowym Programu jest zapewnienie dzieciom i m łodzieży w wieku szkolnym gor ącego
posiłku przygotowanego w sto łówce szkolnej. Dane zamieszczone w tabeli poni żej przedstawiają
liczbę osób korzystających z programu.
Tabela 9. Liczba osób korzystają cych z Programu „Posi łek w szkole i w domu" w latach 2016-2020

ROK
Rzeczywista
liczba osób
objętych
programem
Liczba dzieci
korzystaj ących
z posiłku
Liczba osób
korzystaj ących
z zasiłku
celowego
Koszt programu
ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Swidwinie

Na przestrzeni ostatnich 5 lat znacz ą co zmalała liczba osób korzystaj
ą

cych z Programu. Ogólne
zmiany demograficzne, tj. mniejszy przyrost naturalny spowodowa ł, że w szkoł
ach znajduje si ę mniej
dzieci, czego efektem jest malej ą ce zapotrzebowanie na pomoc w formie ciep
łego posiłku.
Dodatkowo, wzrós ł poziom ż ycia mieszka ń
ców i mniej osób kwalifikuje si ę do otrzymania pomocy
w ramach Rz ą dowego Programu „Posi łek w szkole i w domu".
Jednym z wielu zada ń pomocy spo łecznej wynikaj ą
cych z art. 45 ust.1 — 4 Ustawy o pomocy
społecznej jest praca socjalna, która jest niematerialn
ą form ą wsparcia przy kszta łtowaniu nowych
postaw spo łecznych. Praca socjalna ś
wiadczona jest bez wzgl ę du na posiadany dochód na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin dysfunkcyjnych w ś rodowisku społ
ecznym. Pomoc w tej formie
ma na celu wypracowanie zmiany funkcjonowania spo ł
ecznego i zawodowego osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem spo ł
ecznym poprzez wykorzystywanie i rozwój ich zasobów. Poradnictwo
w pracy socjalnej jest dzia łaniem, którego g ł
ównym celem jest stworzenie warunków
do podejmowania przez klientów samodzielnych prób rozwi ą
zywania swoich problemów, co wi ąże
się z wprowadzaniem szeroko rozumianych zmian w ich
życiu. Praca socjalna mo że być prowadzona
w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W 2020 roku praca socjalna by ła ś
wiadczona
m. in. w zakresie wspierania w uzyskaniu pomocy ze strony w łaś
ciwych organów, instytucji
i organizacji (pomoc w wype łnianiu wniosków, informowanie o ró
żnych uprawnieniach, pomoc
w ustaleniu niepe łnosprawnoś
ci), poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. GOPS
w ś widwinie obj ął
tym rodzajem wsparcia 306 rodzin (855 osób w tych rodzinach).
Ponadto w latach 2016 —2020, 174 rodziny zosta ły obję

te poradnictwem specjalistycznym, natomiast
interwencj ą kryzysową na przestrzeni ostatnich 5 lat wsparta zosta
ła 1 rodzina.
Tabela 10. Liczba osób korzystaj ą cych z poradnictwa specjalistycznego w latach 2016-2020
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"

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
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(prawne, psychologiczne,
rodzinne)

INTERWENCJA KRYZYSOWA

s,p,~svas nes ~ww

na podstawie danych GOPS w Swidwinie

Gminny O ś rodek Pomocy Społecznej w Ś widwinie realizuje tak
że zadania wynikaj ą ce z Ustawy
o ś wiadczeniach rodzinnych. W sk ład świadcze ń
rodzinnych wchodz ą :
o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasi łku rodzinnego,

o

świadczenia opieku ńcze: zasiłek pielę gnacyjny, specjalny zasi łek opieku ń czy i świadczenie
pielęgnacyjne,

o

jednorazowa zapomoga z tytu łu urodzenia si ę dziecka,

o

świadczenie rodzicielskie.

Osobie otrzymują cej zasiłek rodzinny mog ą przysługiwa ć również nastę pujące dodatki:
o

dodatek z tytu łu urodzenia dziecka,

o

dodatek z tytuł u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

o

dodatek z tytu łu samotnego wychowywania dziecka,

o

dodatek z tytu łu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepe łnosprawnego,

o

dodatek z tytu łu rozpoczę cia roku szkolnego,

o

dodatek z tytu ł u wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

o

dodatek z tytu łu podję cia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Strukturę świadcze ń rodzinnych w perspektywie ostatnich 5 lat przedstawia tabela poni żej, w której
umieszczone zosta ły informacje o liczbie przyznanych świadcze ń oraz kwoty poniesionych wydatków.
Tabela 11. Liczby i kwoty wyp łaconych świadczeń w latach 2015-2019
2017

2018

202.0
Liczba Kwota
4 463 515 442,08

dodatek-z tytułu
opieki nad
dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego,
dodatek z tytułu

ss --277 - , c1

samotnego
wychowywania
d2iecka
dodatek z tytu ł u

340

34 345,98

280

621

45 448,60

696

23 043,96

213

21 295,04

31 921,48

496

26 404,82

kszta łcenia
i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
dodatek z tytu łu
rozpocz ęcia roku
szkolnego

39 582,65

805

663

•

wychowania
dziecka w rodzinie
wielodzietnej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS świdwin

Zasiłki rodzinne finansowane s ą w całoś ci z budżetu pa ństwa i stanowi ą one znaczą ce wsparcie dla
rodzin zamieszkuj ących na terenie Gminy Ś widwin. W przypadkach przekroczenia kryterium
dochodowego zasił ki rodzinne wypłacane są wedł ug tzw. zasady „złotówka za złotówk ę'
tj. w wysokoś ci pomniejszonej o kwotę , o jaką dochód rodziny przekroczy ł aktualnie obowią zującą
kwotę uprawniaj ącą do zasiłku, pomnożon ą przez liczbę osób w danej rodzinie.
Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej w Ś widwinie w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych
realizuje równie ż wypłatę świadcze ń opiekuń czych, w zakres których wchodz ą: zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasi łek opiekuń czy. Poniż sza tabela wskazuje
na systematyczny wzrost osób korzystaj ących ze świadczeń opiekuń czych w kolejnych latach:
Tabela 12. Wsparcie dla osób korzystaj ących ze świadczeń opieku ńczych ora świadczenia rodzicielskiego,
w latach 2016-2020
WYSZCZEGÓLNIENIE

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba

241

232

219

221

214

Kwota

412 182,00

383 112,00

388 771,78

467 599,08

513 267,52

Świadczenie

Liczba

19

23

24

35

47

pielęgnacyjne

Kwota

282 620,00

376 667,50

364 463,10

510 804,60

906 419,40

Specjalny zasi łek

Liczba

18

18

14

9

3

opieku ńczy

Kwota

81 882,70

82 898,10

78 196,00

53 940,00

19 840,00

Zasiłek dla

Liczba

16

12

8

7

2

opiekuna

Kwota

87 464,00

55 813,40

48 980,00

36 972,90

9 920,00

Świadczenie

Liczba

47

48

42

36

21

rodzicielskie

Kwota

324 512,90

252 514,70

246 625,60

251 395,60

143 403,70

Zasiłek
piel ęgnacyjny
—

-

_

Zródlo: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w świdwinie

W analizowanym okresie liczba zasi łków piel ęgnacyjnych uległa zmniejszeniu, podobnie jak liczba
wypłacanych zasiłków dla opiekuna, która znacz ąco spadła z 16 zasił ków w 2016 roku do 2 zasi łków
wypłaconych w roku 2020. Równie ż liczba wypłacanych specjalnych zasi łków opieku ńczych oraz
świadczeń rodzicielskich uleg ła zmniejszeniu. Dynamicznie wzros ła ilość wypłacanych świadczeń
pielęgnacyjnych, co wskazuje na konieczno ść podję cia zintensyfikowanych dzia ła ń wspierających

dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzgl ędnieniem osób wymagaj ących stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwi ązku z wyra źnie ograniczon ą możliwością
samodzielnej egzystencji.
Świadczenie wychowawcze ma na celu cz ęściowe pokrycie wydatków zwi ązanych z wychowywaniem
dziecka, w tym z opiek ą nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przys ługuje ono matce,
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia uko ńczenia przez
nie 18. roku życia; w wysoko ści 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Z dniem 1 lipca 2019
roku zmianie uleg ły warunki przyznawania świadczenia, upoważniające do pobierania świadczenia
wychowawczego na ka żde niepełnoletnie dziecko niezale żnie od dochodu rodziny. Świadczenie
finansowane jest w ca łości z bud żetu pa ństwa. W 2019 roku przyj ętych zosta ło 666 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 301 metod ą tradycyjną i 365 przesłanych
drogą elektroniczn ą. Na koniec grudnia 2019 roku ze świadczenia wychowawczego korzysta ło 1009
dzieci.
W ramach wsparcia wyp łacane s ą również: jednorazowe świadczenie „Za życiem", jednorazowe
świadczenie Dobry Start" oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe oraz
energetyczne, stypendia szkolne oraz zasi łek szkolny.

2.2.5 UZALEŻ NIENIA I PRZEMOC W RODZINIE
Dokonując analizy problemu uzale żnień i przemocy w rodzinie należy
zwróci ć uwagę , że są one często — chociaż nie zawsze — ze sobą
powiązane na zasadzie sprz ężenia przyczynowo — skutkowego.
Dlatego konieczne jest podej ście wielopłaszczyznowe do problemu,
uwzględniające różne rodzaje uzale żnień (alkohol, narkotyki,
uzależnienia behawioralne) i przemocy (przemoc fizyczna,
psychiczna, finansowa, cyberprzemoc). Gmina świdwin realizuje
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdzia łania Narkomanii. Adresatami programów s ą osoby z problemem alkoholowym,
narkotykowym i ich rodziny. Celem programów jest u świadomienie mieszka ńcom skutków
nadużywania alkoholu i narkotyków, pomoc rodzinom dotkni ętym problemem uzależnień oraz
przeciwdzia łanie wykluczeniu społecznemu. Programy te s ą dokumentami stanowi ącymi podstawę
podejmowanych dzia łań w sferze profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych na terenie Gminy Świdwin i stanowi ą katalog przedsi ęwzięć będących zadaniami
własnymi gminy w obszarze zagadnie ń społecznych, wynikaj ących z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi oraz z art. 10
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia łaniu narkomanii Zgodnie z ich tre ścią zadania

w zakresie przeciwdzia łania alkoholizmowi i narkomanii wykonuje si ę przez odpowiednie
kszta łtowanie polityki społecznej w szczególno ści:
o

tworzenie warunków sprzyjaj ą cych realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie si ę od spożywania alkoholu, poprzez dzia łalność wychowawczą
i informacyjn ą;

o

ograniczanie dost ępnoś ci do alkoholu;

o

leczenie, rehabilitacj ę i reintegracj ę osób uzale żnionych od alkoholu;

o

zapobieganie negatywnym nast ępstwom naduż ywania alkoholu i ich usuwanie oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

o

zwiększanie dostępnoś ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych
i osób zagrożonych uzależ nieniem;

o

udzielanie rodzinom, w których wyst ę pują problemy narkomanii, pomocy psychospo łecznej
i prawnej;

o

prowadzenie profilaktycznej dzia łalnoś ci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwi ą zywania problemów narkomanii, w szczególno ści dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zaj ęć sportowo — rekreacyjnych dla uczniów, a tak że działań na rzecz
doż ywiania dzieci uczestnicz ą cych w pozalekcyjnych programach opieku ńczowychowawczych i socjoterapeutycznych ;

o

wspomaganie dzia łań instytucji, organizacji pozarz ą dowych i osób fizycznych, s łużących
rozwią zywaniu problemów narkomanii;

o

pomoc społeczn ą osobom uzależ nionym i rodzinom osób uzale żnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem spo łecznym i integrowanie ze ś rodowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;

o

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdzia łania Narkomanii w Gminie Świdwin to:
1. rozpoznawanie problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy,
2. zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniej ą cych problemów alkoholowych i narkotykowych
w tym szczególnie zwi ązanych z przemocą domową ,
3. zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy,
4.

kreowanie i propagowanie zdrowego i trze źwego trybu życia.

Działania Gminnej Komisji Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych w latach 2016 — 2020
przedstawia poni żej załączona tabela.

Tabela 13. Liczba posiedzeń i wniosków - GKRPA w Gminie świdwin w latach 2016-2020

Liczba posiedze ń

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

42

30

49

39

2020

GKRPA

Liczba wniosków
o

objęcie

postępowaniem
osoby
nadużywającej
s

alkoholu

Zródlo: sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdzia łania Narkomanii

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Rada Gminy
świdwin Uchwalą Nr XLIII/262/2018 z dnia 29 marca 2018 roku ustanowi ła także Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 — 2022.
Podstawę programu stanowi podej ś cie interdyscyplinarne, zgodnie z którym dzia łania
na rzecz pomocy rodzinie powinny by ć planowane i wdraż ane przez specjalistów z ró żnych dziedzin,
będą cych przedstawicielami ró ż nych instytucji i organizacji. Tak zrodzi ła się idea Zespołu
Interdyscyplinarnego. Zespól funkcjonuje przy Gminnym O środku Pomocy Społecznej w świdwinie,
Realizatorami Programu Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie
na lata 2018 — 2022 s ą:
Komenda Powiatowa Policji,
•

Miejska Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych,

•

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Świdwinie,

•

Placówki oświatowo-wychowawcze,

•

Zakłady Opieki Zdrowotnej,

•

organizacje pozarządowe,
parafie.

W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny zorganizowa ł 4 posiedzenia, ponadto odby ło się 126
posiedzeń grup roboczych. W roku 2019 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
82 posiedzenia grup roboczych.

Tabela 14. Działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w latach 2016-2020

Liczba posiedze ń
Zespołu
Interdyscyplinarnego

Liczba rodzin obj ętych

34

17

26

30

79

20

34

48

39

19

8

20

21

18

i

procedurą
Niebieskich Kart
Prowadzone działania
w rodzinie
(poradnictwo
socjalne, zawodowe

i rodzinne)
Zakoń czenie
procedury Niebieskiej
Karty
&Ho: sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wszystkie z ww. programów zawieraj ą zdobyte w trakcie realizacji poprzednich programów
doświadczenia oraz wnioski wynikaj ące z diagnozy lokalnych problemów. Wskazuj ą one
jednoznacznie na konieczno ść łączenia dzia łań w zakresie profilaktyki alkoholowej z innymi,
przeciwdziałającymi przemocy i uzale żnieniom od substancji psychotropowych,

środków

zastępczych, NSP, uzale żnieniom behawioralnym. St ąd konieczność realizacji wielowymiarowych
działań w zakresie przemocy i cybetprzemocy uzale żnień oraz inicjatyw kszta łtujących umiejętności
interpersonalne i spo łeczne (np. komunikacja, rozpoznawanie psychomanipulacji).
We wszystkich rodzajach uzale żnień mamy do czynienia z utrat ą kontroli nad sytuacj ą,
a w następstwie frustracj ą i agresją. Wła śnie dlatego występowanie przemocy w rodzinie jest cz ęsto
elementem wspólistniejącym ze zjawiskiem uzale żnień , oba obszary problemowe przenikaj ą się
wzajemnie. Zaleca si ę stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia, opartego o jeden wspólny
program profilaktyczny.

2.2.6. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZAST Ę PCZA
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie świdwin na lata
2020 — 2022 jest podstawowym dokumentem opracowanym zgodnie
z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast ępczej. Głównym celem programu jest
wsparcie rodzin przezywaj ących trudności w wypełnianiu funkcji
opieku ń czo-wychowawczych. W ramach wspó łpracy z realizatorami
i partnerami programu prowadzone s ą działania pomocowe dla
rodzin w celu uzyskania kompetencji do prawid łowego pełnienia ról
rodzicielskich.

Jedn ą z podstawowych form wsparcia jest asystent rodziny. Asystentura rodziny polega
na towarzyszeniu rodzinie z dzie ćmi w poszukiwaniu rozwi ązań trudnej sytuacji życiowej
z wykorzystaniem mocnych stron cz łonków rodziny, zasobów rodziny, pochodzenia, spo łeczności
lokalnej

1

zasobów instytucjonalnych. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny

zagrożonej wykluczeniem spo łecznym. Asystent rodziny dzia ł a na podstawie Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ę pczej.
Na terenie gminy zatrudnionych by ło 3 asystentów. Rodziny objęte wsparciem wymagały pomocy
w następujących obszarach:
•

niewystarczaj ących umiej ętności w pokonywaniu trudnoś ci opieku ńczo — wychowawczych,

•

nieumiej ętności organizacji ż ycia rodziny, w tym planowania czasu wolnego,

•

trudnoś ci z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania
budżetem domowym,

•

pomocy w sprawach urzędowych, w tym pomoc zwi ązana z procedurą uzyskania mieszkania
socjalnego,

•

pomocy w zakresie mo żliwoś ci uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych
i zatrudnienia.

W 2019 roku wsparciem asystentów rodziny by ło obj ętych 29 rodzin. Szczegółowo obrazuje
to poniższa tabela:

Tabela 15. Rodziny obj ęte wsparciem Asystenta w 2019 roku

Liczba rodzin objętych pomocą w formie Asystenta Rodziny

29

Liczba rodzin, z którymi Asystent zako ńczył współpracę
W 2019 r,

12

Liczba dzieci niepe łnoletnich w rodzinach

61

Rodziny wielodzietne

14

Rodziny niepełne

17

Liczba rodzin z dzie ćmi umieszczonymi w zastępczej formie
opieki

9

Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora

13

.

,

Zrócilo: sprawozdanie z dzia łalności GOPS w Swidwinie za 2019 rok

Rodzinna piecza zastę pcza jest sprawowana w przypadku niemo żności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców biologicznych. Jest to przej ściowa — okresowa forma opieki nad
dzieckiem.

W rodzinach zastę pczych umieszcza si ę dzieci, których rodzice
zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy
władza ta został a im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie
zastępczej nastę puje na podstawie orzeczenia s ądu i po uzyskaniu
zgody rodziców zast ępczych. W sytuacji, kiedy dziecko nie mo że
wychowywa ć się w swojej rodzinie biologicznej, najlepszym

•

rozwią zaniem jest zapewnienie mu opieki w jednej z form rodzinnej
pieczy zastępczej. Rodzina zastę pcza przyjmuj ąc dziecko pod swoją opiekę , dba rozwój
fizyczny i intelektualny, zaspokaja potrzeby zarówno w sferze materialno—bytowej jak
i emocjonalnej. Anga żuje si ę w proces kształcenia, pogłębia zainteresowania, organizuje
wypoczynek wakacyjny. Wypełnia obowi ązki rodzicielskie wobec dziecka, dla którego tworzy
rodzin ę zastępczą . Rodzice zast ępczy w swoich dzia łaniach współpracuj ą z rodzin ą
biologiczn ą , która bierze udział w podejmowaniu wa żnych decyzji dotycz ących ich dzieci
(np. przy wyborze szko ły, zawodu, wykonywaniu powa żnych zabiegów medycznych).

W 2019 roku dwoje dzieci z terenu Gminy Świdwin przebywało w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Natomiast w rodzinach zast ępczych przebywało 13 dzieci z terenu Gminy świdwin.
W 2019 roku na powy ższy cel przeznaczono kwotę 64 259,73 zł.

W ramach innowacyjnych dzia łań w tym obszarze Gmina Świdwin przystą pił
a do projektu
partnerskiego utworzonego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej
realizacji projektu partnerskiego „Podziel si ę domem — razem mo żemy wię cej". Celem projektu jest
zwię kszenie dostę pu do usług społecznych, w szczególno ści usług ś rodowiskowych, opieku
ńczych
I wsparcia rodziny i pieczy zast ę pczej. W ramach projektu b ędą prowadzone dzia łania przeciw
wykluczeniu społecznemu z tytu łu orzeczenia niepe łnosprawno ś ci lub przebywania w pieczy
zastę pczej, a takż e rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla
rodzin zastę pczych dla uczestników projektu z powiatu świdwi ń skiego, obecnie obj
ętych jest
wsparciem 25 rodzin. Kontynuacj ę oraz komplementarno ść tych działań stanowi także kolejny projekt
„Razem mo żemy więcej!".
Rekomenduje si ę dalszy rozwój dzia ła ń mają cych na celu wieloaspektowe wsparcie asystenta rodziny
oraz propagowanie idei rodzin zast ępczych.

2.2.7. OSOBY STARSZE, NIESAMODZIELNE I Z NIEPE Ł NOPRAWNO Ś CIAMI
Osoby niepełnosprawne to osoby, których sprawno ść fizyczna,
psychiczna trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo żliwia
codzienne życie, naukę , pracę oraz peł nienie ról społecznych. Choroba
i niepełnosprawno ść natomiast prowadz ą do pogorszenia sytuacji
materialnej osoby niepe łnosprawnej i jej rodziny. Brak mo żliwoś ci pracy
zarobkowej, du że koszty leczenia, rehabilitacja, bariery architektoniczne,
potrzeba opieki ze strony innych osób powoduj ą, że osoby te cz ęsto są klientami pomocy spo łecznej.
Problemami osób z niepe łnosprawno ś ciami z terenu Gminy świdwin zajmuj ą się :
•

Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej w Świdwinie

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

•

Starostwo Powiatowe w Świdwinie.

W gminie brakuje nadal podmiotów z sektora pozarz ą dowego, które przyczyni łyby się do aktywizacji
zawodowej i społecznej osób niepe łnosprawnych. Problem stanowi ą także bariery architektoniczne
oraz utrudniony dost ę p do placówek rehabilitacyjnych. Zaleca si ę poszerzenie wspó
łpracy
z organizacjami pozarz ą dowymi w tym zakresie.
Obszar wsparcia dla osób z niepe łnosprawno ściami został poddany ocenie mieszka ńców, biorących
udziel w badaniu ankietowym. Respondenci wskazali,

że głównymi trudno ściami dla osób

z niepełnosprawno ściami są:
o

utrudniony dost ę p do placówek rehabilitacyjnych (49.50 % ankietowanych)

o

brak akceptacji w ś rodowisku (47.30 % ankietowanych)

o

brak ofert pracy (45.10 % ankietowanych)

o bariery architektoniczne (42.90 %).
Wykres 12. Problemy spo łeczne osób z niepeł nosprawnoś ciami

12,10

2,20

• Utrudniony dostę p do placówek rehabilitacyjnych
- Brak akceptacji w środowisku
• Brak ofert pracy
Bariery architektoniczne
• Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
- Brak grup wsparcia
• Inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wyniki ankiet implikuj ą konieczność podj ęcia działań w zakresie aktywizacji zawodowej i spo łecznej
osób z niepełnosprawno ś ciami oraz do inwestycji w rozwój infrastruktury. Jest to wyzwanie
na najbliższe lata zarówno dla w ładz miasta jak i organizacji pozarz ądowych.
Polityka wobec osób starszych okre ś lana jest jako realizacja potrzeb i warunków bytowych seniorów
i ma na celu te dzia łania, które w sposób planowy i celowy maja wp ływać na poprawę sytuacji życiowej
starszych ludzi. Dotyczy to o światy, kultury, ochrony zdrowia, organizacji czasu wolnego, ochrony
pracy ludzi starszych, pomocy ob łoż nie chorym, pracy socjalnej z osobami starszymi, kszta łtowania
odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy instytucjonalnej oraz warunków materialnych
seniorów.
W ramach aktywizacji społecznej osób starszych na terenie Gminy świdwin działały do tej pory
2 Kluby Seniora: Senior+ w Krosinie i Oparznie. W 2021 roku uruchomiono kolejny Klub Senior +
w miejscowoś ci Cieszeniewo. Ka żdy z Klubów Seniora zrzesza po 15 uczestników. Obecnie Kluby
Seniora prowadzone s ą przez Urzą d Gminy, jednak zgodnie z art. 111a Ustawy o pomocy spo łecznej
zostan ą włą czone w struktury organizacyjne Gminnego O środka Pomocy Społecznej w ś
widwinie.
Oferta Klubów Seniora jest zgodna z Programem Wieloletnim ,,Senior+". Zaj ęcia odbywają się
codziennie, od poniedzia łku do pią tku w godz. 10.00 - 13.00 oraz 15.00 - 20.00 (Klub Senior +
w Krosinie), a tak że w godz. 12.00 - 20.00 (Klub Senior+ w Rogalinie). Ka żdy z Klubów posiada
zatrudnionego animatora, który dba o komfort i bezpiecze ń stwo seniorów oraz koordynuje przebieg

zajęć. W ofercie dla seniorów znajduj ą si ę również wyjazdy do kina lub wycieczki krajoznawcze.
Podczas zajęć edukacyjno - sportowych dba si ę o kondycję fizyczn ą seniorów, prowadzone są
również zajęcia poprawiające ich pamięć i koncentracj ę . W ofercie znajduj ą się również warsztaty
oraz spotkania ze specjalistami.
Na terenie Gminy świdwin honorowana jest Zachodniopomorska Karta Seniora. Karta umo żliwia
osobom powyżej 60 roku życia korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert kulturalno
- edukacyjnych oraz zdrowotnych i rekreacyjnych, które s ą oferowane przez partnerów Programu.
Gmina świdwin przystąpiła również do realizacji rz ą dowego Programu „Wspieraj Seniora", którego
celem jest wsparcie seniorów, którzy uko ń czyli 70 lat i w związku z pandemią SARS-CoV-2
nie wychodzą z domu. Gmina nie posiada jednak lokalnego programu wspieraj ącego seniorów.
Wykres 13. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na terenie Gminy świchvin w latach 2015-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak wida ć na powyższym wykresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, systematycznie ro śnie.
W ci ągu ostatnich 5 lat grupa ta wzros ła o 164 osoby. Oznacza to przyrost o 17,00 %. Powy ższe
ustalenia stanowi ą przesłankę do działań o charakterze opieku ńczym oraz do inwestycji
w infrastrukturę , a także rozwój usług przeznaczonych dla osób w starszym wieku. Jest to równie ż
zapowiedź rozwoju rynku us ług skierowanych do seniorów w obszarze integracji spo łecznej. Jak
bowiem wykazały badania ankietowe, g łówne problemy społeczne osób starszych to: samotno ść,
problemy zdrowotne oraz brak zajęć integracyjnych i utrudniony dost ęp do usług opieku ńczych.

Wykres 14. Problemy społeczne osób starszych

• Samotność. - Itudeja
Problemy zdrowotne
• Brak zaj ęć , kontaktów z lud źmi w tym samym wieku
Niewystarczaj ący zakres us ług opiekuńczych
Niska aktywność/zaangażowanie społeczne
• Brak miejsca spotka ń
• Ograniczona zdolno ść do samoobsługi
• Brak zagospodarowania wolnego czasu
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Biorąc pod uwagę fakt starzenia si ę społeczeństwa i rosnącą konieczność zaspokojenia potrzeb
seniorów zarówno w aspekcie finansowym i zdrowotnym, jaki i społecznym, rekomenduje si ę rozwój
działań mających na celu społeczną integracj ę międzypokoleniową. Konieczne staje si ę dla gminy
tworzenie rozwi ąza ń systemowych służących aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych,
pobudzaniu ich samodzielno ści w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej oraz wsparciu
niesamodzielnych osób starszych i osób sprawuj ących nad nimi opiekę. Wskazane jest równie ż
propagowanie idei wolontariatu oraz samopomocy s ąsiedzkiej, tworzenie postaw altruistycznych,
zwłaszcza w okresie izolacji spo łecznej spowodowanej pandemi ą.

2.3 ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest skuteczn ą i racjonaln ą metodą pozwalającą na identyfikacj ę słabych i silnych stron
obszaru zwi ązanego z pomocą społeczn ą Gminy świdwin oraz szans i zagrożeń , jakie są z nim
związane. W rezultacie SWOT jest u żytecznym instrumentem pozwalaj ącym na wielowymiarową
ocen ę aktualnego stanu pomocy spo łecznej gminy. Jednocze śnie analiza stanowi adekwatny punkt
wyjścia do definiowania właś ciwych kierunków rozwoju. Dodatkowo przedmiotowa analiza ujawnia
obszary wymagaj ą ce poprawy w funkcjonowaniu gminy. Litery wyst ępujące w nazwie s ą
jednocześnie pierwszymi literami ka żdej z anglojęzycznych nazw elementów tej analizy. S ą to
odpowiednio: Strenghts (mocne strony), Weeknesses (s łabe strony), Opportunities (szanse) oraz
Threats (zagro żenia).

S mocne strony

W słabe strony

-

-

korzystne położenie komunikacyjne

o

programy zdrowotne i profilaktyczne (do żywanie dzieci,

oferta edukacyjna niewystarczaj ąco uwzgledniaj ąca
potrzeby edukacyjne wszystkich grup uczniów

przeciwdziałanie przemocy, program ochrony zdrowia

o

mało zróżnicowany obszar współpracy z NGO, niski

psychicznego, program wspierania rodziny)

poziom dostosowania oferty do zmieniaj ących si ę

O

działalność organizacji pozarz ądowych

uwarunkowań i trendów społecznych

O

działalność świetlic środowiskowych

O

działalność biblioteki

o

utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych,
specjalistycznej opieki zdrowotnej

o

„szara strefa" na rynku pracy

o

niewielka liczba podmiotów ekonomii spo łecznej

o

brak mieszka ń wspomaganych i chronionych

o

niski wskaźnik przedsiębiorczości

o

niski poziom aktywności społecznej

o

niskie poczucie to żsamości społeczności lokalnej

O - szanse
o

moż liwość pozyskania dofinansowania ze ś rodków

T - zagrolen
o

unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej

nieznana skala nast ępstw gospodarczych
i społecznych spowodowanych pandemi ą COVID

2021-2027

o

niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju

o

fundusze krajowe

o

osłabienie pozycji UE na globalnym rynku

o

poszerzenie współpracy z NGO, powiatowymi jst

a w następstwie pozycji konkurencyjnej Polski i

o

zaangażowanie lokalnych inwestorów,

regionu

przedsi ę biorców

o

kryzys funkcji rodziny

o

rozwój współpracy mi ędzyinstytucjonalnej

o

nieefektywna polityka społeczna na poziomie

o

promowanie ekonomii społecznej

o

wdrożenie nowych programów profilaktycznych

o

rozwój infrastruktury mieszkaniowej,

o

rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

o

starzenie si ę społecze ństwa

o

innowacyjne działania na rzecz rozwoju aktywno ści

o

migracja ludności w wieku produkcyjnym

społecznej

o

nieznane dotychczas problemy spo łeczne np.

krajowym
o

częste zmiany przepisów prawa wp ływające na
stanowienie norm prawa lokalnego

cyberprzemoc, cyberuzaleznienia, uzale żnienia
behawioralne
o

niski stopień dofinansowania nowych zada ń
zleconych dla JST

2.4. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJ ĘT YM STRATEGIA
Charakterystyczny dla ca łego kraju spadek populacji znajduje
odzwierciedlenie w Prognozie opracowanej na podstawie danych GUS
na poziomie Gminy świdwin. Według Prognozy liczba mieszka ńców
gminy zmniejszy się . Tabela poni żej przedstawia jak wed ług prognoz
ludności do 2030 roku poszczególne kategorie wiekowe b ędą ulegać
zmianie. Ogólna liczba ludno ści w gminie spadnie o 7,80%, zmiany
będą również w poszczególnych grupach wiekowych:
o

wiek O -14 — spadek o 20,60%, czyli o 178 osób,

o

wiek 15 - 59 — spadek o 11,80%, czyli o 410 osób,

o

wiek 60+ — wzrost o 9,40%, czyli o 136 osób,

o

wiek 80+ — wzrost o 2,10%, czyli o 4 osoby.

Tabela 16. Prognoza ludno ści dla Gminy Świdwin na lata 2021-2030

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ogółem

5776

5728

5681

5633

5580

5530

5476

5421

5372

5324

przedprodukcyjny

1041

1041

1015

998

970

929

887

858

846

829

produkcyjny

3540

3450

3388

3335

3282

3250

3217

3171

3126

3088

mobilny

2182

2113

2062

2017

1980

1960

1904

1850

1769

1721

niemobilny

1358

1337

1326

1318

1302

1290

1313

1321

1357

1367

poprodukcyjny

1195

1237

1278

1300

1328

1351

1372

1392

1400

1407

864

844

810

776

755

748

731

710

698

686

15-59

3471

3411

3377

3347

3309

3258

3208

3156

3107

3061

60+

1441

1473

1494

1510

1516

1524

1537

1555

1567

1577

190

184

179

175

167

165

164

168

177

194

lir
80+
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Prognozy ludno ści gmin na lata 2017-2030

Systematycznie zbierane informacje i dane przez Gminny O środek Pomocy Społecznej w Świdwinie
pozwalaj ą na zaobserwowanie zmian ilościowych oraz pewnych tendencji w strukturze wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Analizując tabele i wykresy zamieszczone w części diagnostycznej Strategii można przyjąć,
że — niezależnie od zmieniaj ących się uwarunkowań zewnętrznych utrzymuje si ę stała grupa
beneficjentów systemu wsparcia, wymagaj ąca stałej interwencji socjalnej. Rozwój gospodarczy

podnoszenie się jakości ż ycia w gminie, nie zawsze s ą zbież ne z tempem w
łączenia osób
wykluczonych w życie społeczne.
Podsumowują c informacje zawarte cz ęś ci prognostycznej Strategii
możemy przyj ąć , w perspektywie
czasowej przyjmowanej Strategii, że:
•

zwię kszy się udział osób starszych w ogólnej liczbie mieszka ńców gminy,

•

znaczn ą grupę osób wymagaj ą cych wsparcia b ędą stanowiły osoby z niepe

•
•

łnosprawno ściami,
poza uzale ż nieniem od alkoholu i narkotyków pojawia ć się będą nowe formy uzale
żnień ,
w kontekś cie rozwoju rynku pracy kluczowym b ędzie kwestia zwi ększenia
aktywno ści
zawodowej, zw łaszcza osób z niepe łnosprawno ś ciami, kobiet oraz osób d
ługotrwale
bezrobotnych,

•

oferta edukacyjna zostanie poszerzona i dostosowana zarówno do potrzeb uczniów z dobrymi
wynikami w nauce, jak i do uczniów z problemami dydaktycznymi i adaptacyjnymi,

•

rozwin ą się nowe formy zatrudnienia (praca zdalna w coraz wi ę

•

kszej liczbie obszarów),
nastą pi intensywny rozwój technologiczny, a zatem równie ż rozwój kompetencji cyfrowych,

•

może wystąpić nasilenie zjawiska izolacji spo łecznej.

• realizacja programów
profilaktycznych b ędzie
utrudniona ze wzgl ędu na
ograniczone mozliwo ści
pozyskania funduszy
zewn ętrznych
• nastąpi poprawa
aktywności społecznej,
jednak w niewielkim
stopniu z uwagi na
nasilenie zjawiska izolacji
społecznej, negatywnych
nastrojów społecznych
• oferta edukacyjna i
kulturalna w niewielkim
stopniu zostanie
dostosowana do
współ czesnych trendów.
Z uwagi na ograniczone
środki i brak
wykfa łifikowanej kadry

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY

• nastą pi rozwój programów
profilaktycznych na rzecz
osób starszych, OzN,
osób ze szczególnymi
potrzebami
• nastą pi rozwój nowych
form aktywno ści
zawodowej i społ ecznej
• oferta edukacyjna,
kuluralna i sportoworekreacyjna zostanie
dosotsowana do
aktualnych trendów
społ ecznych oraz potrzeb
OzN
• zwiekszy si ę udział osób
starszych w zyciu
społecznym gminy
• nastą pi wzrost potencja łu
społecznego i
ekonomicznego gminy

SCENARIUSZ PO Ś REDNI

SCENARIUSZOPTYMISTYCZNY

Poniżej przedstawiono trzy prawdopodobne scenariusze zmian w Gminie
Ś widwin w zakresie
problematyki społecznej, uwzgl ędniają ce szanse i zagrożenia zamieszczone w analizie SWOT.

• realizacja wi ększości
innowacyjnych
programów
profilaktycznych nie
będzie mozliwa
• poziom aktywnoś ci
społecznej ulegnie
pogorszeniu z uwagi na
długofalowe skutki
psychologiczne pandemii
oraz wzrost braku
zaufania społ ecznego
• oferta edukacyjna
pozostanie na
niezmiennym poziomie

MISJA
•

Gmina Ś widwin miejscem rozwoju, zapewniaj ą cym wysok ą jako
ść
ż ycia mieszka ń ców, wspieraj ąca lokaln ą aktywno ść , dbaj
ąca
o dobro osób ze szczególnymi potrzebami.
CEL GŁ ÓWNY
Zwi ę kszenie jako ś ci życia spo łeczno ś ci lokalnej, opieraj ącej si
ę
na dobrych relacjach mi ę dzyludzkich, aktywnej spo łeczno ś ci oraz
wi ę ziach rodzinnych

•
ł 1

3. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, KIERUNKI DZIA ŁA Ń
Realizacja celu g łównego odbę dzie si ę poprzez realizacj ę celów strategicznych, celów operacyjnych
oraz kierunków dzia łań .
Na podstawie analizy cz ęś ci diagnostycznej Strategii Rozwi ą zywania Problemów Spo łecznych Gminy
Świdwin wyodrę bniono trzy najwa ż niejsze cele strategiczne, które zosta ły opracowane w odpowiedzi
na główne problemy gminy zdiagnozowane w rozdziale 2.
Cele strategiczne s ą jednocze ś nie zgodne z celem głównym. Celami strategicznymi s ą:
1. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla mieszka ń ców i ich rodzin

•

2.

Mi ę dzysektorowy system pomocy dla osób starszych, niesamodzielnych,
z niepe łnosprawno ściami

3. Aktywizacja spo łecznoś ci lokalnej

Do każdego celu strategicznego przyporz ądkowane zostały cele operacyjne, a do nich kierunki
działa ń , które będą realizowane przez GOPS w ś widwinie, komórki organizacyjne Urz ędu Gminy
ś widwin, jednostki organizacyjne samorz ą du gminnego w tym: szkoty, placówki o światowe, Kluby
Seniora, Gminn ą Komisj ę Rozwią zywania Problemów Alkoholowych.
Powyż sze cele i kierunki dzia ła ń realizowane b ęd ą w partnerstwie z Powiatowym Urz ędem Pracy,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komend ą Powiatową Policji, organizacjami pozarz ądowymi,
Kościołami, zwią zkami wyznaniowymi, wolontariuszami, zespołem kuratorskiej opieki s ądowej oraz
jednostkami ochrony zdrowia.

CEL STRATEGICZNY I:
Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla mieszka ń ców i ich rodzin

Jednym z najistotniejszych zasobów spo łecznych jest wspólnota lokalna oraz rodzina, jako
podstawowy wymiar funkcjonowania poszczególnych zbiorowo ś ci, zarówno na poziomie krajowym,
jak i lokalnym. Obecnie obserwujemy stopniowy rozpad relacji rodzinnych, spo łecznych, wzrastaj ący
poziom izolacji spo łecznej oraz post ępują cy proces zaburzenia relacji mi ę
dzyludzkich. Dodatkowo
procesy te intensyfikuje pandemia SARS-CoV-2, której skutki spo łeczne i gospodarcze b ęd ą miały
charakter długofalowy. Post ępują ca cyfryzacja życia społ
ecznego i zawodowego implikuje
konieczno ść podj ęcia działa ń w kierunku podniesienia kwalifikacji z zakresu kompetencji
technologicznych i zawodowych.
Kompleksowe dzia łania, oparte na rzetelnej edukacji, rozbudowie lokalnej infrastruktury oraz
efektywnym kszta łceniu kadry z obszaru pomocy spo łecznej pozwol ą na osi ągnię
cie pierwszego
z celów strategicznych. Podstaw ą takiego podej ś cia powinien by ć familiocentryzm, wskazuj
ą cy
na podmiotowo ść rodziny w systemie opieki, pomocy i wsparcia. Polega on na postrzeganiu rodziny
w kategoriach zasobów i silnych stron. Stanowi to wyzwanie pod wzgl ę dem pracy koncepcyjnej,
zmieniaj ą cej stereotypy i nieefektywne wzorce. Mi ę dzyinstytucjonalna wspó ł
praca lokalnych władz,
organizacji pozarzą dowych oraz sektora prywatnego, przy jednoczesnym wsparciu finansowym
ze ś rodków krajowych oraz unijnych spowoduje popraw ę sytuacji mieszka
ń ców w gminie.

CEL STRATEGICZNY II:
Mię dzysektorowy system pomocy dla osób starszych,
niesamodzielnych, z niepe ł nosprawno ś ciami

Zaspokojenie potrzeb seniorów oraz osób z niepe łnosprawno ś ciami w wymiarze zarówno
społecznym jak i zdrowotnym stanowi jedno z najwi ę kszych wyzwa ń dla wł
adz krajowych, jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarz ą dowych. Starzenie si ę
społecze ń stwa niesie
ze sobą skutki i wyzwania nie tylko w obszarze spo łeczno-kulturowym, ale i gospodarczym, a zatem
przy zmieniają cej się diametralnie strukturze demograficznej system wsparcia w tym obszarze
powinien ulec przemodelowaniu. Ponadto wej ście w ż ycie Ustawy o zapewnianiu dost ępnoś
ci
osobom ze szczególnymi potrzebami dodatkowo obliguje Gmin ę świdwin do podj ęcia działań
zarówno w postaci likwidacji barier architektonicznych, podnoszenia poziomu dost ępnoś ci cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej.
Realizując drugi z celów strategicznych Gmina ś widwin planuje osi ągnąć poprawę
warunków
funkcjonowania tej grupy spo łecznej w oparciu o intensyfikacj ę działań
dostosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawno ś ciami oraz osób starszych, a tak że rozwój inicjatyw aktywizuj
ących
społecznie. Cel ten zostanie osi ągnięty nie tylko przy wsparciu jednostek samorz
ą du terytorialnego
oraz organizacji pozarz ą dowych, lecz tak że poprzez kszta łtowanie prawid łowych postaw
obywatelskich. Wsparcie instytucjonalne zapewni rozwój infrastruktury oraz katalogu us ług.
Wzmocnienie dzia ła ń o drugi filar, oparty na zasobach spo łecznoś ci lokalnej przyczyni si ę
do budowania relacji spo łecznych, w tym mi ędzypokoleniowych oraz zapobiegnie wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu wskazanej grupy spo łecznej.

CEL STRATEGICZNY III:
Aktywizacja spo łeczno ś ci lokalnej

Aktywizacja i rozwój lokalny jest istotn ą składow ą zmiany społecznej. Proces ten wykorzystuje
zarówno lokalne zasoby ludzkie, materialne, ś rodowiskowe i kulturowe, jak i interakcje jednostek
w procesie aktywizacji na rzecz lokalnego ś rodowiska. Poprzez prac ę
nad zasobami wspólnoty
lokalnej tworzone s ą podstawy do dalszego rozwoju gminy w obszarze zarówno ekonomicznym,
kulturowym jak i spo łecznym.
Gmina Ś widwin dostrzega istotn ą rolę procesu aktywizacji spo ł
ecznej w rozwoju lokalnym. Trzeci
z celów strategicznych zak łada szereg dzia łań opartych na dialogu spo ł
ecznym, odpowiadaj ących
na potrzeby mieszka ń ców i tym samym wzmacniaj ą cych ich zasoby, poczucie przynale
żności,
integracj ę oraz styl ż ycia. Wynikiem tych dzia ła ń bę
dzie zintegrowana wspólnota lokalna, aktywnie
włą czająca się w ż ycie gminy i wspó łodpowiedzialna za tworzenie lokalnego potencja

łu.

CEL STRATEGICZNY I:
ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA MIESZKA Ń CÓW I ICH RODZIN
CELE OPERACYJNE

KIERUNKI DZIAŁ AŃ
•

motywowanie do pracy i

WSKAŹ NIKI EWALUACJI

nauki

•

(podnoszenie kwalifikacji w śród

•

wsparcia rodzin

zapewnienie wsparcia rodzinom

•

•

zmiana wzorców

zawodowych dla bezrobotnych

•

wzmocnienie wi ęzi rodzinnych

liczba spotka ń edukacyjnych w

•

zmiana świadomości

zawodowym w stosunku do lat

•

•

szkolenia zawodowe dla
bezrobotnych,

w tym OzN

•

w zakresie zagrozen

liczba przeprowadzonych zaj ęć

związanych z nowymi formami
uzależ nień

•

edukacja w zakresie uzale żnień

dodatkowych oraz zaj ęć

•

kontynuacja programów

specjalistycznych dla dzieci

I narkornanii
•

oferta edukacyjna: zaj ęcia
dodatkowe dla dzieci i m łodzieży kontynuacja dzia ła ń

•

zaję cia korekcyjnokompensacyjne, dydaktycznowyrównawcze, logopedyczne —
kontynuacja dzia łali

•

I młodzieży
•

przeciwdzia łanie nowym formom
uzale ż nień (m. in.
Cyberuzaleznienial

iiczba zrealizowanych warsztatów
dla rodzin

•

funkcjonowania rodzin

zakresie uzale żnie ń

RODZIN I

przeciwdzia łania alkoholizmowi

uzależnień

liczba przeprowadzonych szkole ń

POTENCJAŁ U

MIESZKA Ń CÓW

wsparcia dla rodzin
zmniejszenie skali problemów

poprzednich

wzmocnienie roli doradcy

skoordynowany,
mię dzyinstytucjonalny sys ł em

•

(mającym trudno ści opiekuńczo-

społecznego, zaj ęcia motywacyjne)

1.1. WZMOCNIENIE

z trudnościami
z doradca

zwiększenie spotka ń

wychowawcze)

zawodowego (budowanie zaufania

•

•

organizacji dzia łaj ących na rzecz

młodzież y)
•

liczba instytucji, podmiotów,

OCZEKIWANE REZULTATY

liczba rodzin obj ętych Kart ą Dużej
Rodziny

•

warsztaty dla rodzin, warsztaty
kompetencji rodzicielskich

•

kontynuaqa wsparcia w ramach
Karty Du żej Rodziny

1.2.

PRZECIWDZIAŁ ANIE

•

opracowanie koncepcji struktury

•

transportu publicznego

WYKLUCZENIU

Iw szczególnoSci w zakresie

KOMUNIKACYJNEMU

•

•

liczba opracowanych koncepcji

•

znalezienie

rozwiązanie

struktury transportu publicznego

związanego

liczba zrealizowanych dziatw) we

transportowym mieszka ńców

dowozu do szkól

wspOlpracy mi ędzygminnej w celu

ponadpodstawowych)

zapewnienia sieci transportu

działania Zwią zku Powiatowo-

publicznego

z

wykluczeniem

Gminnego w zakresie podj ęcia
współpracy mi ędzygminnej w celu
zapewnienia sieci transportu
publicznego

1.3. WSPARCIE KADRY

doskonalenie zawodowe kadry

•

liczba przeprowadzonych

•

zwię kszenie kompetencji kadry

POMOCY

pracowników pomocy spo łeczne)

warsztatów i superwizji dla kadry

z obszaru pomocy społecznej.

SPOŁECZNEJ

kontynuaqa dzialan w zakresie

pomocy społecznej

w zakresie metod pracy

liczba uczesh-iików zajęć .

z rodzinami i osobami

rozwoju kompetencji mi ękkich —

•

(superWizje, warsztaty,
przeciwdzia łanie wypaleniu

•

•

liczba przeprowadzonych szkole ń

Zawodowemu)

z zakresu aktualnych zmian

szkolenia kadry z zakresu

prawnych w poszczególnych

aktualnych zmian prawnych

ustawach

W poszczególnych ustawach
•

warsztatów. superwizji

stworzenie Centrum Us ług
Społecznych w gminie

•

z trudno ściami
•

zmniejszenie skali zjawiska
wypalenia zawodowego w śród
kadry pomocy spo łecznej

•

liczba utworzonych Centrów Us ług

zwię kszenie wiedzy kadry
pomocy spolecznej w zakresie

Społecznych w gminie

aktualnych zmian prawnych
•

rozszerzenie oferty wsparcia
dzię ki powstaniu Centrum
Us ług Społecznych

CEL STRATEGICZNY II:
MI Ę DZYSEKTOROWY SYSTEM AKTYWIZACJI SPO Ł
ECZNEJ MIESZKA Ń CÓW
ORAZ POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH, NIESAMODZIELNYCH, Z NIEPE Ł NOSPRAWNO Ś
CIAMI

CELE OPERACYJNE
2.1. WSPARCIE OSÓB

KIERUNKI DZIA ŁAŃ
•

•

promowanie samopomocy

realizacj ę zada ń w ramach

sąsiedzkiej

Programu współpracy

promocja idei wolontariatu

•

•

wsparcie osób starszych

liczba projektów realizowanych

•

rozwój pomocy s ąsiedzkiej

•

rozwój wolontariatu

•

wspólnie przez GOPS i organizacje

W zakresie nowoczesnych technik

zminimalizowanie ryzyka
zagrożenia wykluczeniem

pozarządowe
•

wzmocnienie wi ęzi
społecznych

z organizacjami pozarz ądowymi

samopomocy

komunikacji

OCZEKIWANE REZULTATY

liczba organizac.ji pozarz ądowych
biorących udział w konkursach na

I

•

•

z organizacjami pozarz ądowymi

STARSZYCH
•

WSKAŹ NIKI EWALUACJI

nawiązanie współ pracy

społecznym w śród osób

liczba materia łów

starszych

promocyjnych/spotkan
promocyjnych dotycz ą cych

•

samopomocy s ąsiedzkiej
•

liczba wolontariuszy

•

liczba działań podj ętych przez

•

liczba grup samopomocowych

wolontariuszy

liczba zrealizowanych
szkolen/spotka ń dla osób starszych
W zakresie nowoczesnych technik
komunikacji

poprawa jako ści tycia
seniorów

•

wzmocnienie wi ęzi
społecznych

2.2. ZWI Ę KSZENIE

•

kontynuacja cyklicznych wydarze ń

WSPÓŁ UCZESTNICTWA

kulturalnych i historycznych

MIESZKA Ń CÓW W ŻYCIU

(imprezy lokalne, festyny,

•

•

spotkania integracyjne)

GMINY — ROZWÓJ

•

AKTYWNOŚ CI
OBYWATELSKIEJ
•

•

lokalnej w ramach CUS
•

CUS

dotycz ących promowania zdrowego
stylu życia i aktywnych form

i aktywnych form spędzania

spędzania wolnego czasu

pobudzanie procesu integracji

•

liczba przeprowadzonych spotka ń
dla m łodzieży z zakresu

spolecznosci lokalnej: utrzymanie

poszerzania wiedzy o partycypacji

i tworzenie nowych miejsc spotka ń

społecznej

dla społeczno ści lokalnych

iiczba uczestników spotka ń

edukacja mieszka ńców,

o tematyce poszerzania wiedzy

szczególnie młodzieży szkolnej

o partycypacji spo łecznej

W zakresie partycypacji spo łecznej

aktywizaga społeczności
lokalnej

•
•

ciekawa oferta kultura/na
poprawa kondycji fizycznej
I psychicznej m łeszkancx5w

kczba spotka ń informacyjnych

promowanie zdrowego stylu zycia

wolnego czasu
•

•

liczba przeprowadzonych dzia łań
dotycz ą cych animacji spoiecznósci

dzia łania dotycz ące animacji
spolecznoSci lokalnej w ramach

liczba zorganiZowanych cyklicznych
wydarze ń kulturalnych

•

postawa prospołeczna
mieszka ńców

Harmonogram realizacji poszczególnych celów operacyjnych zak ł ada ich
wdraż anie w sposób ci ągły w latach 2021-2027

Konkretny czas realizacji danego celu b ę dzie uzale żniony od:
możliwo ś ci pozyskania finansowania danego celu, w tym
w szczególno ści ze źródeł zewn ętrznych,
‚

stopnia zaanga żowania władz samorz ą dowych, instytucji publicznych,
organizacji pozarz ą dowych, przedsi ę biorców i mieszka ń
ców gminy
na rzecz rozwi ą zywania problemów spo łecznych.
‚

Przewiduje si ę nastę pujące źródła finansowania celów zawartych w Strategii:
o

środki własne,

o

środki z bud żetu centralnego,

o

ś rodki organizacji, które b ędą wspólnie z GOPS realizowa

o

ś rodki funduszy krajowych,

o

ś rodki strukturalne Unii Europejskiej.

ć projekty (np. NGO),

Poniższa tabela pokazuje planowane środki fi
nansowe, które zostan ą zaanga ż owane do realizacji
kierunków dzia ła ń zawartych w niniejszej Strategii. Przedstawione
ś rodki finansowe obejmuj ą wydatki
w pomocy spo łecznej i innych obszarach polityki spo
łecznej w bud ż ecie miasta (zadania w łasne
i zadania zlecone). Uwzgl ę dniono 5% coroczny wzrost wydatków.
Tabela 17. Ramy finansowe Strategii
rok

kwota

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3 075

3 228
948,81

3 390
396,25

3 559
916,06

3 737
911,87

3 924
807,46

d1"1
047,83

189,34

źródło: opracowanie w łasne na podstawie danych GUS oraz sprawozdania z dzia

GOPS w ś widwinie bę dzie na bieżą co analizowa ć

łalnoś ci GOPS w świdwinie

sposoby pozyskania finansowania zewn ętrznego

dodatkowych projektów i inicjatyw. Mo żliwość zewnętrznego wsparcia
fi nansowego rozwoju gminy
będą zależeć w szczególno ś ci od wielkoś ci ś
rodków przeznaczonych przez Uni ę Europejską
na wsparcie rozwoju spo łecznego w Polsce i zasady podzia
łu ś rodków unijnych pomi ędzy
poszczególne województwa.

4. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
Strategia rozwi ą zywania problemów spo łecznych jest dokumentem
okre ślają cym cele i dzia łania do roku 2027 w zakresie problematyki
społecznej, wymagaj ą cym okresowej aktualizaqi w zakresie zmian
zachodzą cych w otoczeniu, jak i w samym spo łecze
ń stwie. Inicjuj ąc
działania prowadz ą ce do osią gnię cia wytyczonych w strategii celów,
należy systematycznie gromadzi ć informacje o efektach ich realizacji
i skuteczno ś ci zastosowanych instrumentów. Organem koordynuj

ącym
wdrażanie Strategii Rozwi ą zywania Problemów Spo
łecznych b ę dzie Gminny O ś rodek Pomocy
Społecznej w ś widwinie, zgodnie z art. 110 pkt. 4 ustawy o pomocy spo
łecznej.
Monitoring realizacji strategii umo żliwia:
o

obserwacj ę stanu zaawansowania realizacji poszczególnych dzia
łań , umoż liwiających
aktualną identyfikacj ę problemów w ich realizacji;

o
o

ocen ę zaanga żowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizacj
ę;
weryfikacj ę zgodnoś ci założ onych celów i efektywno ś
ci wykorzystania przeznaczonych na ich
realizacj ę środków;

o

kontrol ę postę pu prac zwi ą zanych z realizacj ą

poszczególnych celów operacyjnych.

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji strategii s
ą wyznaczone dzia łania. Dokument
wyznaczył główne kierunki w jakich nale ży podążać
by osiągn ąć zamierzone cele. Jednak
nie wszystkie zdarzenia da si ę przewidzie ć
, dlatego tak istotny jest monitoring Strategii.
W szczególno ś ci w obecnej sytuacji, kryzysu zwi ązanego z pandemi
ą, stały nadzór i kontrola staj ą
się jednym z g łównych elementów prawid łowej realizacji za
łożonych celów. Monitorowanie odbywa ć
się bę dzie z wykorzystaniem wska źników realizacji okre
ś lonych w rozdziale 3 dla ka żdego z celów
operacyjnych.
System monitorowania pe łni funkcje kontrolne oraz weryfikuj
ą ce skuteczno ść wdraż anych
przedsię wzięć . Efekty Strategii b ędą
monitorowane i opisywane w corocznym Raporcie o stanie
gminy, który jest obowi ą zkowym dokumentem zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorz
ądzie
gminnym. Zgodnie z powyższą ustawą „Raport obejmuje podsumowanie dzia
łalnoś ci wójta w roku
poprzednim, w szczególno ści realizacj ą polityk, programów, strategii, uchwa
ł rady gminy i bud żetu
obywatelskiego". Jednocze ś nie monitorowanie strategii umo żliwi
także rzetelne informowanie
podmiotów zewn ę trznych o uzyskanych wynikach, zrealizowanych dzia
łaniach, osią gnię tych celach
i planowanych strategicznych inwestycjach czy projektach.
System ewaluacji polega na ocenie i interpretacji zgromadzonych danych, dotycz ą cych realizacji
strategii w odniesieniu do jasno sformu łowanych kryteriów jako ś
ci oraz efektów wdra żania
poszczególnych dzia łań . Ponadto ewaluacja pozwala wyja śnić

, dlaczego warto ści wskaźników nie
zostały zrealizowane i jakie s ą przyczyny wyst ą
pienia problemów oraz jak je rozwi ązać . Wskaźniki

realizacji dzia ła ń , czyli policzalne zmienne podlegaj ą ce obserwacji i ocenie, zosta

ły wskazane przy

poszczególnych celach operacyjnych. Zosta ły one okreś lone w oparciu o przewidywane efekty
działań . W ramach ko ń cowej ewaluacji Strategii zostanie przygotowany raport, zawieraj
ący dane
liczbowe, ukazuj ący stopie ń osiągnię cia założ onych celów oraz informacj ę
czy szacunkowe ramy
finansowe na realizacj ę działa ń okaza ły się wystarczaj ą ce. Ewaluacja Strategii w efekcie ko

ńcowym
pozwoli odpowiedzie ć na pytanie czy za łożone kierunki dzia ła ń został
y odpowiednio zaplanowane.

GMINNY OŚ RODEK POMOCY SPO ŁECZNEJ W ŚWID WINIE
ul. Koś ciuszki 15
78-300 Świdwin
e-mail: sekretariat@gops-swidwin.pl
We współ pracy z:

Gelkopolska Akademia
Nauki i Rozwoju

ul. Grochowska 35
60-277 Pozna ń
e-mail: jst@wanir.edu.pl

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXVIII/…./2021
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia .............. 2021 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi
na Uchwałę Nr XXVII/223/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Świdwin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 32, art. 35 §4 i art. 54 §1 i §2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2325 z późn. zm.), Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
§1. 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
skargę na Uchwałę Nr XXVII/223/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 r. w
sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Świdwin” wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy.
2. Treść odpowiedzi na skargę i akta sprawy, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik
do uchwały.
§2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Świdwin Panią Annę Olejniczak do
przekazania skargi, o której mowa w §1 wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Szczecinie, a także do reprezentowania Rady Gminy Świdwin w
postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

UZASADNIENIE
W dniu 7 maja 2021 r. do Biura Rady Gminy wpłynęła skarga na Uchwałę Nr
XXVII/223/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin”.
Zgodnie z treścią art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.), skargę do sądu
administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są
przedmiotem skargi. Jednocześnie organ za pośrednictwem, którego skarga jest składana
zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
Wobec powyższego skargę, o której mowa powyżej w przepisanym do tego terminie
należy przekazać do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

