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SŁOWNIK POJĘĆ
Cyberprzemoc - to przemoc z życiem tec nologii informatycznyc i om ni acyjnyc , głównie telefonów
omór owyc i Internet 1.
Dochód rozporządzalny - s ma ieżącyc
oc o ów gospo arstw omowyc z poszczególnyc
pomniejszona o zalicz i na po ate oc o owy o osó fizycznyc płacone przez płatni a w imieni po
o po at i o
oc o ów z własności, po at i płacone przez oso y prac jące na własny rac ne ,
prze stawicieli wolnyc zawo ów i osó żyt jącyc gospo arstwo in ywi alne w rolnictwie oraz o
na ezpieczenie społeczne i z rowotne. 2

źró eł,
atni a,
w tym
s ła i

Dom pomocy społecznej - Placów a świa cząca sł gi ytowe, opie cze, wspomagające i e acyjne na
poziomie o owiąz jącego stan ar , przeznaczona la osó wymagającyc cało o owej opieki z powodu
wie , c oro y l niepełnosprawności, niemogącyc samo zielnie f n cjonować w co ziennym życi .
Małoletni – Osoba, tóra nie

o czyła 18 lat i nie zawarła małże stwa.

Media społecznościowe - Aplikacje oparte o technologie internetowe lub platformy komunikacyjne
wy orzystywane mię zy innymi przez prze się iorstwa o łączenia, tworzenia i wymiany treści online
z lientami, ostawcami, partnerami l wewnątrz prze się iorstwa.
Osoba bezdomna - Niezamiesz jąca w lo al miesz alnym w roz mieni przepisów o oc ronie praw
lo atorów i miesz aniowym zaso ie gminy i niezamel owana na po yt stały, w roz mieni przepisów
o ewi encji l ności i owo ac oso istyc , a ta że oso a niezamiesz jąca w lo al miesz alnym
i zamel owana na po yt stały w lo al , w tórym nie ma możliwości zamiesz ania.
Osoba niepełnosprawna - oso a, tóra posia a o powie nie orzeczenie wy ane przez organ o tego
prawniony l
oso a, tóra ta iego orzeczenia nie posia a, lecz o cz wa ograniczenie sprawności
w wykonywaniu czynności po stawowyc la swojego wie .
Osoba niepełnosprawna biologicznie - Oso a, tóra o cz wa ograniczenie sprawności w wy onywani
czynności po stawowyc la swojego wie , ale nie posia a prawnego orzeczenia niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna prawnie - Oso a, tóra posia a o powie nie orzeczenie wy ane przez organ o tego
uprawniony.
Osoby trwale korzystające z pomocy społecznej - U o zy eneficjenci śro owis owej pomocy społecznej,
tórzy orzystali z tej pomocy w ro
a ania i przynajmniej w ciąg wóc z trzec poprze nic lat.
Pomoc społeczna - Instyt cja polity i społecznej pa stwa, mająca na cel możliwienie oso om i ro zinom
przezwyciężanie tr nyc syt acji życiowyc , tóryc nie są one w stanie po onać, wy orzyst jąc własne
uprawnienia, zaso y i możliwości oraz wspiera je w wysił ac zmierzającyc o zaspo ojenia niez ę nyc
potrze i możliwia im życie w war n ac o powia ającyc go ności człowie a.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Je nost a organizacyjna pomocy społecznej w powiecie, wy on jąca
za ania z za res pomocy społecznej (własne oraz zlecone z za res a ministracji rzą owej). Za ania
powiatowyc centrów pomocy ro zinie w miastac na prawac powiat realiz ją miejs ie ośro i pomocy
społecznej/miejs ie ośro i pomocy rodzinie.
Przemoc w rodzinie - zgo nie z art. 2 stawy z nia 29 lipca 2005r. o przeciw ziałani przemocy w ro zinie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1390) przemoc w ro zinie, to „je norazowe al o powtarzające się myślne ziałanie
(def. na pod. Powiatowy program przeciw ziałania przemocy w ro zinie oraz oc rony ofiar przemocy w ro zinie w powiecie Sławie s im
na lata 2018-2023)
2
Definicje zawarte w słowni pojęć, jeśli nie po ano inaczej, poc o zą z zaso ów Głównego Urzę Statystycznego
1
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lub zaniec anie nar szające prawa l
o ra oso iste człon ów ro ziny, w szczególności narażające te oso y na
nie ezpiecze stwo traty życia, z rowia, nar szające ic go ność, niety alność cielesną, wolność, w tym
se s alną, powo jące sz o y na ic z rowi fizycznym l psyc icznym, a ta że wywoł jące cierpienia
i rzyw y moralne osó ot niętyc przemocą.”
Rodzina zastępcza - Forma ro zinnej pieczy zastępczej, tóra zapewnia ziec
i wyc owanie, w tórej może prze ywać w tym samym czasie nie więcej niż 3 zieci l
pełnoletność prze ywając w pieczy zastępczej.

cało o ową opie ę
osó , tóre osiągnęły

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - stos ne s my wynagro ze oso owyc r tto, onorariów
wypłaconyc nie tórym gr pom pracowni ów za prace wyni ające z mowy o pracę, wypłat z tyt ł
ział
w zys
l
w na wyżce ilansowej w spół zielniac oraz o at owyc wynagro ze rocznyc
dla pracowni ów je noste sfery
żetowej o przeciętnej licz y zatr nionyc w anym o resie;
po wyeliminowani osó wy on jącyc pracę na ła czą oraz zatr nionyc za granicą.
Rodzinny dom dziecka - Forma ro zinnej pieczy zastępczej, tóra zapewnia ziec
cało o ową opie ę
i wyc owanie, w tórej w tym samym czasie, może prze ywać łącznie nie więcej niż 8 zieci oraz osó , tóre
osiągnęły pełnoletność prze ywając w pieczy zastępczej.
Świadczenia z pomocy społecznej - Pomoc społeczna w formie świa cze pieniężnyc i niepieniężnyc .
Transfery społeczne - Bieżące przelewy otrzymywane przez gospo arstwa omowe po czas o res o niesienia
dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowyc związanyc z wieloma nieprzewi ywalnymi
syt acjami l
potrze ami, o onywane w ramac wspólnie organizowanyc systemów l
poza tymi
systemami przez organy rzą owe l
instyt cje typ non-profit świa czące sł gi na rzecz gospodarstw
domowych (NPISH).
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METODOLOGIA

Raport został przygotowany przy wy orzystani

es researc ja o po stawowej meto y i pracy

w ro ering informacji. Wy orzystano ta że wywia telefoniczny z prze stawicielami instyt cji
publicznych, organizacji pozarzą owyc

i

ościelnyc

na potrze y

z pełnienia i weryfi acji

pozys iwanyc informacji. Ta ie po ejście wyni a z l czowej meto y zapewniającą wiarygo ność
informacji, tj. triang lacji źró eł polegającej na pozys iwani informacji i źró eł ze zróżnicowanyc
źró eł informacji przy zastosowani różnyc meto .
W trakcie przygotowywania niniejszego raportu i Bazy na potrzeby portalu "Internetowa Akademia
Ro ziny" stanowiącej ane s

o niego, wy orzystano szereg źró eł informacji,

ostosowanyc

do za res pozys iwanyc informacji. Były to:


strony internetowe organów samorzą owyc na o szarac o jętyc analizą;



Biuletyny Informacji Publicznej;



wywia y telefoniczne z pracowni ami instyt cji samorzą owyc
zaangażowanyc

w

i innyc

po miotów

ziałania pomocowe (m.in. Starostwem Powiatowym w Koło rzeg

oraz Instyt cjami Kościelnymi);


o mentacje, polity i i strategie rozwoj , proje ty prac i

c wały

la poszczególnyc

miast/gmin/powiatów/wojewó ztwa otyczące np. współpracy z organizacjami NGO, planów
rozwiązywania pro lemów społecznyc w miastac /gminac /wojewó ztwie;


Główny Urzą Statystyczny i Urzą Statystyczny w Szczecinie;



Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,



Komen y Powiatowe Policji i



p li acje

ostępniane przez nie p li acje;

ostępniane przez szereg organizacji pomocowyc

ziałającyc

na terenac

o jętyc analizą;


zasoby prasowe.

Raport stanowi opracowanie

otyczące czterec

powiatów wojewó ztwa zac o niopomors iego:

goleniowskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego i stargardzkiego. Kluczowym celem raportu jest
zagregowanie informacji na temat potencjał w za resie szero o roz mianyc
e y owanyc

ro zinom, z iagnozowanie pro lemów społecznyc

i

ziała pomocowyc
ostępnyc

sposo ów

na rozwiązywanie tyc że pro lemów na terenie analizowanyc po miotów.
W ramac przeprowa zonej analizy przygotowano c ara terysty ę aż ego z powiatów po
zi entyfi owanyc pro lemów społecznyc i ostępnyc rozwiąza

ątem

la nic . Na potrze y tego etap
Strona | 5

prac wy orzystano w pierwszej olejności strategie opracowywane na poziomie powiatów. Jeżeli
w anym powiecie

la o reślonego pro lem

na poziomie powiat , a torzy raport
w tym za resie oraz

społecznego nie opracowano

wy orzystali

otyc czas strategii

o menty o reślające polity i gmin

o menty sporzą zane przez instyt cje powołane

o pełnienia na zor

nad o reślonymi o szarami, np. PCPR, PFRON, Komen y Powiatowe Policji.
Na etapie i entyfi owania
naj ar ziej powszec nyc

arier społecznyc

i pro lemów a torzy raport

pro lemów społecznyc

pojawiają się, o

tóryc

a ali czy oprócz
mówi się niewiele

lub zgoła wcale. A y zweryfi ować to zaga nienie i zi entyfi ować ta ie tematy przeprowa zono
analizę materiałów prasowyc

oraz zaso ów on-line, w tym forów internetowyc ,

tóre

nieje no rotnie o zwiercie lają, ja imi tematami żyją lo alne społeczności. Pro lemy te zostały
opisane ja o rza ziej ostrzegane, je na niezasł g jące na pominięcie w niniejszym opracowani .
Opracowanie zostało opatrzone wstępem c ara teryz jącym

a ane regiony i prezent jącym

kluczowe dane statystyczne la powiatów wraz z onte stem wojewó ztwa zac o niopomors iego.
Przygotowane

ane statystyczne nieje no rotnie stanowią ta że po stawę

o zinterpretowania

syt acji społecznej w regionie i zroz mienia s ali ziała pomocowyc .
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WSTĘP

Niniejszy roz ział stanowi
dla całości raport

ompen i m - zagregowane w jednym miejscu kluczowe

ane statystyczne pozys ane z Głównego Urzę

Wszę zie tam, g zie

yło to możliwe,

Statystycznego.

ane zostały wygenerowane i prze stawione

dla analizowanych czterech powiatów: goleniows iego,

oło rzes iego, sławie s iego

i stargardzkiego oraz - dla zobrazowania szerszego kontekstu Pomorza Zachodniego wojewó ztwa zac o niopomors iego. Dane prze stawione w tym roz ziale w z ecy owanej
wię szości nie są

ys

towane w tym miejsc , natomiast a torzy raport

o woł ją

się do nic w roz ziale, g zie po ejm ją się identyfikacji problemów i arier społecznych,
na tóre narażone są oso y zagrożone wy l czeniem społecznym.

Strona | 7

Strona | 8

Tabela 1 Liczba ludności w wieku przed- po- i produkcyjnym, 2017

ogółem

w wieku przedprodukcyjnym

w wieku produkcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

na wsi

ogółem

w miastach

na wsi

ogółem

w miastach

na wsi

ogółem

w miastach

na wsi

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 705 533

1 170 214

535 319

294 829

191 422

103 407

1 049 621

707 167

342 454

361 083

271 625

89 458

Powiat goleniowski

82 567

45 129

37 438

15 558

7 962

7 596

51 500

27 401

24 099

15 509

9 766

5 743

Powiat oło rzes i

79 596

49 004

30 592

13 342

7 634

5 708

48 830

29 214

19 616

17 424

12 156

5 268

Powiat sławie s i

56 764

26 514

30 250

10 447

4 531

5 916

35 230

15 834

19 396

11 087

6 149

4 938

Powiat stargardzki

120 091

77 121

42 970

21 457

12 954

8 503

74 470

46 943

27 527

24 164

17 224

6 940

ogółem

w miastach

Nazwa

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
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oso y niepełnosprawne tylko biologicznie
o cz wające ograniczenie sprawności poważne

30 726 5 504

oso y niepełnosprawne tyl o iologicznie
o cz wające ograniczenie sprawności cał owite

52 241

oso y niepełnosprawne tyl o iologicznie razem

oso y niepełnosprawne prawnie o stopni
niepełnosprawności le im

49 638

oso y niepełnosprawne prawnie w wie 0-15 lat z
orzeczeniem o niepełnosprawności

oso y niepełnosprawne prawnie o stopni
niepełnosprawności miar owanym

oso y niepełnosprawne prawnie o stopni
niepełnosprawności nie stalonym

oso y niepełnosprawne prawnie o stopni
niepełnosprawności znacznym

oso y niepełnosprawne prawnie razem

oso y niepełnosprawne razem

Tabela 2 Liczba osób niepełnosprawnych, wg danych Narodowego Spisu Powszechnego, 2011

Ogółem
ZACHODNIOPOMORSKIE

210 057 145 159

7 049

64 897

4 027

16 149

Powiat goleniowski

10 129

6 542

2 120

2 548

1 341

253

280

3 586

262

925

Powiat oło rzeski

7 495

4 645

1 302

1 791

1 062

207

284

2 850

167

764

Powiat sławie s i

6 235

4 444

1 196

1 675

1 193

104

277

1 791

80

377

Powiat stargardzki

17 499

13 711

6 101

4 469

2 168

419

554

3 789

234

892

10 916

8 587

297

530

280

431

7 049

2 328

93

293

Powiat goleniowski

468

319

11

13

11

4

280

149

0

25

Powiat oło rzes i

416

332

4

25

8

12

284

84

11

4

Powiat sławie s i

429

367

12

32

18

29

277

62

0

19

Powiat stargardzki

863

709

20

50

16

70

554

154

5

4

106 585

79 990

20 178

33 670

22 550 3 592

26 594

1 064

5 310

20 220

Powiat goleniowski

5 467

3 907

972

1 735

1 026

174

1 559

50

347

1 162

Powiat oło rzes i

4 053

2 856

731

1 243

757

125

1 197

48

235

913

Powiat sławie s i

3 290

2 569

566

1 138

825

40

721

25

120

576

Powiat stargardzki

8 515

6 532

1 820

2 818

1 648

246

1 984

88

407

1 488

92 557

56 582

29 163

18 041

7 896 1 481

35 975

2 870

10 546

22 559

Powiat goleniowski

4 194

2 316

1 137

800

304

75

1 878

212

553

1 112

Powiat oło rzes i

3 026

1 457

567

523

297

70

1 569

108

525

936

Powiat sławie s i

2 516

1 508

618

505

35 0

35

1 008

55

238

715

Powiat stargardzki

8 121

6 470

4 261

1 601

504

103

1 651

141

481

1 029

w wieku przedprodukcyjnym
ZACHODNIOPOMORSKIE

w wieku produkcyjnym
ZACHODNIOPOMORSKIE

w wieku poprodukcyjnym
ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
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Tabela 3 Liczba rozwodów, wg przyczyny, 2017
Wojewó ztwo

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

zachodniopomorskie

sławie s i

oło rzes i

goleniowski

stargardzki

93

1

3

5

12

743

25

45

34

49

558

22

23

27

33

138

4

6

10

10

9

-

1

-

-

199

4

10

14

7

1502

25

58

85

129

Nie o ór se s alny

2

-

-

-

-

Dł ższa nieo ecność

85

2

8

-

6

Różnice światopoglą owe

11

2

1

-

1

5

-

-

-

-

Hazard

4

-

-

-

-

Razem

3349

85

155

175

247

Główna przyczyna rozwo
Inne
Nie oc owanie wierności
małże s iej
Na

żywanie al o ol

Naganny stosunek do
człon ów ro ziny
Tr

ności miesz aniowe

Nieporozumienia na tle
finansowym
Niezgo ność c ara terów

Nar oty i ( opalacze, śro
o

i

rzające itp.)

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
Tabela 4 Urodzenia żywe wg pojedynczych roczników wieku matki poniżej 18 roku życia w woj.
zachodniopomorskim w latach 2015-2017*
14

15

16

17

Nazwa
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
ZACHODNIOPOMORSKIE

4

3

1

12

17

13

49

40

38

118

98

95

* ane nie ostępne la poszczególnyc powiatów
Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
GUS nie p

li je anyc

otyczącyc licz y zieci ro zonyc przez mat i poniżej 18 ro

na poziomie powiatów. Ta imi anymi w ogólno ostępnyc statysty ac

yspon jemy na poziomie

całego wojewó ztwa zac o niopomors iego. Dane te, s orelowane ze statysty ami
licz y wyc owan ów placówe opie

życia

otyczącymi

czo-wyc owawczyc po az ją je na , że mło ociane mat i

w je nost owyc tyl o przypa ac trafiają o placówe opie

czyc .
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Tabela 5 Zewnętrzne przyczyny zachorowania lub zgonu (liczba), 2014-2016
zewnętrzne przyczyny zac orowania i zgon - ogółem

Nazwa

2014

2015

2016

ZACHODNIOPOMORSKIE

996

862

858

Powiat goleniowski

54

48

47

Powiat oło rzes i

42

30

45

Powiat sławie s i

46

36

33

Powiat stargardzki

86

63

53

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny

Szczegółowe

ane statystyczne

otyczące samo ójstw nie są

ostępne w GUS na poziomie

poszczególnyc powiatów. Nie sposó je na za ła ać, że pro lem nie występ je, latego też zostały
po azane statysty i la całego wojewó ztwa zac o niopomors iego.

POZIOM ŻYCIA LUDNOŚCI W ANALIZOWANYCH POWIATACH
Tabela 6 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł) w latach 2015 2017*
ogółem
Nazwa

2015

2016

2017

ZACHODNIOPOMORSKIE

3 793,68

3 946,28

4 154,25

Powiat goleniowski

3 681,15

3 872,80

4 220,58

Powiat oło rzes i

3 391,16

3 504,44

3 751,26

Powiat sławie s i

3 120,70

3 252,37

3 472,79

Powiat stargardzki

3 523,62

3 609,29

3 817,60

*Bez po miotów gospo arczyc o licz ie prac jącyc

o 9 osó

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
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restauracje i hotele

oc ó

o yspozycji

57,26

56,53

ze świa cze społecznyc ; w tym
ze świa czenia wyc owawczego
Rodzina 500+

502,47

edukacja

rekreacja i kultura

81,87

ze świa cze społecznyc

12,2

9,92

łączność

transport

63,1

89,37

zdrowie

z gospodarstwa indywidualnego w
rolnictwie w relacji do dochodu na 1
oso ę z pracy na własny rac ne

143,06

54,69

z gospodarstwa indywidualnego
w rolnictwie

17,52

ne

z pracy najemnej

885,37

z pracy na własny rac

ogółem

1652,60

wyposażenie miesz ania i prowadzenie
gospodarstwa domowego

żyt owanie miesz ania l
nośni i energii

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKIE

59,66

234,95

om i

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

29,6
wie

żywność i napoje ezal o olowe

306,54

o zież i o

towary i sł gi ons mpcyjne

1 157,11

61,5

ogółem

Nazwa

1 205,81

POMORSKIE

ZACHODNIO-

Tabela 7 Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w woj. zachodniopomorskim w r. 2017(zł)*

1 603,90

* ane nie ostępne la poszczególnyc powiatów

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny

Tabela 8 Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym w woj.
zachodniopomorskim w r.2017. (zł)*

* ane nie ostępne la poszczególnyc powiatów

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
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Tabela 9 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w woj.
zachodniopomorskim w 2017 r.,(%)*

Nazwa

bardzo dobra

raczej dobra

przeciętna

raczej zła

zła

14,8

22,3

48,8

12,2

1,9

ZACHODNIOPOMORSKIE

* ane nie ostępne la poszczególnyc powiatów
Źró ło: Główny Urzą Statystyczny

Tabela 10 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2015-2017, (%)

Ogółem

Nazwa
2015

2016

2017

13,1

10,9

8,5

Powiat goleniowski

9

8

6,1

Powiat oło rzes i

8,9

7,6

4,7

Powiat sławie s i

20

18

15,5

Powiat stargardzki

14,4

11,1

8,9

ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny

Tabela 11 Liczba ofert pracy w tym dedykowanych osobom niepełnosprawnym, 2015-2017
Nazwa

ogółem

Niepełnosprawni

2015

2016

2017

2015

2016

2017

3 252

3 716

3 384

280

150

75

Powiat goleniowski

79

129

201

0

0

0

Powiat oło rzes i

353

483

519

18

26

21

Powiat sławie s i

62

127

81

2

2

0

Powiat stargardzki

231

193

457

3

1

1

ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
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INSTRUMENTY WSPARCIA SPOŁECZNEGO W ANALIZOWANYCH
POWIATACH
Tabela 12 Placówki stacjonarnej pomocy społecznej w podziale na kategorie, (liczba obiektów
i miejsc) 2015-2017*
domy pomocy
społecznej

placów i (z filiami)
Nazwa

miejsca (łącznie z filiami)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

[ob.]

[ob.]

[ob.]

[ob.]

[ob.]

[ob.]

[msc.]

[msc.]

[msc.]

Powiat goleniowski

3

4

4

1

1

1

279

334

334

Powiat oło rzes i

7

7

7

4

4

4

292

293

293

Powiat stargardzki

4
4
4
1
1
1
282
216
214
*Do placówe stacjonarnej pomocy społecznej oprócz omów pomocy społecznej GUS zalicza:
rodzinne domy pomocy, placów i zapewniające cało o ową opie ę oso om niepełnosprawnym,
przewlekle c orym l
oso om w po eszłym wie
w ramac
ziałalności gospo arczej l
stat towej. śro owis owe omy samopomocy l inne ośro i wsparcia la osó z za rzeniami
psyc icznymi, omy la mate z małoletnimi ziećmi i o iet w ciąży, noclegownie, sc roniska dla
bezdomnych
Źró ło: Ban Danyc Lo alnyc , Główny Urzą Statystyczny

Tabela 13 Placówki socjalizacyjne (liczba obiektów i miejsc), 2015-2017*
placów i socjalizacyjne
placów i ogółem

Nazwa

miejsca ogółem

2015

2016

2017

2015

[ob.]

[ob.]

[ob.]

[msc.] [msc.] [msc.] [osoba] [osoba] [osoba]

32

24

20

570

441

340

560

408

305

Powiat goleniowski

5

5

5

62

62

62

64

59

53

Powiat sławie s i

3

3

1

84

88

60

84

51

55

ZACHODNIOPOMORSKIE

* ra

anyc

2016

2017

wyc owan owie ogółem
2015

2016

2017

la powiatów oło rzes iego i stargar z iego

Źró ło: Ban Danyc Lo alnyc , Główny Urzą Statystyczny
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Tabela 14 Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2017
przyjęci na
podstawie
orzeczenia
są

sieroty

półsieroty

małoletnie
matki

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

305

242

10

41

3

32

32

0

1

0

371

370

12

77

0

101

101

4

21

0

53

45

0

6

0

ogółem

Placówki Socjalizacyjne
ZACHODNIOPOMORSKIE
Placówki interwencyjne
ZACHODNIOPOMORSKIE
Placówki łączące zadania
ZACHODNIOPOMORSKIE
Placówki rodzinne
ZACHODNIOPOMORSKIE
Placówki specjalistyczno-terapeutyczne
ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Ban Danyc Lo alnyc , Główny Urzą Statystyczny
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Tabela 15 Pomoc przyznana rodzinie ze względu na przyczynę udzielenia pomocy (liczba wydanych decyzji), 2014-2016
óstwo

potrzeba ochrony

ez omność

2014

2015

2016

2014

niepełnosprawność

bezrobocie

macierzy stwa

Nazwa
2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

ZACHODNIOPOMORSKIE 37 685 35 596 32 778 2 988 2 930

2 807

5 561

5 564

4 840

34 940

31 362

2016

2014

2015

26 783 20 200 19 405

2016
18 655

Powiat goleniowski

1 426

1 270

1 089

86

87

91

301

295

249

1 280

1 090

859

1 112

1 061

1 009

Powiat oło rzes i

1 156

1 053

966

95

95

90

220

210

173

1 032

900

708

835

776

789

Powiat sławie s i

1 273

1 135

1 085

68

70

161

361

345

162

1 419

1 224

724

805

794

690

Powiat stargardzki

3 083

2 888

1 034

249

247

59

339

367

128

2 467

2 177

858

1 778

1 611

520

ł gotrwała l

cięż a c oroba

Nazwa

ezra ność w sprawac
opie czo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

przemoc w rodzinie

Inne

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

21 160

20 844

20 970

10 771

9 220

7 645

697

678

587

7 145

6 807

6 160

Powiat goleniowski

909

911

860

765

652

502

54

62

47

392

371

302

Powiat oło rzes i

1 018

1 025

962

558

418

298

38

32

37

375

359

350

Powiat sławie s i

760

722

769

595

414

489

33

22

15

200

196

255

Powiat stargardzki

2 065

1 994

575

978

880

232

26

40

13

370

368

176

ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Ban Danyc Lo alnyc , Główny Urzą Statystyczny
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Dane z tabeli 15 prezent ją s alę fa tycznie

zielonej pomocy społecznej w analizowanyc

powiatach i - dla szerszego kontekstu - całym wojewó ztwie zac o niopomors im. W powyższych
anyc zwraca wagę prze e wszyst im gwałtowny spa e , tóry o onał się pomię zy 2015 a 2016
rokiem w powiecie stargar z im. Licz a ecyzji o

zieleni pomocy społecznej w 2016 ro

yła

tam o 66% niższa w porównani z ro iem 2015, po czas g y na pozostałyc o szarac spa i sięgały
od 8,5% w całym wojewó ztwie

o 13,7% w powiecie goleniows im. Niestety nie są jeszcze

ostępne ane za 2017 ro , pozwalające lepiej zroz mieć syt ację w powiecie stargar z im.

Tabela 16 Liczba rodzinnych domów dziecka i dzieci w nich przebywających, 2015-2017
ogółem
Nazwa

zieci ogółem

2015

2016

2017

2015

2016

2017

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

ZACHODNIOPOMORSKIE

44

54

57

320

360

409

Powiat goleniowski

8

8

8

50

48

49

Powiat oło rzes i

0

0

1

0

0

7

Powiat stargardzki

2

2

3

12

9

19

Źró ło: Ban Danyc Lo alnyc , Główny Urzą Statystyczny

Tabela 17 Liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających, 2015-2017
rodzin ogółem
Nazwa

zieci ogółem

2015

2016

2017

2015

2016

2017

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

2 386

2 444

2 425

3 408

3 483

3 382

Powiat goleniowski

146

151

158

198

206

214

Powiat oło rzes i

107

112

110

146

149

144

Powiat sławie s i

81

88

85

122

131

118

Powiat stargardzki

177

192

184

245

264

252

ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Ban Danyc Lo alnyc , Główny Urzą Statystyczny
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Tabela 18 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2017 (zł)
gminy łącznie z miastami na prawac
powiatu
39 664 528,29

gminy bez miast na prawach
powiatu
26 557 371,49

Powiat goleniowski

1 398 617,73

1 398 617,73

Powiat oło rzes i

4 035 600,80

4 035 600,80

Powiat sławie s i

1 635 629,87

1 635 629,87

Powiat stargardzki

2 233 014,81

2 233 014,81

Nazwa
ZACHODNIOPOMORSKIE

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny

INFRASTRUKTURA
Tabela 19 Tabor komunikacji miejskiej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
2017
autobusy
Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKIE

sztuki
411

liczba miejsc
pasażers ic
46 960

tramwaje
sztuki
30

liczba miejsc
pasażers ic
6 320

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny
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IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I BARIER
NAPOTYKANYCH PRZEZ OSOBY ZAGROŻONE
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Niniejszy roz ział stanowi analizę aż ego z powiatów: goleniows iego, oło rzes iego,
sławie s iego i stargar z iego po

ątem występowania pro lemów i arier, ja ie mogą

napoty ać oso y zagrożone wy l czeniem społecznym. Dla
wymienione

zostały

pro lemy

przygotowywania raport ,

yły

społeczne
ostępne l

oraz

rozwiązania,

aż ego z powiatów
ja ie

zostały zaplanowane

w

momencie

o w rożenia.

Opracowanie zostało przygotowane na po stawie analizy strategii rozwiązywania pro lemów
społecznyc w poszczególnyc powiatac . W przypa
na poziomie powiat l
wy orzystano

o

jej z yt

ra

opracowania ta iej strategii

żej ogólności, zgo nie z zasa ą należytej staranności,

mentację opracowaną przez gminy. W tym miejsc

a torzy raport

s oncentrowali się na zaprezentowani rozwiąza pro lemów społecznyc opracowanyc
przez po mioty p

liczne. Pełen atalog po miotów, z tóryc pomocy można s orzystać

oraz szczegółowe informacje o za resie pomocy, można znaleźć w

azie przygotowanej

na potrze y portal “Internetowa Akademia Rodziny”.
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POWIAT GOLENIOWSKI
Powiat goleniowski ma 82 567 miesz a ców, z czego 50,6% to

o iety, a 49,4% mężczyźni.

W latach 2002-2017 licz a miesz a ców wzrosła o 6,6%. Śre ni wie miesz a ców wynosi 40,3 lat
i porównywalny

o śre niego wie

powiatu goleniows iego w 2050 ro
Powiat goleniows i ma

miesz a ców Pols i. Prognozowana licz a miesz a ców
wynosi 80 453, z czego 40 335 to o iety, a 40 118 mężczyźni.

o atni przyrost nat ralny wynoszący 67. O powia a to przyrostowi

nat ralnem 0,81 na 1000 miesz a ców powiat goleniows iego. W 2017 ro

ro ziło się 846

zieci, w tym 48,8% ziewczyne i 51,2% c łopców.
W 2016 ro

49,6% zgonów w powiecie goleniows im spowo owanyc

rążenia, przyczyną 28,2% zgonów
c oro ami

ła

o

yły nowotwory, a 4,2% zgonów spowo owanyc

ła
yło

ec owego. Na 1000 l ności powiat goleniows iego przypa a 9.51 zgonów

62,4% miesz a ców powiat
prze pro

yło c oro ami

goleniows iego jest w wie

cyjnym, a 18,8% miesz a ców jest w wie

popro

pro

cyjnym, 18,8% w wie

cyjnym.

Rysunek 1 Piramida wieku mieszkańców powiatu goleniowskiego, 2017

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny, pols awlicz ac .pl
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PRZEMOC W RODZINIE
“Przemoc w ro zinie stanowi je ną z istotniejszyc
oty a aż ą gr pę społeczną. W
i

westii społecznyc . Jest zjawis iem, tóre

żej mierze czynni iem sprzyjającym przemocy jest al o olizm

óstwo, i głównie w tyc ro zinac

oc o zi o tzw. przemocy gorącej o gwałtownym prze ieg ,

z wy c ami agresji, r talnością”3.
Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umieszczonych w Powiatowym Programie
Przeciw ziałania przemocy w ro zinie oraz oc rony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie
goleniowskim na lata 2018 – 2022 wyni a, że najczęstszą przyczyną orzystania z P n t Interwencji
Kryzysowej w latach 2014 -2016 ro

yła przemoc psyc iczna i fizyczna. Sprawa otyczyła łącznie

41 rodzin w 2014 roku, 42 rodzin w 2015 roku oraz 35 w 2016 roku.
W Powiatowym programie zapo iegania przestępczości oraz porzą

p licznego i ezpiecze stwa

obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020 z iagnozowano, że “najczęściej oso y mające
związe z przemocą w ro zinie, to oso y nie posiadające stałego zatrudnienia, zajmujące się
pracami dorywczymi, z reguły to rodziny wielodzietne, gdzie ofiara przemocy jest osobą
bezrobotną zajmującą się gospodarstwem domowym. [...] Większość sprawców przemocy
domowej była pod wpływem alkoholu.”
Działania z za res przeciw ziałania przemocy w ro zinie oor ynowane są w oparci o "Powiatowy
Program Przeciw ziałania Przemocy oraz Oc rony Ofiar Przemocy w Ro zinie na lata 2013-2017",
stanowiący załączni

o c wały Nr XXII/205/13 Ra y Powiat w Goleniowie z dnia 28 marca

2013 r. Główne założenia Program to:
1. Zmniejszenie negatywnyc s t ów przemocy osó , tóre jej oświa czają.
2. Zmniejszenie stosowania przemocy przez sprawców.
3. Usprawnienie przepływ

informacji pomię zy instyt cjami współ ziałającymi w za resie

przeciw ziałania przemocy w ro zinie.

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU:
1. Powiat Goleniowski oferuje, co ro
edukacyjnym

la osó

stos jącyc

możliwość czestnictwa w programie korekcyjnoprzemoc w ro zinie. War n iem o ligatoryjnym

jest znanie fa t stosowania przemocy w ro zinie przez sprawcę i c ęć zmiany. W latac
2014-2016 łącznie program

o czyły 34 oso y. Program realiz je Powiatowe Centr m

Pomocy Rodzinie.

3

Strategia Rozwiązywanie Problemów Społecznych w powiecie Goleniowskim
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2. Na terenie powiat

ziałają interdyscyplinarne zespoły ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie. Do głównyc za a zespoł należy udzielanie wsparcia i pomocy w ramach
procedury niebieskiej karty. Pomoc oraz monitorowanie sytuacji rodzin, w tóryc
o przemocy, a w przypa
o powie nic
nie ies iej

oc o zi

po ejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowanie o tym

sł ż . Z inicjatywy zespoł

w latac

arty, zrealizowano 321 interwencji

2014-2016 wszczęto 544 proce ry
omowyc

ot. zgłoszenia przemocy

w ro zinie oraz 5 razy po jęto interwencji z art. 12a stawy o przeciw ziałani przemocy
w rodzinie.
3. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – Do za a
prowa zenie

ziałalności informacyjnej oraz

omisji należy

zielanie wsparcia osobom z problemem

al o olowym, tóre o at owo są sprawcami przemocy w ro zinie. W latac 2014-2016
omisja o notowała 914 zgłosze

otyczącyc na żywania al o ol w tym 23% zgłosze

ot. osó z pro lemem al o olowym, tóre są sprawcami przemocy w ro zinie.
4. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. Za aniem omen y jest po ejmowanie ziała
w za resie interwencji związanyc

z występowaniem przemocy w ro zinie. Policja

o powia a za za ła anie nie ies ic

art la ro zin. W latac 2014-2016 policja odnotowała

ponad 7 tysięcy interwencji związanyc

z przemocą w ro zinie, wszczęto 455 proce r

niebieskiej karty.
5. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Za aniem pro rat ry jest wszczęcie postępowanie
przygotowawczego tam gdzie zachodzi podejrzenie stosowania przemocy domowej. Zleca
jęcie sprawcy l
ozor

zastosować śro e zapo iegawczy wo ec sprawcy przemocy w postaci np.

policyjnego l

wystąpić

aresztowania. Kier je o są

o są

z wnios iem o zastosowanie tymczasowego

a t os arżenia l

postanowienie o umorzeniu postępowania.

W latach 2014 - 2016 wszczęto 239 postępowa w związ

z po ejrzeniem popełnienia

przestępstwa z art. 207, z czego 93 oso y zostały s azane z art. 207 . .
6. Kuratorska Służba Sądowa w Goleniowie – jej za aniem jest realizacja o reślonych przez
prawo

zadania

o

charakterze

wychowawczo-resocjalizacyjnym,

diagnostycznym,

profila tycznym i ontrolnym, związane z wy onywaniem orzecze są

. W latac 2014-

2016 o jęto w powiecie Goleniows im 109 osó

orosłyc

ozorem

rators im w związ

ze stosowaniem przemocy w rodzinie.
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PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
W Powiatowym programie zapo iegania przestępczości oraz porzą

p licznego i ezpiecze stwa

obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020 z iagnozowano, że

ział w przestępczość wśró

małoletnic najczęściej spowo owana jest przez:
1.

ra

ontroli ro ziców na

ziećmi, spowo owany często wyjaz em je nego z nic

za granicę, zmianą sz oły,
2.

ra znajomości przepisów prawnyc osó małoletnic i nie ostosowanie się o przepisów
powszec nie o owiąz jącego prawa,

3. zawieranie

ryzy ownyc

(w tym przypa

znajomości

z

wy orzystaniem

portali

społecznościowyc

małoletni często stają się ofiarami).

ROZWIĄZANIA NA TERENIE POWIATU:
1. Działalność profila tyczna prowa zona przez pracowni ów
na terenac

sz ół powiat

opalaczy, zagroże

goleniows iego,

związanyc

s. patologii i nieletnic

otycząca: sz o liwości al o ol , zażywania

z cy erprzestępczością oraz konsekwencji prawnych

wyni ającyc z onta t z tego typ zjawis ami. W spot aniac

czestniczą czniowie sz ół

podstawowyc i śre nic .

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Z informacji zawartyc w Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Powiat Goleniows iego
wyni a, że o sete l

ności niepełnosprawnej w ogólnej licz ie l

ności Powiat Goleniows iego

jest znaczny. Osoby niepełnosprawne stanowią 12,4 % wszyst ic miesz a ców powiat . Licz a osó
niepełnosprawnyc

w Powiecie w 2011 r. wynosiła pona

10 tysięcy, z czego 4815 stanowili

mężczyźni, a 5314 o iety.
W przytoczonej Strategii wspomina się następ jący pro lem:
1. Niższa a tywność zawo owa, na tórą wpływa sprzężenie czynni ów wewnętrznyc (własne
ograniczenia) oraz zewnętrznyc (nastawienie praco awców i otoczenia). Przy ieranie przez
niepełnosprawnyc

iernej postawy i wycofanie się z życia zawo owego, ze wzglę

na wcześniejsze negatywne oświa czenia w posz iwani pracy.
2. Niższe l

niezgo ne z ocze iwaniami ryn

pracy

walifi acje. Powinno za

się o tworzenie możliwości prze walifi owania zawo owego osó

ać

niepełnosprawnyc
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z wzglę nieniem specyfi i lo alnego ryn
przygotowania osó

niepełnosprawnyc

pracy, czy organizowanie sz ole

o po jęcia pracy l

rozpoczęcia

w cel

ziałalności

gospodarczej4.
3. Ograniczona ilość miejsc pracy spowodowana stereotypami na temat osó niepełnosprawnyc
i wykonywanych przez nich ról pracowniczyc .
4. Ograniczone śro i finansowa na realizację za a

z za res

re a ilitacji zawo owej

i społecznej osó niepełnosprawnyc .
5. Niewystarczająca aza za ła ów opie

czo-leczniczych.

6. Nis i poziom wy ształcenia ezro otnyc osó niepełnosprawnych.
7. Bra miesz a c ronionyc

la osó niepełnosprawnyc .

8. Niewystarczająca licz a po miotów e onomii społecznej.
9. Bariery architektoniczne, urbanistyczne, transportowe i edukacyjne.
10. Niepełna

iagnoza zjawis a niepełnosprawności w Powiecie związana z niespójnym

systemem orzekania.
11. Ograniczona ostępność o sł g re a ilitacji leczniczej.
12. Sła e zroz mienie potrze osó niepełnosprawnyc .
13. Częste zmiany przepisów

ot. osó

niepełnosprawnyc , s ompli owane proce ry,

nadmierna biurokracja.
14. Wypalenie zawodowe a ry realiz jącej za ania na rzecz osó niepełnosprawnyc .
15. Zagrożenie wy l czeniem społecznym osó niepełnosprawnyc .
16. Zmiana str t ry społecze stwa z wyraźnym zwię szeniem się licz y osó
niepełnosprawnyc przy równoczesnym wzroście emigracji l

starszyc ,

zi mło yc oraz spa

licz y

urodzin.
17. Bra możliwości swo o nego om ni owania się przez oso y niepełnosprawne.

ROZWIĄZANIA NA TERENIE POWIATU:
1. Proje t “A tywny samorzą ”, finansowany ze śro ów Pa stwowego F n sz Re a ilitacji
Osó Niepełnosprawnyc . Głównym celem program
arier ograniczającyc

czestnictwo osó

zawo owym i w ostępie o e
2. Pa stwowy F n
a.

yło wyeliminowanie l

niepełnosprawnyc

w życi

zmniejszenie
społecznym,

acji.

sz Re a ilitacji Osó Niepełnosprawnyc

ziela wsparcia w zakresie:

ofinansowanie czestnictwa osó niepełnosprawnyc i ic opie nów w t rn sac
rehabilitacyjnych,

b.

4

ofinansowanie sport ,

lt ry, re reacji i t rysty i osó niepełnosprawnyc ,

powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025
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c.

ofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt re a ilitacyjny, prze mioty ortopedyczne
i śro i pomocnicze przyznawane oso om niepełnosprawnym na po stawie
o rę nyc przepisów,

d.

ofinansowanie li wi acji arier arc ite tonicznyc , w om ni owani się
i tec nicznyc , w związ

z in ywi

alnymi potrze ami osó niepełnosprawnyc ,

e. dofinansowanie osztów tworzenia i ziałania warsztatów terapii zajęciowej,
f.

finansowanie

osztów

sz olenia

i

prze walifi owania

zawo owego

osó

niepełnosprawnyc ,
g.

zielanie ofinansowania o wyso ości 50% oprocentowania re ytów an owyc ,
zaciągniętyc

przez oso y niepełnosprawne na

gospo arczej l

prowa zenie własnego l

ontyn owanie

ziałalności

zierżawionego gospo arstwa rolnego,

h. przyznawanie oso om niepełnosprawnym śro ów na rozpoczęcie
gospo arczej, rolniczej al o na wniesienie w ła
i.

finansowanie wy at ów na instr menty l
o promocji w o niesieni
posz

j.

o osó

ziałalności

o spół zielni socjalnej,

sł gi ryn

pracy o reślone w stawie

niepełnosprawnyc

zarejestrowanyc

ja o

jące pracy niepozostające w zatr nieni ,

dokonywanie

zwrotu

kosztów

wyposażenia

stanowis a

pracy

oso y

niepełnosprawnej;
3. Na terenie Powiat Goleniows iego ezpośre nio l

pośre nio

zielają pomocy oso om

niepełnosprawnym ta ie instyt cje i je nost i ja :
a. Starostwo Powiatowe;
b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie;
c. Powiatowy Urzą Pracy w Goleniowie z filią w Nowogar zie;
d. Powiatowy Zespół s. Orze ania o Niepełnosprawności w Goleniowie;
e. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie;
f.

Specjalistyczna Pora nia Terape tyczna la Dzieci, Mło zieży i ic Ro zin
w Nowogardzie;

g. Dom Pomocy Społecznej w Nowogar zie;
h. Śro owis owy Dom Samopomocy w Goleniowie;
i.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogar zie;

j.

Specjalny Ośro e Sz olno-Wychowawczy w Nowogardzie;

k. Zespół Sz ół Specjalnyc w Goleniowie;
l.

Ośro e Re a ilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Przybiernowie;

m. Ośro e Re a ilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Goleniowie;
n. Ośro i Pomocy Społecznej w Goleniowie, Nowogar zie, Maszewie, Stepnicy,
Przybiernowie, Osinie.
Strona | 28

4. Na terenie powiat

ziałają również lo alne, regionalne ja

i centralne organizacje

pozarzą owe. Organizacje te najczęściej tworzą same oso y niepełnosprawne i człon owie
ic

ro zin.

Zasięgiem

swojego

ziałania

zwy le

o ejm ją

one

je en

ro zaj

niepełnosprawności i zrzeszają oso y w ramac je nej gr py c oró 5.
5. Od ko ca 2018 ro

na terenie powiat

Zawo owej. Docelowo

rozpoczął

ziałalność Za ła

ę zie w nim pracować 115 osó

A tywizacji

niepełnosprawnyc

i 35

pracowni ów ez orzeczenia6.

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. We ł g anyc zawartyc w Powiatowym Programie Rozwoj Pieczy Zastępczej na lata
2018-2020 je nym z pro lemów jest zmniejszająca się licz a ro zin zastępczyc w Powiecie
Goleniows im. O 2012 ro

spa ła o 16, licz a zieci mieszczonyc w tyc rodzinach

również systematycznie maleje i w porównani

o 2012 ro

spa ła o 52 zieci7.

2. Ro zinom zastępczym oraz prowa zącym ro zinne omy ziec a, a ta że ic wyc owan om
możliwiono orzystanie z pora nictwa/wsparcia psyc ologicznego

zielanego w ramac

Ośro a Interwencji Kryzysowej. Oso y najczęściej trafiają o OIK ory ały się m.in.:
a. z problemami emocjonalnymi,
b. z tr

nościami sz olnymi,

c. nis ą motywacją zieci o na i,
d.

ra iem wiary we własne możliwości,

e. pro lemami w om ni acji z ro ziną i innymi osobami,
f.

zachowaniami buntowniczymi w okresie dojrzewania,

g. zaburzeniami zachowania,
h. niewystarczającymi ompetencjami wyc owawczymi,
i.

zac owa

emoralizacyjnyc ,

j.

a to estr cyjnyc

wśró nastolat ów (spożywanie al o ol , palenie papierosów,

samookaleczenia czy ciecz i ze sz oły).

5

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2025
Po pisali mowy o pracę [Dostęp 3.12.2018] po a resem http://goleniow.pl/dla-mieszkancow/spoleczenstwo/zakladaktywnosci-zawodowej/item/6810-podpisuj%C4%85-umowy-o-prac%C4%99
7
Powiatowy program rozwoj pieczy zastępczej w latac 2018-2020
6
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ROZWIĄZANIA NA TERENIE POWIATU:
1. Pilotażowy proje t „Regionalna A a emia Ro ziny”. Proje t s ierowany o osó i ro zin
zagrożonyc

wy l czeniem społecznym, ro zin przeżywającyc

f n cji opie

czo-wychowawczej, małże stw

A a emii wszyscy miesz a cy Powiat

ę ącyc

w

tr

ności w wypełniani

ryzysie. Pona to, w ramac

Goleniows iego mieli możliwość s orzystania

z profesjonalnej pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, pedagogicznej oraz
mediacji.
2. Proje t “Przemocy
i oso y

omowej powie z nie”. Gr pami

ot nięte przemocą w ro zinie – miesz a cy Powiat

współmałżon owie l
oso y

ocelowymi proje t

partnerzy w związ ac

yły ro ziny

Goleniows iego, w tym

nieformalnyc , oso y stos jące przemoc,

ę ące ofiarami przemocy, świa owie przemocy oraz prze stawiciele sł ż

ziałającyc

w

o szarze

przeciw ziałania

przemocy

w

ro zinie:

człon owie

inter yscyplinarnyc zespołów s. przeciw ziałania przemocy ro zinie (pe ago zy,
są owi, policjanci, pracownicy socjalni, człon owie gminnyc

ratorzy

omisji rozwiązywania

pro lemów al o olowyc , pracownicy sł ż y z rowia). Proje t został sfinansowany
ze śro ów Ministerstwa Pracy i Polity i Społecznej w ramac otwartego on rs ofert
na realizację

proje tów

Program

Osłonowego

„Wspieranie

Je noste

Samorzą

Terytorialnego w Tworzeni System Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie”

UZALEŻNIENIA
Ze wzglę

na

ra

o mentów strategicznyc

na poziomie powiat

zależnienia o al o ol , iagnozy o onano na po stawie o

otyczącyc

pro lem

mentów gminnyc oraz materiałów

prasowych.
W Gminnym Programie Profila ty i i Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc
Goleniów na 2018 r. na po stawie przytoczonyc

wyni ów

a a

w Gminie

można o reślić następ jące

problemy:
1. D że spożycie al o ol wśró mło zieży;
2. Rosnąca licz a nowyc

zależnie o al o ol ;

3. D ży o sete śmiertelności i egra acji psyc ofizycznej osó
4. Rosnąca licz a rozpa
5. D ży

ro zin z powo

zależnionyc ;

na żywania al o ol (Dane GUS);

ział nietrzeźwości wśró przyczyn nar szenia prawa i porzą

p licznego;

6. Niewystarczająca profila ty a i rozwiązywanie pro lemów al o olowyc ;
7. Nis a

ostępność pomocy terape tycznej i re a ilitacyjnej

la osó

zależnionyc

od alkoholu.
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INNE PROBLEMY SPOŁECZNE ZIDENTYFIKOWANE W POWIECIE
1. Brak integracji z imigrantami.
2. Ograniczone śro i finansowe na organizację różnoro nyc

form pomocy

la ro zin

ot niętyc przemocą w ro zinie (warsztaty, gr py wsparcia).
3. Niewystarczające zaspo ojenie potrze w za resie pomocy terape tycznej.
4. Bierna postawa lientów orzystającyc z sł g społecznyc , pasywność zac owa .
5. Nis i poziom integracji społecznej, wycofanie się miesz a ców z ziała społecznyc .
6. Negatywne ten encje emograficzne (starzenie się społecze stwa, spa e licz y ro ze ).
7. Wysokie koszty dla gmin w przypa

mieszczania osó w DPS.

8. Ograniczone śro i finansowe na organizację różnoro nyc

form zajęć pozale cyjnyc

dla zieci i mło zieży.
9. Starzejące się społecze stwo.
10. Zwię szenie przestępczości wśró

zieci i mło zieży.

11. Ograniczone śro i PFRON.
12. Z yt mała licz a miejsc w placów ac opie

czo leczniczyc

la osó c oryc , samotnyc ,

starszych.
13. Coraz częstszy

ra

opie i w stos n

o osó

starszyc

przez naj liższyc

człon ów

rodziny.
14. Dzie ziczenie

óstwa przez orzystającyc z system pomocy społecznej.

15. Niewystarczająca aza za ła ów opie

czo - leczniczych.

16. Niewystarczające zaspo ojenie potrze w za resie pomocy psyc ologiczno – pedagogicznej.
17. Bierna postawa lientów orzystającyc z sł g społecznyc , pasywność zac owa .
18. Z yt mała licz a miesz a

socjalnyc

oraz

water n owyc

la miesz a ców Powiat

spełniającyc wymogi wyni ające z przepisów prawa.
19. Nis ie rozpropagowanie programów profila tycznyc w za resie poprawy ezpiecze stwa
i porzą

p licznego.
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POWIAT KOŁOBRZESKI
Powiat kołobrzeski ma 79 596 miesz a ców, z czego 52,0% stanowią o iety, a 48,0% mężczyźni.
W latach 2002-2017 licz a miesz a ców wzrosła o 6,0%. Śre ni wie miesz a ców wynosi 42,4 lat
i jest porównywalny

o śre niego wie

miesz a ców całej Pols i. Prognozowana liczba

miesz a ców powiat

oło rzes iego w 2050 ro

wynosi 68 750, z czego 35 953 to o iety,

a 32 797 mężczyźni.
Powiat

oło rzes i ma

jemny przyrost nat ralny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi

naturalnemu -0,94 na 1000 miesz a ców powiat

oło rzes iego. W 2017 ro

ro ziło

się 726 zieci, w tym 48,9% ziewczyne i 51,1% c łopców.
W 2016 ro

35,3% zgonów w powiecie oło rzes im spowo owanyc

rążenia, przyczyną 27,9% zgonów
c oro ami

ła

o

prze pro

yły nowotwory, a 5,7% zgonów spowo owanyc

ec owego. Na 1000 l ności powiat

61,3% miesz a ców powiat

yło c oro ami

yło

oło rzes iego przypa a 9.91 zgonów.

oło rzes iego jest w wie

cyjnym, a 21,9% miesz a ców jest w wie

ła

popro

pro

cyjnym, 16,8% w wie

cyjnym.

Rysunek 2 Piramida wieku mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, 2017

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny, pols awlicz ac .pl
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Ostatnia całościowa strategia rozwoj powiat
nie została opracowana a t alna,
społecznyc

oło rzes iego o ejmowała lata 2008-2015. Niestety

latego a torzy raport ,

na terenie powiat , posł żyli się ta że

o on jąc

iagnozy pro lemów

o mentami opracowanymi przez je nost i

gminne.

PRZEMOC W RODZINIE
Istnienie pro lem przemocy w ro zinie potwier zają c oć y ane otyczące
społecznej ze wzglę
37 ecyzji o

na przemoc w ro zinie. W 2016 ro

zieleni

zielonej pomocy

w powiecie oło rzes im zapa ło

ta iej pomocy, przy czym przemoc w ro zinie wciąż jest tematem

ta izowanym w Polsce i statysty i nie o zwiercie lają s ali pro lem . Co więcej, nie aż y a t
przemocy w ro zinie o czy się ecyzją o

zieleni pomocy społecznej, c oć

zielenia pomocy

jako takiej wymaga.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU NA TERENIE POWIATU
Na po stawie „Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Gminy Miasto Koło rzeg na lata
2017 – 2020” stalono, że w Gminie ziała Lo alny System Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie,
tórego za ania o ejm ją:


prowa zenie P n t Kons ltacyjnego s. Przemocy i Spraw Społecznyc (pora y
radcy prawnego i psychologa klinicznego);



prowa zenie

proce r

„Nie ies a

Karta”

przez

Zespół

Inter yscyplinarny

ds. Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie;



zielanie wsparcia oso om ot niętym pro lemem przemocy;
program „Powie z NIE Przemocy i Uzależnieniom” realizowany w sz ołac
koło rzes ic ;



prowa zenie za ła i „Pomoc la osó

ot niętyc przemocą w ro zinie” na stronie

internetowej miasta (www.kolobrzeg.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej/sprawy
społeczne; c walenie 29 paź zierni a 2014 r. przez Ra ę Miasta Koło rzeg c wały
nr LII/655/14 w sprawie przyjęcia Miejs iego Program Przeciw ziałania Przemocy
w Ro zinie oraz Oc rony Ofiar Przemocy w Ro zinie w Gminie Miasto Koło rzeg
na lata 2014-2017
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Oprócz tego, w gr

ni

2017 ro

c walono Powiatowy program przeciw ziałania przemocy

w ro zinie oraz oc rony ofiar przemocy w ro zinie w powiecie oło rzes im na lata 2017-2022.


Przygotowanie i realizacja

ampanii e

acyjnyc

przemocy w ro zinie poprzez opracowanie i
informacyjno-e

acyjnyc

(m.in.

na rzecz przeciw ziałania
powszec nienie materiałów

lote , pla atów) na temat

efinicji przemocy

w ro zinie oraz jej negatywnyc s t ów zapo iegania oraz reagowania na przemoc
i instyt cjac

ziałającyc

na rzeczy przeciw ziałania przemocy przez Starostwo

Powiatowe i PCPR w Koło rzegu;


Ogłoszenie

on rs

wśró

czniów sz ół pona gimnazjalnyc

z tematy ą przemocy w ro zinie w związ
Bez Przemocy przypa ającym na zie 2 X l

związanyc

z Mię zynaro owym Dniem

Mię zynaro owy Dzie Zapo iegania

Przemocy wobec Dzieci;


Organizacja

spot a

z

wspierającymi w ra zeni

pe agogiem,

psyc ologiem

i

innymi

terape tami

so ie z przemocą przez Starostwo Powiatowe

w Koło rzeg .


Realizacja programów o ziaływa

ore cyjno-e

acyjnyc

la osó stos jącyc

przemoc w rodzinie przez PCPR;


Funkcjonowanie Ośro a Interwencji Kryzysowej

A torzy Strategii zwracają wagę na fa t, że w latac 2008-2015

żą arierę w realizacji za a

w za resie wsparcia la osó zmagającyc się z przemocą w ro zinie ył ra wystarczającej licz y
osó gotowyc

o pracy z l

źmi stos jącymi przemoc w swoic ro zinac .

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
W „Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Gminy Miasto Koło rzeg na lata 2017 –
2020” przemoc i agresja została o reślona ja o je en z najczęściej występ jącyc
w szkole i domu rodzinnym u prze a anyc
nie

pro lemów

zieci i mło zieży. Niestety po czas w rażania strategii

ało się zrealizować proje tów: „Świetlica socjoterape tyczna, wsparcie

zienne

zieci”,

„Pora nia wielospecjalistyczna na rzecz ro ziny” oraz „Nie jesteś sam – program przeciw ziałania
przemocy wśró

zieci”.8

ROZWIĄZANIA NA TERENIE GMINY:


8

Program „Powie z NIE Przemocy i Uzależnieniom” realizowany w sz ołac

oło rzes ic ;

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2020
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Syt acja osó niepełnosprawnyc w Polsce jest mocno s ompli owana i złożona. Jest też tr
do całościowego przeanalizowania, c oć y ze wzglę
statystycznyc . Ostatnie

ane

na ra

otyczące licz y osó

ompletnyc i a t alnyc

niepełnosprawnyc

na

anyc

w Polsce poc o zą

z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 ro . Wyni a z nic , że w powiecie
oło rzes im miesz ało wówczas 7 495 osó niepełnosprawnyc . Z ecy owana wię szość z nic
to osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. To z kolei pokazuje, na jakich zagadnieniach
oncentr ją się pro lemy otyczące niepełnosprawności – to najczęściej pro lemy c oryc

orosłyc .

Je nocześnie, należy szanować, że a t alnie ane z NSP z 2011 r. są j ż niea t alne i ziś osó
niepełnosprawnyc

jest więcej. Po stawę

o ta ic

wnios ów stanowi E ropejs ie An ietowe

Badanie Z rowia (EHIS), zrealizowane przez Główny Urzą Statystyczny, w 2014 r. wojewó ztwo
zac o niopomors ie yło trzecim, po woj. l

s im i łó z im, regionem w raj po wzglę em

częstotliwości występowania niepełnosprawności.
Zi entyfi owane pro lemy osó niepełnosprawnyc :


nie ostateczny ostęp w za resie wczesnej iagnozy i wczesnej re a ilitacji,



bariery mentalne,



ariery f n cjonalne w instyt cjac pa stwowyc , samorzą owyc , o ie tac e
lt ry i innyc



ra

miesz a

acyjnyc ,

yn ac i przestrzeni żyteczności publicznej,
c ronionyc

z asystentami oso istymi wspierającymi niezależne życie

i integrację społeczną osó niepełnosprawnyc ,


niewystarczająca ilość śro ów PFRON na realizację wszyst ic za a z za res re a ilitacji
społecznej,



z yt mała ilość czestni ów WTZ przygotowana o przejścia na c roniony l

otwarty ryne

pracy,


z yt mała ilość ośro ów wsparcia la osó niepełnosprawnyc i miejsc w ŚDS la osó
z niepełnosprawnością intele t alną,



z yt małe wsparcie la ro zin stale opie jącyc się oso ami z niepełnosprawnością;



z yt

mała

oferta

po miotów

świa czącyc

sł gi

ziennego

po yt

la

osó

z niepełnosprawnością,


brak hospicjum stacjonarnego,



z yt mała ilość pracowni ów ZAZ wyc o zącyc na otwarty ryne pracy,



z yt mała ilość Za ła ów Pracy Chronionej,




ra Spół zielni Pracy osó niepełnosprawnyc i mało instyt cji se tora e onomii społecznej,
małe zatr

nienie osó niepełnosprawnyc na otwartym ryn

pracy, spowo owane ra iem

wie zy praco awców, na temat możliwości i orzyści płynącyc z zatr

niania tyc osó ,
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z yt mała wie za l

c ęci wśró osó z niepełnosprawnością ot. możliwości zatr

zaro owania spowo owane różnora imi

arierami, ta że w psyc ice samyc

nienia,
osó

niepełnosprawnyc i ic opie nów,


z yt mała oferta e

acyjna la ro ziców zieci niepełnosprawnyc np. „Sz oła la ro ziców

zieci niepełnosprawnyc ”.
ROZWIĄZANIE PROBLEMU NA TERENIE POWIATU
W 2016 ro
ze wzglę

w powiecie

oło rzes im wy ano 789

ecyzji o udzieleni

pomocy społecznej

na występ jącą niepełnosprawność. Dane te ształtowały się wówczas na po o nym

poziomie do lat 2014 i 2015.


Kl czową rolę we wspierani osó niepełnosprawnyc o grywa Powiatowe Centr m Pomocy
Ro zinie w Koło rzeg , a o ment efini jący za res pomocy to Program Działa na Rzecz
Osó Niepełnosprawnyc na lata 2017-2022;



Na terenie powiat

ziałają: Za ła A tywności Zawo owej i wa Za ła y Pracy C ronionej.

ZAZ prowa zony jest przez Pols ie Stowarzyszenie na Rzecz Osó z Niepełnosprawnością
Intele t alną, zatr nianyc
41 niepełnosprawnyc .

jest 48 osó

Oprócz

tego

niepełnosprawnych, natomiast w ZPCh pracuje
na

terenie

powiat

oło rzes iego

swoje

prze stawicielstwo ma oszali s i ZPC Unia sp. z o.o. Koszalin;


W powiecie oło rzes im placów i e

acyjne zapewniają ostęp o e

z niepełnosprawnością. F n cjon ją ta że: Specjalny Ośro e

acji 158 uczniom

Sz olno-Wychowawczy

„O r sze ” i Ośro e Rewali acyjno-Edukacyjno-Wychowawczy;


Program „A tywny Samorzą ” zapewnia m. in. finansowanie

o sz olnictwa wyższego,

z tórego w 2016 r. orzystało 12 osó , a 2 z nic st iowały w Koło rzeg ;


Poradnia Psychologiczno-Pe agogiczna w Koło rzeg
wzro

w ramac program „Wi zę”, sł c

mają pomóc we wczesnej

prowa zi przesiewowe

a ania

w programie „Słyszę” i a ania mowy, tóre

iagnozie pro lemów z rowotnyc . Pora nia prowa zi ta że

szeroko rozumiane terapie psychologiczne;


Dom Seniora „Erania” zapewnia miejsce po yt
c oryc l



Niezależnie

la 96 osó niepełnosprawnyc , przewle le

w po eszłym wie ;
o

jest po ejmowanyc

tego,

ja

żo

w proje cie,

inicjatyw

wspierającyc

oso y

niepełnosprawne

l czowym pro lemem pozostają niewystarczające

fundusze. Zwrócono na to wagę m. in. w Powiatowym Programie Działa na Rzecz Osó
Niepełnosprawnyc na lata 2017-2029.

9

Uchwała Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022
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BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Na po stawie „Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Gminy Miasto Koło rzeg na lata
2017 – 2020” ja o istotny pro lem społeczny oty ający zieci i mło zież zi entyfi owano szero o
roz mianą niewystarczającą l
to w znacznej mierze z yt

nie opasowaną opie ę na

rót iego czas

zapewnienia właściwyc , rozwijającyc
nie ożywienia czy ra

ziećmi i mło zieżą. Dotyczy

poświęcanego

zieciom przez ro ziców,

ra

form spę zania wolnego czas , ale też – niekiedy –

przy orów i materiałów sz olnyc .

Pro lemy otyczące zieci i mło zież często są nawarstwione i związane z il oma o szarami ic
f n cjonowania. S alę występowania negatywnyc
opracowanie

zjawis w samej gminie Koło rzeg po az je

ostępnione w ramac przywoływanej Strategii.

Wszyst o to powo je, że
poszczególnyc

pro lemów,

zieci i mło zież – oprócz wsparcia w za resie rozwiązywania
powinny

psyc ologicznego czy też różnyc

mieć

ta że

możliwość

form spę zania czas

orzystania

ze

wolnego pozwalającyc

wsparcia

na czerpanie

z pozytywnyc wzorców zac owa .
W przeprowa zonyc

a aniac

l czowe czynni i ws azane ja o wywoł jące tr ną syt ację zieci

i mło zieży to:


pro lemy finansowe ro ziców,

tórzy nie są w stanie za pić wszyst ic

ed acyjnyc , czy za ezpieczyć o poczyn

letniego swoic



nie



nawarstwiające się pro lemy ro zin prowa zące

olność ro ziców w wypełniani ic za a opie

materiałów

zieci

czo-wychowawczych;
o stanów

epresyjnyc , alkoholizmu,

nar omanii, przemocy czy za ł żenia;


bra a torytetów i osła ienie więzi ro zinnyc i społecznyc ;



zależnienie o Internet , często nie świa omione;



ra a tywności fizycznej, nawy

Co ro

z rowego o żywiania i

o oło 45 zieci na mocy postanowienia Są

w ro zinnej l

Rejonowego w Koło rzegu jest umieszczane

instyt cjonalnej pieczy zastępczej. W tra cie 2015 ro

wy ał postanowienia o mieszczeni 34 nowyc
z placów i opie

ania o z rowie.

Są Rejonowy w Koło rzeg

zieci w ro zinac zastępczyc i 2 przeniesionych

czo – wychowawczej typu ro zinnego. Natomiast w tra cie ro

2016 Są

Rejonowy w Koło rzeg wy ał postanowienia o umieszczeniu 37 dzieci w ro zinac zastępczyc
i 7 zieci w placów ac

opie

czo – wyc owawczyc . A w tra cie 2017 ro

w Koło rzeg wy ał postanowienia o mieszczeni 29 nowyc

10

Są

Rejonowy

zieci w ro zinac zastępczyc .10

„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Kołobrzeskiego na lata 20182020”
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ROZWIĄZANIE PROBLEMU NA TERENIE POWIATU


na terenie powiat

oło rzes iego

ziałają placów i opie

czo-wychowawcze, w tym:

110 ro zin zastępczyc , g zie w 2016 r. prze ywało 144 wyc owan ów,


w 2016 ro

przyjęto „Powiatowy Program Rozwoj Pieczy Zastępczej na terenie Powiat

Koło rzes iego na lata 2018-2020”. Wyni a z niego, że o oło 10 ro zin rocznie przezwycięża
ryzys i o zys je wła zę ro ziciels ą. W 2015 roku 17
biologicznyc (w tym 4 zieci z placówe opie

zieci wróciło

o ro ziców

czo – wychowawczych). Natomiast w roku

2016 powróciło 22 zieci (w tym 2 z placówe opie

czo – wychowawczych). W 2017 roku

14 zieci powróciło o ro zin iologicznyc (w tym 1 ziec o z placów i opie

czo –

wychowawczej).

UZALEŻNIENIA
Uzależnienia o al o ol i nar oty ów są - obok przemocy w rodzinie – wymieniane ja o najczęstsze
pro lemy społeczne. Wg statysty

GUS w 2017 ro

z powo

al o olizm

rozpa ły się –

za o czone rozwo em – 23 małże stwa. Nie ma natomiast precyzyjnych danych, co do tego,
ile ro zin i osó ta napraw ę ory a się z pro lemem zależnienia.
ROZWIĄZANIE PROBLEMU NA TERENIE POWIATU


Wg

anyc

GUS, wy at i na przeciw ziałanie al o olizmowi w 2017 ro

w powiecie

oło rzes im wyniosły 4 035 600,80 zł;


W Koło rzeg

ziała Miejs a Komisja

s. Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc

oraz Zespół Inter yscyplinarny s. Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie;


Pora nia Terapii Uzależnienia o Al o ol i Współ zależnienia w Koło rzeg ;



Pora nia Uzależnie w Regionalnym Szpital w Koło rzeg ;



P n t Kons ltacyjny Przeciw ziałania Przemocy i Spraw Społecznyc ;



Na terenie powiat

ziałają ta że organizacje pozarzą owe wspierające oso y

zależnione

i ich terapię.

BEZROBOCIE
U óstwo i

ezro ocie to najsilniej ze so ą s ojarzone i

pro lemy. Wg statysty GUS w 2016 ro
z powo

óstwa i 708 z powo

ar zo powszec ne w społecze stwie

wy ano 966 ecyzji o

zieleni pomocy społecznej

ezro ocia.
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Przeciętna stopa

ezro ocia rejestrowanego w 2017 ro

w województwie zachodniopomorskim

plasowała się na poziomie 4,7%, co o zwiercie la o rą syt ację na ogólnopols im ryn
Fakt orzystania z pomocy społecznej może otyczyć raczej osó niegotowyc
z różnyc wzglę ów aniżeli osó , la tóryc pracy ra je. Pro lem

pracy.

o po jęcia pracy

óstwa z olei ar zo często

s orelowany jest z syt acjami patologicznymi w ro zinac , tóryc efe tem jest właśnie o niżenie
się poziom

życia ro ziny. Powo je to, że na zaga nienie

w społecze stwie nie można patrzeć w o erwani

o

óstwa i rozwiązywanie pro lem

całości pro lemów, z

tórymi zmaga

się społeczność.
ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
Pro lem

óstwa i

ezro ocie ja o je ne z najpoważniejszyc

i najintensywniej wywoł jącyc

ryzy o wy l czenia społecznego są też tymi, la tóryc a resowanyc jest najwięcej programów
pomocowyc , zarówno na poziomie powiatowym ja i wojewó z im. Do at owo trze a zwrócić
wagę na fa t, że wiele z form wsparcia, ja ie są ostępne, to realizowane na poziomie lokalnym
programy ogólnopols ie l

finansowane ze śro ów nijnyc Regionalne Programy Operacyjne.

ROSNĄCY ODSETEK OSÓB STARSZYCH
W o licz starzejącego się społecze stwa coraz wię szym wyzwaniem w walce z wykluczeniem
społecznym jest

anie o najstarszyc miesz a ców i ic potrze y. Za anie tym tr

niejsze, że ic

potrze y i pro lemy są mocno zróżnicowane, ale też złożone, g yż otyczą wiel różnyc , a nie ie y
wszyst ic o szarów życia.
ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU:


Starostwo realiz je proje t Koperta Życia. Proje t s ierowany o seniorów: aż y może
o e rać ezpłatną " opertę życia", w tórej mieszcza się niez ę ne informacje otyczące
stan z rowia i wymaganego leczenia ta , a y w razie onieczności interwencji ratownicy
mogli szy o zys ać informacje na temat pacjenta;



MOPS w Kołobrzegu prowadzi Koło rzes i Dzienny Dom Pomocy la Seniorów i Kl
Seniora la miesz a ców Koło rzeg , o iet i mężczyzn niea tywnyc zawo owo w wie
60 i więcej lat,

tórzy ze wzglę

na wie , c oro ę l

niepełnosprawność wymagają

częściowej opie i i pomocy w zaspo ajani niez ę nyc potrze życiowyc , szczególnie
dla osó ,

tóre ze wzglę

na swoją syt ację z rowotną i ro zinną wymagają wsparcia

w zakresie integracji i włączenia społecznego.
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ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE GMINY:


Gminne Ośro i Pomocy Społecznej - Ośro i zapewniają wsparcie la ro zin w postaci
asystenta ro ziny i ro ziny wspierającej, wsparcie la osó starszyc w postaci prowa zenia
Kl



Seniora "Po Aniołami";

GOPS w Koło rzeg - Prowa zi Kl

Seniora "Mło zi

c em", tórego za aniem jest

a tywizacja seniorów, organizacja im rozryw i i czas wolnego w postaci, m.in: Seniora y,
zawo ów sportowyc , wyjść i spot a ;


OPS w Siemyśl prowa zi Kl

Seniora "Złota Jesie ", tórego za aniem jest rozwinięcie

i wzmocnienie a tywności życiowej seniorów.

Wy rane pro lemy społeczne por szone na łamac prasy on-line:
Centr m Z rowia Psyc icznego. Pacjenci zostaną na lo zie?
Psychiatra daleko od domu - z yt mało ośro ów leczącyc
A to s nie z ał egzaminu - z yt mała ilość ta or miejs iego o transport niepełnosprawnyc
Ułatwienie la niepełnosprawnyc ? - tr nienia w par owani la niepełnosprawnyc
Stacja Koło rzeg o remont - ra po jaz ów la niepełnosprawnyc na worc w Koło rzeg
Nie li wi ją „Słonecz a”, wręcz przeciwnie - tr ności z remontem o ziałów
2014 Kła a ja c ... pa i eton
pa - niedziałające win y la niepełnosprawnyc w nowym
yn
ła i
Windy to szmelc - strażacy na pomoc - nie ziałające win y m.in. la niepełnosprawnyc i wóz ów
nad przejazdem kolejowym
Mały nożowni ze Sz oły Nr 5? - powtarzające się a ty przemocy w oło rzes ic sz ołac i
pro lem instyt cjonalny z ic rozwiązaniem
Nietrzeźwa 16-lat a sz o ziła fotora ar - dopalacze + alkohol = wandalizm
Miał yć po jaz
la niepełnosprawnyc , jest sprawa w są zie - nie ostosowanie o ie tów
p licznyc (GOPS) la niepełnosprawnyc i mate z wóz ami
W Koło rzeg zejście na plażę la wy ranyc . Niepełnosprawni na wóz ac nie mają szans
nie ostosowanie o ie tów p licznyc (plaża dworzec ) la niepełnosprawnyc i mate z wóz ami
Przemoc w sz ole w Sławs . Ro zice żą ają interwencji - powtarzający się pro lem przemocy w
sz ole w Sławnie i opieszałość instyt cji w rozwiązani pro lem
Zatrucie dopalaczami w Trze iatowie. W szpital jest il anaście osó . Stan nie tóryc jest ar zo
cięż i
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POWIAT SŁAWIEŃSKI
Powiat sławieński zamiesz je 56 764 miesz a ców, z czego 50,9% to o iety, a 49,1% mężczyźni.
W latach 2002-2017 licz a miesz a ców spa ła o 1,9%. Śre ni wie miesz a ców to 40,8 lat i jest
porównywalny o śre niego wie
powiat sławie s iego w 2050 ro
Powiat sławie s i ma

miesz a ców całej Pols i. Prognozowana licz a miesz a ców
wynosi 48 110, z czego 24 434 to o iety, a 23 676 mężczyźni.

jemny przyrost nat ralny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi

naturalnemu -0,32 na 1000 miesz a ców powiat sławie s iego. W 2017 ro

ro ziło się 556 zieci,

w tym 50,9% ziewczyne i 49,1% c łopców.
W 2016 ro

44,1% zgonów w powiecie sławie s im spowo owanyc

rążenia, przyczyną 30,4% zgonów
c oro ami

ła

o

ła

yły nowotwory, a 4,2% zgonów spowo owanyc

yło

ec owego. Na 1000 l ności powiat sławie s iego przypa a 9.91 zgonów.

62,1% miesz a ców powiat
prze pro

yło c oro ami

sławie s iego jest w wie

cyjnym, a 19,5% miesz a ców jest w wie

popro

produkcyjnym, 18,4% w wieku
cyjnym.

Rysunek 3 Piramida wieku mieszkańców powiatu sławieńskiego, 2017

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny, pols awlicz ac .pl
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PROBLEMY

ZDEFINIOWANE

SPOŁECZNE

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

W

STRATEGII

SPOŁECZNYCH

POWIATU

SŁAWIEŃSKIEGO NA LATA 2016-2023:
1. sła a infrastr t ra socjalna:
a. brak dom pomocy społecznej,
b. brak noclegowni dla bezdomnych,
ra

c.

ziennyc

l

ów spot a

la osó starszyc ,

d. brak ośro a interwencji kryzysowej,
e. brak poradni rodzinnej,
brak centrum terape tycznego la mło zieży,

f.

2. bra egze wowania zasa

czciwej pracy i płacy,

3.

ra

ontroli praco awców,

4.

ra na zor na firmami notorycznie zgłaszającymi wolne miejsca pracy,

5. wyrejestrowywanie osó

ezro otnyc z Urzę

Pracy przy ł gotrwałej c oro ie,

6. sła a om ni acja lo alna,
7.

ra

opie i na

ziećmi, zwłaszcza na terenac

wiejs ic ,

la osó

c cącyc

powrócić

do pracy,
8. re
9.

cja etatów w policji,

z yt

że o ciążenie różnoro nymi za aniami pracowni ów socjalnyc i Ośro ów Pomocy

Społecznej,
10. brak lokali socjalnych,
11. ra

gr p samopomocowyc

w lo alnej społeczności, np. przy asystentac

izolacja społeczna i stygmatyzowanie ro zin z pro lemem przemocy czy
w sprawac opie

ro zinnyc ,
ezra ności

czo-wychowawczych,

12. mała a tywność społeczna lo alnyc li erów,
13. z yt mało za a zlecanyc jest organizacjom pozarzą owym,
14. brak schronisk dla bezdomnych na terenie powiatu,
15.

że zagrożenie ez omnością wśró ro zin

ogic , ponieważ zamiesz iwane przez nic

lo ale są w złym stanie tec nicznym,
16. brak pogotowia rodzinnego na terenie powiatu,
17. ra proce

r pomocy opis jącyc o powie zialność i rolę poszczególnyc instyt cji

18. z yt małe śro i na rozwój sport i

lt ry,

19. system szkolnictwa zawo owego sła o ostosowany o potrze lo alnego ryn
20. ra o

pracy,

ział geriatrycznego i le arzy wyspecjalizowanyc w pro lemac osó starszyc ,
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21. z yt wąs i wac larz narzę zi zapewniającyc opie ę oso om starszym,
22. nieskuteczne przepisy w przypa

sprawców i osó

zależnionyc ,

23. ciecz a osó mło yc poza granice powiat i raj ,
24. „mo a” wśró

mło zieży na samoo aleczenia, nar oty i, al o ol, papierosy, filmi i,

dopalacze,
25. wzrost przestępczości i zjawis patologicznyc wśró mło zieży
26. nis a świa omość społeczna o nośnie e onomii społecznej,
27. roszczeniowa postawa miesz a ców region ,
28. ra zaangażowania w inicjatywy społeczne,
29. ra iz y wytrzeźwie ,
30. po czas interwencji omowej cała waga i o ziaływania s piają się na sprawcy, z ofiarą
nikt nie prac je, ra możliwości zapewnienia lo ali miesz alnyc

la ofiar,

31. ra współpracy szpitala powiatowego z policją.

PRZEMOC W RODZINIE
We ł g anyc Miejs ic i Gminnyc Ośro ów Pomocy społecznej w latac 2012-2014 problem
przemocy w rodzinie dotyczył 684 osó , w tym pona

140

jest zjawis iem narastającym. Niepo ojący jest fa t, że ta

żo

Na podstawie Raportu z a a przeprowa zonyc wśró

zieci11. Problem przemocy
zieci

oświa cza przemocy.

czniów i na czycieli sz ół z teren Powiat

Sławie s iego, Sławno, 28 listopa a 2013 r wyni a mię zy innymi, że na ziesięcioro prze a anyc
czniów aż ośmioro

oświa cza przemocy

omowej. Co trzeci

a any

cze

jest świa iem

przemocy pomię zy swoimi ro zicami.
Działania z za res przeciw ziałania przemocy w ro zinie oor ynowane są w oparci o "Powiatowy
program przeciw ziałania przemocy w ro zinie oraz oc rony ofiar przemocy w ro zinie w powiecie
sławie s im na lata 2018-2023”, stanowiący załączni

o c wały Nr XXXV/V/253/18 Rady Powiatu

w Sławnie z nia 16 l tego 2018 r.
Główne założenia Program to:
1. Po niesienie poziom świa omości społecze stwa na temat zjawis a przemocy w ro zinie;
2. Po ejmowanie omple sowyc
3. Po ejmowanie ziała e

ziała na ierowanyc na oc ronę ofiar przemocy;

acji osó stos jącyc przemoc oraz orygowanie agresywnych

postaw i zac owa ;

11

Na po stawie anyc z Ta eli nr 16 w Strategii rozwiązywania pro lemów społecznyc w powiecie Sławie s im
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4. E

acja zieci i mło zieży w za resie zwię szenie świa omości społecznej wo ec zjawis a

przemocy.

Problemy:
1. Niski poziom wiedzy Nauczycieli na temat procedury Niebieskich Kart.
2. Wśró na czycieli jest nis a rozpoznawalność pro lem przemocy w rodzinach czniów,
wg anyc z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc na lata 2018 2020, co piąte a ane ziec o jest ofiarą przemocy w ro zinie.
3. Dzieci i mło zież

oświa czająca przemocy w ro zinie o swoic

pro lemac

częściej

inform je rówieśni ów, niż inne oso y orosłe.
4. Z

a a

przeprowa zonyc

w

2013r. przez Powiatowa Pora nię Psyc ologiczno-

Pe agogiczną w Sławnie wyni a, że na

ziesięcioro prze a anyc

czniów aż ośmioro

oświa cza przemocy omowej. Najczęstszą formą przemocy fizycznej jest laps. Im starsze
ziec o, tym opie nowie częściej stos ją wo ec swoic

zieci

ar ziej o r tne formy

przemocy fizycznej: bicie, szarpania, nie wpuszczanie o om . Co trzeci a any cze
jest świa iem przemocy pomię zy swoimi ro zicami.

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU:
1. Powiat Sławie s i ofer je co ro
e

acyjnym

la osó

stos jącyc

możliwość

czestnictwa w programie

ore cyjno-

przemoc w ro zinie. Warunkiem obligatoryjnym

jest znanie fa t stosowania przemocy w ro zinie przez sprawcę i c ęć zmiany. W latac
2014-2016 łącznie program

o czyły 32 oso y,

o czyły go 17 osó .. Program realiz je

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Na terenie powiatu działają inter yscyplinarne zespoły

s. przeciw ziałania przemocy

w ro zinie. Do głównyc za a zespoł należy udzielanie wsparcia i pomocy w ramach
procedury niebieskiej karty. W sumie w latach 2014-2016 wszczęto 325 proce r nie ies iej
karty.
3. Ośrodki Pomocy Społecznej - na terenie powiat

ziała sześć ta ic ośro ów:

a. Miejs i Ośro e Pomocy Społecznej w Sławnie,
b. Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Sławnie,
c. Miejs i Ośro e Pomocy Społecznej w Darłowie,
d. Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Darłowie,
e. Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Postominie,
f.

Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Malec owie.
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4. Policja i Prokuratura. Za aniem policji jest po ejmowanie ziała w za resie interwencji
związanyc

z występowaniem przemocy w ro zinie. Policja o powia a za za ła anie

niebieskich

kart

dla

Za aniem

rodzin.

pro rat ry jest

wszczęcie

postępowanie

przygotowawczego tam gdzie zachodzi podejrzenie stosowania przemocy domowej. Zleca
jęcie sprawcy l

zastosować śro e zapo iegawczy wo ec sprawcy przemocy w postaci

np. dozor policyjnego l

wystąpić o są

z wnios iem o zastosowanie tymczasowego

aresztowania.
5. Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Placów i zapewniają zieciom cało o ową opie ę
i wyc owanie. Realiz ją za ania przewi ziane

la placówe

interwencyjnyc

i placówe

socjalizacyjnych. Na terenie powiatu funkcjonuje:
a. Placów a Opie

czo – Wyc owawcza w Sławnie,

b. Dom Dziec a w Darłowie.
6. Sąd Rodzinny - Zgo nie z stawą o stroj są ów powszec nyc są ro zinny jest właściwy
do rozpoznawania spraw z zakresu: prawa rodzinnego i opie
w sprawac nieletnic ; postępowania w stos n

o osó

czego; postępowania

zależnionyc o al o ol .

7. Lekarze pierwszego kontaktu i placówki służby zdrowia - U lekarza pierwszego kontaktu
oraz w placów ac sł ż y z rowia można zys ać zaświadczenie lekarskie o doznanych
o rażeniac , poprosić o pomoc le ars ą, spytać o a resy specjalistycznyc

pora ni

lekarskich.
8. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny s. Uzależnie i Przemocy w Sławnie.
9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pe agogiczna w Sławnie oraz Filia w Darłowie.
10. Komisje s. Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc . Na terenie powiat sławie s iego
przy miejs ic

i gminnyc

rzę ac

f n cjon ją cztery Komisje

s. Rozwiązywania

Pro lemów Al o olowyc : w Sławnie, Darłowie, Postominie i Malec owie.
11. Sz oły i prze sz ola - Do za a sz ół i prze sz oli należy profila ty a i e

acja zieci

w za resie przeciw ziałania przemocy. Prowa zone są spot ania, warsztaty, poga an i,
przedstawienia profilaktyczne, lekcje wychowawcze oraz kampanie.
12. Kościoły i inne związ i wyznaniowe - Na terenie powiat sławie s iego ziała 20 parafii
rzyms o atolic ic , 1 parafia

ościoła pols o atolic iego i 2 z ory Świa ów Je owy.

Kościoły i związ i wyznaniowe we współpracy z Powiatowym Centr m Pomocy Ro zinie
prze az ją lot i otyczące e

acji na temat zjawis a przemocy w ro zinie wśró parafian

i wyznawców.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
●

stygmatyzowanie ro zin, tóryc człon ami są oso y niepełnosprawne;

●

przypisywanie zac owa osó niepełnosprawnyc ro zinom ja o łę ów wyc owawczyc ;

●

bra Za ła

●

A tywności Zawo owej, spół zielni socjalnyc ,

ra s tecznej polity i zatr

nieniowej la osó niepełnosprawnyc ;

●

o awy praco awców prze zatr

●

tr

nieniem osó niepełnosprawnyc ;

na syt acja finansowa osó

niepełnosprawnyc

arierą w

ostępie do bazy

rehabilitacyjnej;
●

sła a ostępność om ni acyjna o miasta powiatowego miesz a ców o szarów wiejs ic ;

●

że popegeerows ie o szary wiejs ie ze społecznością nieprzyzwyczajoną o a tywności
i gospo arności;

●

mentalność społecze stwa, oso y niepełnosprawne na marginesie życia społecznego,

●

ra zniesienia arier arc ite tonicznyc w rzę ac , przyc o niac , szpitalac ,

●

ra miesz a socjalnyc ;

●

sła a ostępność ref n owanej re a ilitacji w Darłowie;

●

ograniczona wyso ość śro ów PFRON na realizację za a z za res re a ilitacji społecznej
osó niepełnosprawnyc ;

●

ograniczony ostęp o me ycznyc

●

sł g specjalistycznyc ;

ra wystarczającyc śro ów na realizację za a ;

●

nis i poziom wy ształcenia Osó Niepełnosprawnyc ,

●

wzrost licz y osó niepełnosprawnyc w mło ym wie

(16-25lat), z c oro ami narzą

ruchu i neurologicznymi,
●

nis a świa omość społecze stwa otycząca niepełnosprawności;

●

niewystarczające śro i Pa stwowego F n sz
na realizację za a

●

Re a ilitacji Osó

Niepełnosprawnyc

stawowyc ;

mała a tywność społeczna i zawo owa samyc

osó

niepełnosprawnyc

spowo owana

różnora imi arierami;
●
●

ariery arc ite toniczne w ostępie o rzę ów i o ie tów żyteczności p licznej,
bariery komunikacyjne;

●

tr niony ostęp o ó r i sł g możliwiającyc pełne czestnictwo w życi społecznym,
p

●

licznym,

nie ostateczne

lt ralnym, sportowym o powie nio o zainteresowa i potrze ;
ziałania w za resie wczesnej

wypożyczalni sprzęt

re a ilitacyjnego,

instyt cje o tego wyznaczone, tr
●
●

ra

iagnozy i wczesnej re a ilitacji, ( ra
proce r pomocy angaż jącyc

wszyst ie

niony ostęp o specjalistów);

niedostateczna edukacja;
ra

za ła

a tywności

zawo owej,

przygotow jącego

oso y

niepełnosprawne

do zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
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●

brak Centrum Integracji Społecznej (CIS) mającego na cel
zagrożonyc
na ywanie

wy l czeniem społecznym programów e

małe zatr

la osó

acyjnyc , o ejm jącyc

miejętności zawo owyc , prze walifi owanie l

zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niez ę nyc
●

prowa zenie

nienie osó niepełnosprawnyc na otwartym ryn

po wyższanie

m.in.

walifi acji

o co ziennego życia;
pracy, spowo owane ra iem

wie zy praco awców, na temat możliwości i orzyści płynącyc z zatr

nienia tyc osó .

ROZWIĄZANIA NA TERENIE POWIATU:
1. Powiatowy Urzą Pracy w Sławnie yspon je śro ami Pa stwowego F n sz Re a ilitacji
Osó Niepełnosprawnyc na re a ilitację zawo ową osó niepełnosprawnyc oraz realiz je
programy a tywizacji zawo owej osó niepełnosprawnyc z powiat sławie s iego.
2. Specjalny Ośro e

Sz olno-Wyc owawczy

la Dzieci i Mło zieży Niepełnosprawnej

im. Marii Grzegorzews iej w Sławnie z internatem zapewnia wyc owan om poziom
przygotowania ogólnego, zawo owego i społecznego, a y
egzystencji w ro zinie, śro owis

yli z olni

o samo zielnej

i społecze stwie, w tórym przyj zie im żyć ja o oso om

orosłym. Za anie to jest realizowane zgo nie z zasa ami współczesnej pe agogi i specjalnej
przy

wykorzystaniu

metod

dostosowanych

do

specjalnych

potrzeb

edukacyjnych

wyni ającyc z niepełnosprawności wyc owan ów.
3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pe agogiczna w Sławnie z filią w Darłowie - placów a
oświatowa,

tórej głównym celem jest

zielanie

zieciom i mło zieży pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
ształcenia i zawo
z wyc owaniem i

, a ta że

zielanie ro zicom i na czycielom pomocy związanej

ształceniem

zieci i mło zieży. Po stawowa opieka psychologiczno-

pe agogiczna o ejm je zieci zamiesz jące na terenie miasta i gminy Sławno i Darłowo
oraz czniów sz ół ziałającyc w tym rejonie ( o 19 ro

życia).

4. Powiatowy Zespół o Spraw Orze ania o Niepełnosprawności w Sławnie. Zespół swoim
zasięgiem o ejm je powiat sławie s i. Do głównyc
orzecze o niepełnosprawności la osó , tóre nie
orzecze o stopni niepełnosprawności la osó , tóre
orzecze o ws azaniac
l

o lg i prawnie

za a

Zespoł

należy: wydawanie

o czyły 16. ro

życia, wydawanie

o czyły 16 ro życia, wydawanie

la osó posia ającyc orzeczenia o inwali ztwie

niez olności o pracy na po stawie orzecze innyc organów, wydawanie legitymacji
o ment jącyc niepełnosprawność i stopie niepełnosprawności oraz art par ingowyc ,

na po stawie ważnyc orzecze wy awanyc przez Zespół.
5. Ośro i Pomocy Społecznej. Pomoc oso om niepełnosprawnym i ic ro zinom świa czona
jest przez następ jące ośro i pomocy społecznej:
a.

Miejs i Ośro e Pomocy Społecznej Sławnie,
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b. Miejs i Ośro e Pomocy Społecznej w Darłowie,
c. Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Sławnie,
d.

Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Darłowie,

e. Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Malec owie,
f.

Gminny Ośro e Pomocy Społecznej w Postominie.

6. Śro owis owy Dom Samopomocy w Sławnie. Celem ziałalności Dom jest organizowanie
oparcia społecznego
społecznej poprzez
śro owis

oraz

la osó

z za rzeniami społecznymi, przeciw ziałanie izolacji

trzymywanie osó

z za rzeniami psyc icznymi w ic

ształtowanie właściwyc

postaw społecznyc

nat ralnym

– integracja społeczna

ze śro owis iem lo alnym – 30 miejsc.
7. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Sławnie, prowa zony przez Stowarzyszenie
„AKSON” w Sławnie, stwarzający oso om niepełnosprawnym niez olnym
zatr

nienia pracy możliwość re a ilitacji społecznej i zawo owej w za resie pozys ania

lub przywracania miejętności niez ę nyc
jest

o po jęcia

la 35 osó

niepełnosprawnyc

o po jęcia zatr nienia. Warsztat przeznaczony

z powiat

sławie s iego, posia ającyc

ws azanie

do czestnictwa w terapii zajęciowej.
8. Ośro i re a ilitacyjne Na terenie powiat sławie s iego f n cjon ją ośro i, w tóryc
organizowane są t rn sy re a ilitacyjne. Ośro i zapewniają oso om niepełnosprawnym
o powie nie war n i po yt ,

ostosowane

o ro zaj

i stopnia niepełnosprawności

czestni ów t rn s , oraz azę o prowa zenia re a ilitacji i realizacji o reślonego programu
t rn s . Zarówno ośro i ja i organizatorzy t rn sów m szą posia ać wpis o powie nio
do rejestr

ośro ów i organizatorów prowa zonego przez wojewo ę. A t alny wy az

ośro ów i organizatorów t rn sów re a ilitacyjnyc

ostępny jest na stronie internetowej

www.empatia.mpips.gov.pl.
9. Organizacje pozarzą owe ziałające na rzecz osó niepełnosprawnyc w powiecie.

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Infrastr t ra instyt cjonalnej pieczy zastępczej wymaga reorganizacji. Wszystkie
miejsca w placów ac są wy orzystane, prze ywają w nic

zieci w różnym wieku

i po różnyc przejściac .
2. Bra

jest na terenie powiat

specjalistycznyc

ro zin zastępczyc

i pogotowia

rodzinnego.
3. Mała licz a asystentów ro ziny i z yt

że o łożenie ic pracą.
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4. Bra

infrastr t ry socjalnej (Dom

Interwencji

Kryzysowej,

Pomocy Społecznej, noclegowni, Ośro a

Poradni

Rodzinnej

z

Centrum

Terapeutycznym

dla mło zieży).
5. Pro lemy ro zin w wypełniani f n cji opie

czo-wychowawczych, bytowych itp.

6. Tr ności w reorganizacji str t ry pieczy instyt cjonalnej.

BEZROBOCIE
●

Bra

możliwości wejścia na ryne

pracy

la osó

niepełnosprawnyc , spowo owane

o awami praco awców prze oso ami niepełnosprawnymi, zwłaszcza c orymi psyc icznie.
Negatywne

nastawienie

społecze stwa

o

zatr niania

osó

niepełnosprawnyc

i jej zac owa .
●

Sła y system ontroli osó niepełnosprawnyc po czas prac społecznie żytecznyc .

●

Sła a om ni acja lo alna, pro lemy z ojaz em o pracy.

●

Bra

opie i na

ziećmi, zwłaszcza na terenac

wiejs ic ,

la osó

c cącyc

powrócić

do pracy.
●

Mentalność osó

ezro otnyc , ra wiary we własne miejętności.

●

Szara strefa, zo owiązania ściągane przez omorni ów, niec ęć o legalnego zatr

●

Sła e wynagro zenia i w związ

●

Niewystarczająca współpraca instyt cji ształcącyc z rzę em pracy.

●

D że popegeerows ie o szary wiejs ie z l

nienia.

z tym brak motywacji do pracy.
nością nieprzyzwyczajoną

o a tywności

i gospo arności.
●

Bra mec anizmów w pomocy społecznej mo iliz jącyc

●

Bra proce r pomocy angaż jącyc wszyst ie instyt cje o tego wyznaczone.

●

Z yt wyso i zasiłe jest powo em la tórego wiele o iet nie ecy je się na po jęcie
pracy. Wyso ość zasił
do po jęcia zatr

●

Bra

o po jęcia zatr nienia.

jest porównywalna z wyso ością pensji, co nie motywuje

nienia.

Centr m Integracji Społecznej, Kl

ów Integracji Społecznej, Za ła

A tywności

Zawo owej, spół zielni socjalnyc .
●

Niewystarczająca współpraca instyt cji ształcącyc z rzę em pracy.

●

Utrwalenie bezrobotnego stylu życia zwłaszcza na o szarac wiejs ic .

●

Bra motywacji

ł gotrwale ezro otnyc

o po ejmowania zatr

nienia.
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POWIAT STARGARDZKI
Powiat stargardzki ma 120 091 miesz a ców, z czego 51,0% stanowią o iety, a 49,0% mężczyźni.
W latach 2002-2017 licz a miesz a ców wzrosła o 0,2%. Śre ni wie miesz a ców wynosi 41,2 lat
i jest porównywalny o śre niego wie

miesz a ców wojewó ztwa zac o niopomors iego oraz

porównywalny o śre niego wie

miesz a ców całej Pols i. Prognozowana licz a miesz a ców

powiat stargar z iego w 2050 ro

wynosi 102 775, z czego 51 910 to o iety, a 50 865 mężczyźni.

Powiat stargar z i ma

jemny przyrost nat ralny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi

naturalnemu -0,33 na 1000 miesz a ców powiat stargar z iego. W 2017 ro

ro ziło się 1 204

zieci, w tym 50,0% ziewczyne i 50,0% c łopców.
W 2016 ro

44,7% zgonów w powiecie stargar z im spowo owanyc

yło c oro ami

ła

rążenia, przyczyną 29,9% yły nowotwory, a 6,4% zgonów wywołanyc

yło c oro ami

ła

oddechowego.
Str t ra emograficzna analizowanyc powiatów nie o iega o str t ry właściwej emografii
kraju.
Rysunek 4 Piramida wieku mieszkańców powiatu stargardzkiego, 2017

Źró ło: Główny Urzą Statystyczny, pols awlicz ac .pl
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PRZEMOC W RODZINIE
Przemoc w ro zinie stanowi pro lem społeczny, tóry występ je w podstawowej omórce społecznej,
ja ą jest ro zina. Zjawisko przemocy dotyka osoby, niezależnie o

ic

wy ształcenia, stat s

społecznego czy poc o zenia. Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc

w Powiecie

Stargardzkim 2016 - 2020 ws az je, że najczęściej pojawiający się pro lem na terenie powiat
stargar z iego związany jest z przemocą psyc iczną i fizyczną oraz zanie aniem.
Obszary problemowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro zinie:



oświa czanie przemocy przez zieci, oso y niepełnosprawne oraz seniorów,
zjawisko przemocy w rodzinie jest skorelowane z współwystępowaniem
od s



zależnie

stancji psyc oa tywnyc wśró sprawców przemocy,
o pora nictwa specjalistycznego mającego wzmacniać opie

ograniczony dostęp
i wyc owawcze

ompetencje oraz właściwe wzorce zac owa

cze

wśró ro zin zagrożonyc

przemocą,


niewystarczający poziom wrażliwości i świa omości społecznej na a ty przemocy,



funkcjonowanie osó

oznającyc

przemocy, w tym

wzglę nienie psyc ologicznyc

mec anizmów przemocy m.in. syn rom szto olms i, zespół stres

po razowego PTSD,

proces wiktymizacji,


niewiel i o sete

osó

stos jącyc

przemoc w ro zinie zo owiązanyc

są ownie

do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,


niewystarczający poziom współpracy inter yscyplinarnej w za resie interwencji ryzysowej,



ograniczone zaangażowanie placówe

oświatowyc

w interwencję w przypa

zieci

i mło zieży,


z yt sła o rozwinięty system pora nictwa specjalistycznego,12



brak reakcji na akty przemocy w rodzinie,




trwalający się w społecze stwie negatywny stereotyp ofiary przemocy,
nie ostateczne na ła y finansowe na realizację za a z za res przeciw ziałania przemocy
w rodzinie,



zwię szenie się pocz cia ez arności wśró sprawców ze wzglę

na wy ł żający się try

postępowania arnego13.

12

Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Powiecie Stargar z im na lata 2016 - 2020
Powiatowy Program Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie oraz Oc rony Ofiar Przemocy w Ro zinie w Powiecie
Stargardzkim na lata 2017 - 2020.
13
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Dane statystyczne z Głównego Urzę
ze wzglę

na przyczynę

Statystycznego (ta ela nr 15 Pomoc przyznana rodzinie

zielenia pomocy, 2014-2016) ws az ją, że w powiecie stargar z im

rastycznie zmniejszyła się ilość

zielonego wsparcia oso om niepełnosprawnym. Licz a wy anyc

ecyzji o niepełnosprawności

rastycznie spa ła z 1778 decyzji wydanych w roku 2014,

do 520 decyzji w roku 2016. Spadek wydanych decyzji w latach 2014 - 2016 wyniósł aż 70%!
Z informacji zawartyc

w Powiatowym Programie Działa

na Rzecz Osó

Niepełnosprawnyc

w powiecie stargardzkim na lata 2019 - 2021 wyni a, że licz a osó niepełnosprawnyc w powiecie
w latach 2015 - 2017 spa ła z 2832 orzecze wy anyc w 2015 ro , o 2037 orzecze wy anyc
w 2017 ro . Do omin jącyc przyczyn niepełnosprawności w powiecie należą c oro y psyc iczne,
pośle zenie narzą

r c , c oro y

ła ów o ec owego i rążenia l

rozwojowe. We ł g wspomnianego wyżej Program

pro lemy, z

całościowe za rzenia

tórymi

ory ają się oso y

niepełnosprawne w powiecie to:
-

brak odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej gmin;

-

z yt nis i poziom a tywności zawo owej osó niepełnosprawnyc ;

-

występowanie arier w infrastr t rze om ni acyjnej la osó niepełnosprawnyc ;

-

niewystarczający poziom współpracy instyt cji p licznyc z organizacjami pozarzą owymi;

-

ra stałego monitoring wzglę em pop lacji osó niepełnosprawnyc ;

-

niewystarczający oferta omple sowej re a ilitacji osó niepełnosprawnyc ;

-

niska świa omość społeczna, związana z zatr

-

nis i poziom wy ształcenia osó niepełnosprawnyc ;

-

ra efe tywnego system zatr

nianiem osó niepełnosprawnyc ;

niania osó niepełnosprawnyc ;

nis a świa omość praco awców o możliwościac zatr nienia osó niepełnosprawnyc

14

.

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU
W cel poprawy ja ości życia osó niepełnosprawnyc w Powiecie Stargar z im, na lata 2019 - 2021
zaplanowano

ziałania

mające

na

cel

integrację

społeczną

osó

oraz ształtowanie świa omości społecznej związanej z pro lemem osó
a tywizację zawo ową i e

niepełnosprawnyc
niepełnosprawnyc ,

acyjną oraz promocję zawo ową osó niepełnosprawnyc , re a ilitację

społeczną i z rowotną oraz współpracę i integrację po miotów wspierającyc oso y niepełnosprawne.
W ramac wyznaczonyc

14

ziała plan je się:

Powiatowy Program Działa na Rzecz Osó Niepełnosprawnyc w Powiecie Stargar z im na lata 2019 - 2021
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-

organizowanie imprez, wy arze i spot a

lt ralnyc , sportowyc oraz re reacyjnyc na

rzecz integracji osó niepełnosprawnyc z lo alną społecznością,
-

likwi ację

arier w f n cjonowani

poprzez wy awanie art par ingowyc

osó

niepełnosprawnyc

la osó

w przestrzeni p licznej

o tego prawnionyc oraz ostosowanie

infrastr t ry miejs iej o potrze osó niepełnosprawnyc ,
-

a t alizację strony i wy az

organizacji pozarzą owyc

ziałającyc

na rzecz osó

niepełnosprawnyc na stronie Powiatowego Centr m Pomocy Ro zinie,
-

pośre nictwo pracy i pora nictwo zawo owe, sz olenie oraz prze walifi owanie osó
niepełnosprawnyc ,

-

promocję zatr

nienia osó niepełnosprawnych,

-

ref n ację osztów zatr nienia i oposażenia miejsc pracy la osó niepełnosprawnyc ,

-

pomoc w za resie zys ania wy ształcenia na poziomie wyższym poprzez ofinansowanie,

-

pomoc w trzymani a tywności zawo owej poprzez zapewnienie opie i la oso y zależnej
(dziecka),

-

Proje t “A tywny samorzą ”, finansowany ze śro ów Pa stwowego F n sz Re a ilitacji
Osó Niepełnosprawnyc . Głównym celem program jest wyeliminowanie l
arier ograniczającyc

czestnictwo osó

zawo owym i w ostępie o e

niepełnosprawnyc

w życi

zmniejszenie
społecznym,

acji,

-

ofinansowanie osztów tworzenia i ziałalności warsztatów terapii zajęciowej

-

ofinansowanie oso om niepełnosprawnym i ic

opie nom

o

czestnictwa w t rn sie

re a ilitacyjnym, za pie sprzęt re a ilitacyjnego, prze miotów ortope ycznyc i śro ów
pomocniczych,
-

dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej,

-

ofinansowanie sł g tł macza języ a migowego,

-

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

-

dofinansowanie o zaopatrzenia w sprzęt re a ilitacyjny la osó prowa zącyc
gospo arczą związaną z ziałalnością na rzecz osó niepełnosprawnyc

Do je noste

zielającyc

ziałalność

15

.

wsparcia i pomocy oso om niepełnosprawnym na terenie Powiat

Stargar z iego należy:

15

-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,

-

Organizacje pozarzą owe,

-

Powiatowy Zespół s. Orze ania o Niepełnosprawności,

-

Powiatowy Urzą Pracy w Stargar zie,

Powiatowy Program Działa na Rzecz Osó Niepełnosprawnyc w Powiecie Stargar z im na lata 2019 - 2021
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-

Gminy Powiatu Stargardzkiego,

-

Je nost i Samorzą

-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie,

-

Ośro e Koor ynacyjno-Rehabilitacyjno-Opie

-

Sz oła Po stawowa Specjalna w Stargar zie.

Terytorialnego,
czy w Stargar zie,

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dane statystyczne z Głównego Urzę
ze wzglę

na przyczynę

zmniejszyła się ilość

zielenia pomocy) ws az ją, że w powiecie stargar z im rastycznie

zielonego wsparcia na rzecz potrze oc rony macierzy stwa w ostatnic

latach. Liczba wy anyc
z 339 ecyzji w ro

Statystycznego (ta ela nr 15 Pomoc przyznana rodzinie

ecyzji o przyznani pomocy na potrze y oc rony macierzy stwa spa ła

2014, o 128 w ro

ecyzji można zao serwować la potrze

2016. Po o ne rastyczne spa i w ilości wy anyc
óstwa, ez omności, ezro ocia czy niepełnosprawności.

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU:
Na po stawie Powiatowego Program Rozwoj Pieczy Zastępczej w Powiecie Stargar z im na lata
2018 - 2020, pomoc i wsparcie w pro lemie ezra ności w sprawac opie

czo - wychowawczych

i prowadzeniu gospodarstwa domowego oferuje:
1. 6 placówe opie

czo wyc owawczyc :

 Placów a Opie

czo - Wychowawcza w nr 1 przy ul. Szymanowskiego 56/31 w Stargardzie;

 Placów a Opie

czo - Wyc owawcza w nr 2 przy l. Piłs s iego 103/1-2-3 w Stargardzie;

 Placów a Opie

czo - Wychowawcza w nr 3 przy ul. Mickiewicza 1A/4 w Stargardzie;

 Placów a Opie

czo - Wychowawcza w nr 4 przy w Witkowie 24C w Witkowie Drugim;

 Placów a Opie

czo - Wychowawcza w nr 5 przy ul. Andersa 14 w Stargardzie;

 Placów a Opie

czo - Wychowawcza w nr 6 przy ul. Andersa 14 w Stargardzie;

2. oraz:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie;
 Miejs ie i Gminne Ośro i Pomocy Społecznej;
 Placów i Oświatowe;
 Organizacje pozarzą owe;
 Ośro i A opcyjne;
 Stargar z ie Towarzystwo B ownictwa Społecznego;
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
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 Opiekun Usamodzielnienia;
 Starostwo Powiatowe.
3. Powiat stargardzki razem ze Stargardzkim Towarzystwem B ownictwa Społecznego
Sp. z o.o. realiz je program “Na Start” w ramac

tórego,

ziela pomocy wyc owan om

pieczy zastępczej samo zielniającym się, w za resie otrzymania miesz ania ocelowego.
4. Powiatowy Program Rozwoj Pieczy Zastępczej w Powiecie Stargar z im na lata 2018 2020 za ła a

o at owo wspieranie rozwoj

różnyc

form ro zicielstwa zastępczego,

tworzenie systemu rodzin zastępczyc oraz zieci mieszczonyc w ro zinac zastępczyc ,
tworzenie spójnego system wsparcia w ramac proces

samo zielniania się pełnoletnic

wyc owan ów pieczy zastępczej.

PROBLEMY PSYCHICZNE

Na podstawie Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Powiecie Stargar z im na lata
2016 - 2020, w powiecie f n cjon je niewystarczająca licz a placówe , tóra zajm je się leczeniem
psychiatrycznym. Problem ten wynika z ograniczonych funduszy oferowanych przez system ochrony
zdrowia w Polsce. Obszary problemowe zidentyfikowane na podstawie ww Strategii to:
 ograniczony ostęp o terapii psyc ologicznyc

la osó , tóre wymagają specjalistycznego

wsparcia;
 ograniczony ostęp o psyc iatrii ziecięcej;


ra właściwego system



ierność zawo owa osó z za

omple sowego wsparcia la osó za rzonyc psyc icznie;
rzeniami psyc icznymi wyni ająca z ogranicze ze strony

praco awców;
 niewystarczający poziom wie zy na temat za rze

psyc icznyc

wśró

lo alnej

społeczności;
 rosnący poziom zapotrze owania na sł gi z za res pora nictwa psyc ologicznego;
 ograniczony ostęp o terapii zależnie ;
 nie ostatecznie roz

owany system profila ty i zależnie

la zieci i mło zieży;

 ograniczony ostęp o terapii ro zin zieci i mło zieży z pro lemami zależnie ;
 o s

stancji psyc oa tywnyc i zależnie

e awioralnyc .

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU:
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Ponieważ nie tworzono program na poziomie powiat , tóry reg lował y formy wsparcia la osó
oświa czającyc

pro lemów

psyc ologicznyc

i

psyc iatrycznych,

powiatowa

Strategia

Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Powiecie Stargar z im na lata 2016 - 2020, rekomenduje:


organizowanie
na temat za

ampanii społecznyc ,
rze

psyc icznyc

onferencji w cel

oraz poziom

zwię szania poziom

tolerancji i zroz mienia

wie zy
la osó

z zaburzeniami psychicznymi,


zwię szanie ostęp



organizowanie spot a informacyjno-e



osó z za



organizowanie sz ole

o pora nictwa psyc ologicznego,
acyjnyc

rzeniami psyc icznymi przeznaczonyc

otyczącyc f n cjonowania,
la praco awców,

la pracowni ów pomocy społecznej w za resie wsparcia i pracy

z osobami z zaburzeniami psychicznymi, współpraca instyt cji p licznyc z organizacjami
pozarzą owymi na rzecz wspierania osó z za rzeniami psyc icznymi.
Poza tym, na terenie powiatu stargardzkiego pomocy psychologicznej i psychiatrycznej udziela:


Ośro e Psyc oterapii i Sz ole “Pracownia” w Stargar zie;



Poradnie zdrowia psychicznego;



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie;



Wojewó z ie Ośro e

Me ycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia

i Profilaktyki w Stargardzie.

UZALEŻNIENIA

Ja wyni i ze Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Powiecie Stargar z im na lata
2016 - 2020 al o olizm i nar omania są „najczęściej występ jącymi zależnieniami i są czynni ami,
tóre

oprowa zają

negatywne

o występowania licznyc

patologii społecznyc

oraz niosą ze so ą liczne

onse wencje z rowotne, psyc ologiczne i społeczne. Uzależnienia te wywierają

estr tywny wpływy na wszyst ie

zie ziny życia oso y

zależnionej m.in. za rzają

funkcjonowanie rodziny, sprzyjają rozwojowi przemocy w ro zinie, niszczą więzi ro zinne,
oprowa zają o o niżenia wy ajności zawo owej, co może s t ować tratą pracy oraz pro lemami
finansowymi. Gener ją pro lemy z prawem, w s rajnyc

przypa ac

mogą

oprowa zić

do marginalizacji i wykluczenia społecznego je nost i zależnionej”16.

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU

16

Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Powiecie Stargardzkim na lata 2016 - 2020
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O powie zialne za profila ty ę i pomoc w rozwiązywani pro lemów al o olowyc są miejs ie
i gminne ośro ów pomocy społecznej, w

tóryc

ziałają Gminne l

Miejs ie Komisje

Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc oraz instyt cje wspierające:
-

Przyc o nia Terapii Uzależnienia o Al o ol i Współ zależnienia w Stargar zie;

-

Ośro e Psyc oterapii i Sz ole “Pracownia” w Stargar zie;

-

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR w Stargardzie;

-

organizacje pozarzą owe i ic

-

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.

Ponieważ nie

tworzono program

ziałalność na terenie powiat ;

inform jącego o rozwiązaniac

poziomie powiat , przywoł je się rozwiązania pro lem

pro lem

al o olowego na

na po stawie Gminnyc

Programów

Profila ty i i Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc , tóre wspólnie za ła ają a tywne ziałania:


Gminnyc Komisji Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc ,



Gminnyc

Zespołów Inter yscyplinarnyc

na rzecz przeciw ziałania i rozwiązywania

pro lemów al o olowyc .

Do at owo, Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc
2016 - 2020, re omen


w Powiecie Stargar z im na lata

je ta ie ziałania przyczyniające się o rozwiązania pro lem ja :

intensyfi acja współpracy inter yscyplinarnej w za resie profila ty i

zależnie

oraz

pomocy oso om zależnionym i ic ro zinom;


zwię szanie ziała informacyjno-edukacyjnyc



pomocy oso om zależnionym i współ zależnionym;



zwię szanie licz y P n tów Kons ltacyjnyc



tworzenie

ampanii społecznyc ,

otyczącyc
la osó

zależnie , form;

zależnionyc i ic ro zin;

onferencji na temat

zależnie

w cel

zwię szania

świa omości społecznej w tym za resie;


zwię szanie współpracy pomię zy instyt cjami p licznymi a organizacjami pozarzą owymi
w za resie profila ty i i leczenia zależnie .

BEZROBOCIE
W powiecie stargar z im gr pa osó
pop lacji osó

ł gotrwale

ezro otnyc

ezro otnyc w 2015 roku – 2 791 osó . W przypa

stanowi pona

połowę ogół

ezro ocia staje się ten fa t

najwię szym pro lemem. Jest to owiem gr pa, tórą najtr niej za tywizować, ponosząc przy tym
znaczne koszty. W efekcie może to przynieść negatywne onse wencje w wymiarze ekonomicznym
i psyc ospołecznym w o niesieni

o miesz a ców powiat stargar z iego. Wy ł żanie się czas ,
Strona | 57

ie y oso a pozostaje ierna zawo owo oprowa zić może o wy czonej ezra ności, rezygnacji
z pełnienia ról społecznyc i ro zinnyc .
Zidentyfikowane obszary problemowe w zakresie bezrobocia:


ża licz a osó

ł gotrwale ezro otnyc ,



niewłaściwy sposó f n cjonowania społecznego osó



brak motywacji do poszukiwania pracy, rezygnacja z ról społecznyc i ro zinnyc ,



występowanie patologii społecznyc (al o olizm, nar omania, przestępczość),



ra

ezro otnyc ,

ą ź nis i poziom walifi acji zawo owyc ,



występowanie zjawis a „wy czonej ezra ności”,



występowanie zjawis a nielegalnego zatrudnienia,



nierównomierny rozwój gmin w powiecie, np. po

wzglę em zaso ów ryn

pracy,

infrastruktury,


ra

oświa czenia zawo owego wśró mło szyc gr p osó

ezro otnyc .17

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU
Ponieważ nie tworzono program pomocy i profila ty i na poziomie powiat , tóry stalał y formy
wsparcia la osó

ezro otnyc , w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc

w Powiecie Stargardzkim na lata 2016 - 2020, zare omen owano potrze ne ziałania, ta ie ja :


intensyfikacja współpracy Powiatowego Urzę
społecznej w za resie a tywizacji osó

Pracy w Stargar zie z ośro ami pomocy

ł gotrwale ezro otnyc ,



a tywizacja praco awców o zatr niania osó ,



promowanie ziała z za res e onomii społecznej,



rozwój ostęp

o stażów, pra ty i wolontariat w cel a tywizacji zawo owej osó

ez

oświa czenia,


o ór sposo

i ier n ów system a tywizacji osó

ezrobotnych do potrzeb rynku

pracy,


wy orzystywanie śro ów Unii E ropejs iej o a tywizacji osó



zwię szanie ofert ora ztwa zawo owego oraz sz ole po noszącyc

ezro otnych,
ompetencje osó

bezrobotnych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy,


rozwój ształcenia stawicznego w cel a tywizacji osó w wie



zacieśnianie współpracy instyt cji p

licznyc z organizacjami pozarzą owymi w cel

podnoszenia poziomu aktywizacji zawo owej osó

17

50+,

ezro otnyc .

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016 - 2020
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ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU
W powiecie stargardzkim realizowany jest Powiatowy Program Przeciw ziałania przemocy
w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie W Powiecie Stargardzkim na Lata 2014-2016,
zgodnie
z tórym w powiecie, wsparcie la osó


Ośro e

oświa czającyc przemocy ofer je:

Interwencji Kryzysowej prowa zony przez centr m Socjalne Caritas

w Stargardzie;


Gminny Ośro e Wsparcia la Ofiar Przemocy w Ro zinie i Ko iet z Dziećmi;



Zespoły Inter yscyplinarne w aż ej gminie, realiz jące pomoc w ramac

proce ry

“Nie ies iej Karty”;


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Powiatowy Program Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2017 - 2020 w latac
zapewniać ziałania profila tyczne i e
przemocy w ro zinie, o

o owiąz jącyc

przewi je

ację społeczną, oc ronę i pomoc oso om oświa czającym

ziaływanie na oso y stos jące przemoc w ro zinie, profesjonalizację sł ż

i po miotów realiz jącyc

ziałania z za res przeciw ziałania przemocy w ro zinie. Do at owo,

Strategia

Pro lemów

Rozwiązywania

Społecznyc

w

Powiecie

Stargardzkim

2016-2020,

rekomenduje:


intensyfi ację ziała informacyjnyc

otyczącyc przeciw ziałania przemocy w ro zinie

oraz możliwość zys ania specjalistycznej pomocy w przypa

wystąpienia przemocy

w rodzinie,


rozwijanie współpracy mię zyinstyt cjonalnej na rzecz przeciw ziałania przemocy
w rodzinie,



organizowanie onferencji na temat przeciw ziałania przemocy w ro zinie, wo ec zieci,
osó niepełnosprawnyc oraz seniorów,



zwię szanie ostęp



intensyfi ację współpracy mię zyinstyt cjonalnej w za resie interwencji kryzysowej,



organizowanie konferencji edukacyjno-informacyjnych z zakresu interwencji kryzysowej

o specjalistycznego pora nictwa,

skierowanych do kadry nauczycielskiej,


rozwijanie systemu poradnictwa specjalistycznego,



opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych przeznaczonych dla dzieci
mło zieży otyczącyc promocji zac owa wolnyc o przemocy oraz z rowego try
życia wolnego o



zależnie ,

organizowanie ampanii społecznyc , onferencji powszec niającyc wartości ro zinne,
właściwe wzorce zac owa , promocję z rowego styl życia wolnego o nałogów.
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ROSNĄCY ODSETEK OSÓB STARSZYCH

Zidentyfikowane w Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Powiecie Stargar z im na
lata 2018 - 2020 o szary pro lemowe w za resie a tywizacji seniorów to:


niewystarczająca licz a miejsc w Dom Pomocy Społecznej w Dolicac , wyso i poziom
potrze opie

czyc osó starszyc ze wzglę

na ic f n cjonalne ograniczenia i stan

zdrowia,


ograniczony ostęp o świa cze z rowotnyc , rehabilitacyjnych,



niski poziom świa omości społecznej otyczącej f n cjonowania oraz potrze osó starszyc ,
stereotypowe postrzeganie seniorów,



niewystarczająca licz a ośro ów wsparcia la seniorów oraz l



nis a a tywność społeczna osó starszyc ,



ograniczenia w ostępie o świa cze opie

czyc

ów seniora,

zielanyc w miejsc zamiesz ania.

ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE POWIATU
Na terenie Powiat Stargar z iego f n cjon ją:


Miejs ie i Gminne Ośro i Pomocy,



Domy Pomocy Społecznej,



Dzienny Dom Seniora - Wigor w Suchaniu,



Istotnym elementem polity i senioralnej jest a tywność i inicjatywy po ejmowanyc przez
organizacje pozarzą owe na rzecz osó starszyc ,



Kl y Seniora prowa zone przez Związ i Emerytów i Rencistów.

Ponieważ nie tworzono program pomocy i profila ty i na poziomie powiat , tóry stalał y form
wsparcia

la osó

starszyc , w powiatowej Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc

w Powiecie Stargardzkim na lata 2016 - 202, zare omen owano potrze ne ziałania, ta ie ja :


roz

owa system

świa cze

opie

czyc

zielanyc

w miejsc

zamiesz ania,

możliwość orzystania z nic w aż ej gminie,


propagowanie zasa promocji z rowia i igieny życia, poprawa świa czen rehabilitacyjnych,



promowanie wolontariat osó starszyc i la osó starszyc oraz grup samopomocowych,



współpraca z organizacjami pozarzą owymi w cel
starszyc , w tym l

tworzenia miejsc a tywności osó

ów seniora,
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organizowanie
na cel e

ampanii społecznyc

oraz imprez

lt ralnyc , re reacyjnyc ,mającyc

owanie społecze stwa w za resie f n cjonowania seniorów oraz sprzyjającyc

reintegracji mię zypo oleniowej,

Pro lemy społeczne zi entyfi owane na łamac prasy online:
1. Pro lemy w por szani się po mieście la osó niepełnosprawnyc i starszyc
https://gs24.pl/stargard-miasto-nieprzyjazne-dla-niepelnosprawnych/ar/5324316
2. 2015 więźniowie zatr ci opalaczami,
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/873509,stargard-szczecinski-wiezniowie-nadopalaczach.html
3. Maj 2017 uczniowie gimnazjum zatruci dopalaczami
http://stargard.naszemiasto.pl/artykul/policja-wyjasnia-skad-chlopcy-mieli-substancjezabronione,4119940,art,t,id,tm.html
4. https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/stargard-szczecinski-skandaliczne-zachowaniedyrektorki-bursy/0059eqe Znęcanie się na miesz a cami rsy
5. Problemy w koegzystencji z Romami. W ostatnich latac wyciszył się temat w głównyc
me iac , na forac wciąż jest gorący
http://info.stargard.pl/forum/index.php?A=4&nr_tematu=19368
6. Lo ale om nalne niszczone i za ł żone

Strona | 61

WNIOSKI
Niniejszy roz ział raport

prezent je pro lemy społeczne występ jące w analizowanyc

powiatac w nieco szerszym onte ście. A torzy raport

o on ją t taj po pierwsze kategoryzacji

pro lemów społecznyc . Zostały t taj wye sponowane zarówno te pro lemy,

tóre zostały

zi entyfi owane w analizie aż ego z powiatów o onanej w poprze nim roz ziale. Na równi z nimi
po azane zostają pro lemy społeczne, tóre w analizowanyc
rza o l

o mentac pojawiały się ar zo

zgoła wcale, jeśli mówić o poziomie o mentów strategicznyc

G y sięgamy je na

la powiatów i gmin.

po ogólnopols ie opracowania związane z i entyfi owaniem, profila ty ą

i rozwiązywaniem pro lemów społecznyc , o az je się, że tyc że jest z ecy owanie więcej, c oć
nie tóre w p licznym ys rsie są rza ziej po ejmowane.
Stą też w poniższym opracowani t ż o o pro lemów społecznyc o po łoż socjalnoytowym,

tóre wymieniane

yły w

o mentacji

la

aż ego powiat , pojawiają się ta że

zagrożenia związane np. z cy erprzestępczością. Ta ja o pro lem społeczny została wprost nazwana
i o reślona tyl o w Strategii rozwiązywania pro lemów społecznyc

la powiat goleniows iego

na lata 2016-2025. Nie sposó je na po ejrzewać, iż cy er-zagrożenia nie otyczą społeczności
pozostałyc powiatów.
Zmiany

emograficzne, prze e wszyst im starzenie się społecze stwa

ę zie wzmagać

potrze ę wsparcia osó starszyc , niepełnosprawnyc i samotnyc . W perspe tywie ł gofalowej
ę zie to rz tować na ształtowanie się polity i w za resie szero o roz mianej pomocy społecznej.
Z przeprowa zonej analizy wyni a, że spośró wszyst ic

gr p społecznyc

to seniorzy

są tą gr pą, o tórej a resowanyc jest najwięcej różnego ro zaj programów społecznyc , zarówno
profila tycznyc , e

acyjnyc

ja

a tywności seniorów cieszą się
się pozys iwać f n

i

oraźnyc . Niemniej, kolejne, nowe programy wspierania

żą pop larnością, a li erzy lo alnyc

społeczności starają

sze na organizowanie tego rodzaju inicjatyw.

Wśró pro lemów, z tórymi ory ają się seniorzy, l czowym są te związane z ich stanem
z rowia i samotnością, zaczynając o

pro lemów w

ostępie

na radzeniu sobie z zaspokajaniem codziennyc potrze życiowyc
Przemoc to je en z najpoważniejszyc

o terapii i

sł g me ycznyc ,

o cząc.

pro lemów społecznyc

o notowywanyc

w o mentac strategicznyc zarówno na poziomie analizowanyc powiatów ja i przynależnyc
do nic gmin. Daje się je na za ważyć fa t, że w z ecy owanej wię szości przemoc jest tra towana
ja o zjawis o ar zo je noro ne, ez wyo rę niania przemocy fizycznej, psyc icznej, e onomicznej
czy seksualnej.
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Bariery informacyjne mogą

yć poważnym

o udzielanej pomocy społecznej i różnyc

tr nieniem w

jej formac

la osó ,

ocierani

tóre ta ic

o informacji
informacji mogą

posz iwać. W serwisac internetowyc analizowanyc powiatów otyc czas nie powstała je nolita
str t ra prezentacji informacji l

je en centralny p n t informacyjny pozwalający sprawnie znaleźć

informacje o możliwości orzystania z różnyc form pomocy.
Cy erzagrożenia to z olei pro lem społeczny, tóry wy aje się yć mocno marginalizowany,
a

tóry

zle ceważony,

może

prowa zić

o

poważnyc

onse wencji.

Tym

ar ziej,

że nie ezpiecze stwa pojawiające się w świecie on-line mogą zmaterializować się ta że w postaci
zagroże w świecie realnym, czego ramatycznym przy ła em jest zjawis o pe ofilii. W Załączni
o c wały nr 89/2015 Ra y Ministrów z nia 23 czerwca 2015 r. Rzą owy program wspomagania
w latach 2015–2018 organów prowa zącyc sz oły w zapewnieni

ezpiecznyc war n ów na i,

wyc owania i opie i w sz ołac – „Bezpieczna+” przytoczone zostały a ania w ramach projektu
Sz oła Bezpieczna w Sieci, realizowanego przez F n ację Dzieci Niczyje, ws az ją na s alę i ro zaj
zagroże f n cjonowania czniów w cy erprzestrzeni. Wymienia się wśró nic agresję w sieci
( o czliwe maile, rozpowszec nianie

ompromit jącyc

materiałów), nieo powie nic

treści

(strony pornograficzne, strony szerzące nienawiść, np. na tle rasowym, fora prom jące nar oty i,
s rajne o c

zanie, samoo aleczanie) oraz zagrożenia wyni ające z

ezpiecznego orzystania z zaso ów internetowyc (np. ra l
anyc i ostęp

o oso istyc

ra

wie zy na temat

sła e za ezpieczanie własnyc

ont internetowyc ). Alternatywne jęcie tego temat prezent ją

a torzy a ania EU Ki s Online, tórzy ws az ją na cztery typy zagroże (agresja, se s, zagrożenia
la wartości, zagrożenia omercyjne) w trzec

onte stac : treści, onta t i zac owa . Ba ania

po azały, że najczęstszym zagrożeniem yła rozmowa z o cymi l
www l

źmi (24%), onta t ze stronami

otrzymanie materiałów o treści potencjalnie zagrażającej rozwojowi społecznem

zieci

(17%), zagrożenia se s alne (15%).
Niski poziom integracji społecznej, wycofanie się miesz a ców z
to pro lem,

tóry jest stos n owo rza o por szany.

18

Dł gofalowo

ra

ziała
ziała

społecznyc
wspierającyc

a tywność i integrację lo alnyc społeczności może negatywnie o ijać się na wiel aspe tac życia
społecznego.
Z „Raport o Bie zie 2018” przygotowanego przez Stowarzyszenie Wiosna wyni a mię zy
innymi, że pona połowa ro ziców nie znaj
posiłe w ciąg

je czas ,

y zjeść z ziec iem c oć y je en wspólny

nia. Zaś co r gi ro zic nie rozmawia codziennie ze swoim dzieckiem.

Kolejnym pro lemem istotnym społecznie, a nie por szonym w o mentac powiatowyc
jest rosnąca ilość samo ójstw wśró

zieci i mło zieży oraz rosnąca ilość c oró psyc icznyc ta ic

jak depresja. Jak wynika z „danych Komen y Głównej Policji, w 2017 roku w Polsce 28 dzieci

18

Powiatowy program zapo iegania przestępczości oraz porzą
Bezpieczniej na lata 2018-2020

p

licznego i ezpiecze stwa o ywateli Razem
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w wie

o 7 o 12 lat oraz 702 zieci w wie

w przypa

o 13 o 18 lat o onało pró samo ójczyc , tóre

116 zieci za o czyły się śmiercią” .
19
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62. Gminna Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Gminy Marianowo na lata 2015 2020
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63. Gminny program profila ty i i rozwiązywania pro lemów al o olowyc
oraz
przeciw ziałania nar omanii w gminie Chociwel na rok 2016
64. Gminny program Profila ty i i Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc na 2017 ro
65. Gminny Program Profila ty i i Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc Gminy Dolice na
rok 2014
66. Gminny Program Profila ty i i Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc na ro 2018
67. Gminny Program Profila ty i i Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc , Przeciw ziałania
Nar omanii i zwalczania następstw z rowotnyc żywania wyro ów tytoniowyc i wyro ów
powiązanyc w Gminie Ko ylan a na ro 2018
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rodzinie na terenie gminy Stargard na lata 2017-2021
73. Gminny Program Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie oraz Oc rony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie SUCHAŃ
74. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
75. Gminy Program Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie oraz Oc rony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018 - 2022
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78. Powiatowy program rozwoj pieczy zastępczej w powiecie stargar z im 2018 - 2020
79. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz oc rony ezpiecze stwa o ywateli i
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p licznego na lata 2018 - 2020
80. Program Przeciw ziałania Przemocy w Ro zinie oraz Oc rony Ofiar Przemocy Ro zinie la
Gminy Dobrzany na lata 2016 - 2020
81. Sprawozdanie 2017 MOPS
82. Sprawozdanie GOPS
83. Sprawoz anie z ziałalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro lemów Al o olowyc w
I s w ro 2017
84. Sprawoz anie z ziałalności GOPS za 2017 r.
85. Sprawoz anie z ziałalności Ośro a Pomocy Społecznej w S c ani za 2017 r.
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87. Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Gminy Do rzany na lata 2014 - 2020
88. Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc la Gminy I s o na lata 2018 - 2022
89. Strategia rozwiązywania pro lemów społecznyc la gminy Stara Dą rowa na lata 2018 2026
90. Strategia Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc na terenie Gminy S c a na lata 2014 2020.
91. Strategia rozwiązywania pro lemów społecznyc w powiecie stargar z im na lata 2016-2020
92. Strategia Rozwoju Gminy Dobrzany na lata 2016-2026
93. STRATEGIA ROZWOJU GMINY IŃSKO 2018-2028
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95. Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel
96. Strategia rozwoj rozwoj społeczno – społeczno – gospodarczego gospodarczego gminy
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99. Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2020
100. Strategii Rozwiązywania Pro lemów Społecznyc w Gminie Dolice na lata 2016-2020
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