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Wprowadzenie
Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
wynika z art. 19 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)
z dnia 12 marca 2004 r., mówiącego, że do zadań własnych powiatu należy
„opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka”.
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu
starogardzkiego na lata 2009-2013 stanowiła pierwszy długofalowy dokument
wyznaczający kierunki polityki społecznej w regionie. Strategia rozwiązywania
problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020 ma za zadanie
weryfikację i aktualizację obranych w 2009 roku kierunków działań oraz zaplanowanie
kroków prowadzących do budowania nowego wymiaru integracji społecznej,
koniecznego w kontekście zachodzących zmian społecznych.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu jest jednym z podstawowych
narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Pozwala na racjonalizację lokalnej
polityki społecznej oraz wskazuje obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się
przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych. Założeniem strategii, oprócz
zasygnalizowania najważniejszych problemów społecznych powiatu, jest wyznaczenie
kierunków działań, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokument ma stanowić
podstawę względnie trwałych wzorów interwencji, podejmowanych w celu stopniowego
zmniejszania, bądź w miarę możliwości, całkowitego eliminowania problemów
społecznych mieszkańców powiatu.
Realizacja zadań, które wyznacza strategia powinna odbywać się zgodnie z zasadą
równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym oraz w atmosferze działań na rzecz
przeciwdziałania dyskryminacji płci i przełamywania stereotypów związanych z płcią.
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1. Proces powstawania dokumentu
1.1. Zespół Zadaniowy
Podczas prac nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych powiatu
starogardzkiego na lata 2014-2020 priorytetowo wdrożono zasadę partnerstwa,
rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania zasadniczych intencji dokumentu
przy aktywnej współpracy równoprawnie traktowanych podmiotów, reprezentujących
różne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych.
Do prac nad dokumentem, Zarządzeniem Starosty Starogardzkiego nr 25/2014 z dnia
19 marca 2014 r. oraz Zarządzeniem Starosty Starogardzkiego o zmianie nr 41/2014
z dnia 16 czerwca 2014 r., powołano Zespół ds. opracowania i realizacji Strategii
rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020,
w składzie:
1. Tatiana Neumann – Przewodnicząca Zespołu, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,
2. Magdalena Szwarc – Koordynator Zespołu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim,
3. Justyna Cichocka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim,
4. Krystyna Sobiecka – Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim,
5. Marcin Lempkowski – Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim,
6. Patryk Gabriel – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,
7. Bernadeta Grunwald – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie
Gdańskim,
8. Bernadeta Smuda – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
9. Maria Kłos – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim,
10. Anna Wachnik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie
Gdańskim,
11. Maria Berezowska-Makowska – SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień
w Starogardzie Gdańskim,
12. Anna Tomaszewska – SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie
Gdańskim,
13. Kinga Pobłocka – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
w Starogardzie Gdańskim,
14. Beata Wysokińska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach,
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15. Katarzyna Szczodrowska – Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
16. Krzysztof Sarzała – Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim,
17. Patrycja Cieślik-Ossowska – Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie
Gdańskim,
18. Mariusz Bucikiewicz – Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim,
19. Marek Urmanin – Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim,
20. Aneta Kocik – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starogardzie Gdańskim,
21. Jan Brdak – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie
Gdańskim,
22. Jolanta Żygowska – Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” w Starogardzie
Gdańskim,
23. Aniela Gemba – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Skarszewach,
24. Ks. Krzysztof Naczk – Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” w Starogardzie
Gdańskim.

1.2. Podsumowanie realizacji Strategii integracji i rozwiązywania
.problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2009.2013
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu
starogardzkiego na lata 2009-2013, przyjęta Uchwałą nr XXXIV/243/2009 Rady Powiatu
Starogardzkiego z dnia 29 czerwca 2009 r., stanowiła pierwszy długofalowy dokument
opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców powiatu,
a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie
obowiązywania poprzedniej Strategii, podejmowano liczne kroki mające na celu
rozwiązywanie występujących w środowisku problemów społecznych. Działania na
rzecz społeczności lokalnych wsparte były zarówno potencjałem własnym jednostek
(finansowym, kadrowym, rzeczowym), jak i wsparciem zewnętrznym (wynajęcie
profesjonalnych firm szkolących, współpraca z innymi powiatami).
W celu zebrania informacji oraz dokonania oceny efektów działań, przeprowadzono
badanie ankietowe zawierające pytania dotyczące stopnia realizacji założeń zawartych
w Strategii, ocenę współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację
zadań, ocenę trafności doboru sposobów rozwiązywania problemów społecznych oraz
ocenę skuteczności i efektywności zrealizowanych działań.
Poprzednia Strategia wyznaczała 4 cele strategiczne:
1.

Zintegrowany system wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem
zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży.
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2.
3.
4.

Aktywizację i integrację grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym.
Rozwój systemu wsparcia, aktywizacji i rehabilitacji osób starszych
i niepełnosprawnych.
Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego w środowisku lokalnym.

Do celów strategicznych utworzono cele operacyjne i konkretne propozycje działań.
Większość założeń pozostaje aktualna i jest stale realizowana poprzez zadania własne
poszczególnych jednostek.
Przez okres obowiązywania poprzedniego dokumentu strategicznego, dużym krokiem
do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu było skuteczne wykorzystywanie
środków unijnych. Przez okres czterech lat przystąpiono do około 50 projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, skierowanych do ponad 2 tysięcy
osób. Podejmowane działania były zgodne z celami zawartymi w Strategii i wynikały
z potrzeb środowiska, a otrzymane efekty działań są proporcjonalne do poniesionych
nakładów.
Szczegółowe sprawozdanie zostało zawarte w dokumencie Raport z realizacji założeń
strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na
lata 2009-2013.

1.3. Metodologia prac nad Strategią
Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu
starogardzkiego na lata 2014-2020 zostało powierzone Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, przy współudziale powołanego Zespołu
Zadaniowego. Przy konstruowaniu dokumentu przyjęto model konsultacyjny,
umożliwiający udział lokalnej społeczności w budowaniu Strategii na najważniejszych
jej etapach, od diagnozy, poprzez część programową, aż po wdrożenie i realizację – co
świadczy o jej partycypacyjnym charakterze.
Część diagnostyczno-analityczna Strategii zawiera dane pozyskane z jednostek,
instytucji i organizacji z terenu powiatu starogardzkiego, dane statystyczne Głównego
Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań ogólnopolskich, realizowanych na zlecenie
podmiotów działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Przeprowadzono konsultacje społeczne w formie badania ankietowego pod nazwą
Problemy społeczne powiatu starogardzkiego. Ankiety kierowano bezpośrednio do
mieszkańców powiatu, instytucji mających wpływ na kształtowanie lokalnej polityki
społecznej, organizacji pozarządowych oraz członków Zespołu Zadaniowego.
Na podstawie zebranych danych dokonano analizy SWOT.
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Część programowa jest wynikiem prac Zespołu Zadaniowego oraz wniosków
płynących z przeprowadzonej diagnozy problemów społecznych. Całość prac
doprowadziła do wyodrębnienia priorytetowych problemów społecznych powiatu
i pozwoliła na określenie propozycji długoterminowych działań.
Opracowana Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego
na lata 2014-2020 została poddana konsultacjom społecznym.

1.4. Uwarunkowania tworzenia Strategii
Umiejscowienie obowiązku opracowania strategii rozwiązywania problemów
społecznych w Ustawie o pomocy społecznej nie oznacza konieczności skupienia się
jedynie na rozwiązywaniu problemów z zakresu pomocy społecznej, ale objęciu
wszystkich obszarów polityki społecznej, mających wpływ na poprawę funkcjonowania
społeczności lokalnej. Na treść i realizację Strategii rozwiązywania problemów
społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020 mają wpływ właściwe przepisy
prawne oraz dokumenty programowe:
a) Uwarunkowania zewnętrzne
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595 ze zm.).
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182
ze zm.).
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1456 ze zm.).
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r., nr 180, poz. 1493 ze zm.).
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124 ze zm.).
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r., nr 231, poz. 1375 ze zm.)
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.).
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.).
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., nr
43, poz. 225 ze zm.).
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 966 ze zm.).
Strategia polityki społecznej województwa pomorskiego na lata 2014-2020.
Planowane priorytety podziału środków europejskich na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

b) Uwarunkowania wewnętrzne
 Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla powiatu starogardzkiego
na lata 2012-2020.
 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w powiecie starogardzkim na lata 2012-2016.
 Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015.
 Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie starogardzkim na lata 20122014.
 Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla
powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020.
 Strategia rozwoju powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020.
Przy realizacji Strategii może zachodzić potrzeba odwoływania się także do innych
aktów prawnych z zakresu oświaty, kultury i ochrony zdrowia.
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2. Część diagnostyczno-analityczna
2.1. Ogólna charakterystyka powiatu starogardzkiego
Powiat starogardzki utworzony został w 1999 roku w ramach reformy
administracyjnej. Położony jest w południowej części województwa pomorskiego
i graniczy z powiatami:





od północy: gdańskim (województwo pomorskie),
od wschodu: tczewskim (województwo pomorskie),
od południa: tucholskim, świeckim (województwo kujawsko-pomorskie),
od zachodu: chojnickim, kościerskim (województwo pomorskie).

Powierzchnia powiatu wynosi 1345 km kw. (5 miejsce pod względem wielkości
w województwie).

Rycina 1. Mapa województwa pomorskiego z wyszczególnionym powiatem starogardzkim.

Siedzibą powiatu jest liczący 48,7 tys. mieszkańców1 Starogard Gdański, będący
jednocześnie stolicą regionu etniczno-kulturowego Kociewie. Starogard Gdański
położony jest w odległości około 50 km od Gdańska – głównego ośrodka aglomeracji
Trójmiasta.
1

Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2013 r.
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Strukturę terytorialną powiatu starogardzkiego tworzy 13 gmin:




3 miejskie: Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański,
1 miejsko-wiejska: Skarszewy,
9 wiejskich: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osiek, Osieczna, Skórcz, Smętowo
Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo.

Powiat ma charakter rolniczy.

Rycina 2. Mapa powiatu starogardzkiego z obszarami poszczególnych gmin.

2.2. Sytuacja demograficzna powiatu starogardzkiego
W Polsce po 1989 roku nastąpiło gwałtowne obniżenie dynamiki demograficznej.
Od 15 lat przyrost naturalny utrzymuje się poniżej 1‰2. Zasadnicza cechą zmian
demograficznych jest gwałtowny spadek liczby urodzeń przy jednoczesnym wydłużaniu
się trwania życia.
Powiat starogardzki liczy 127,279 tys. mieszkańców3 (Tabela 1 i Wykres 1). Jest to
powiat o dużej liczbie ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 94 osoby na 1 km kw.4

GUS, stan na 31.12.2013 r.
Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2013 r.
4 Ibidem, stan na 31.12.2013 r.
2
3
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Tabela 1. Liczba mieszkańców powiatu starogardzkiego w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba mieszkańców (tys.)
126,816
127,097
127,279

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

gm. m. Czarna
gm. w. Bobowo
Woda
3069
3284

gm. w. Skórcz
4641

2483

gm. m. Skórcz
3599

gm. w. Kaliska
5279
gm. w. Smętowo
Graniczne
5327

gm. w. Zblewo
11466

gm. w.
Lubichowo
6261

Osieczna
.gm. w.2907
gm. w. Osiek

gm. m. Starogard
Gdański
48690

gm. m-w.
Skarszewy
14677

gm. w. Starogard
Gdański
15627

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Wykres 1. Liczba mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich powiatu
starogardzkiego w 2013 r.

Dane pochodzące z ewidencji ludności mogą okazać się nie w pełni precyzyjne, gdyż
oficjalna statystyka ujmuje jedynie formalnie zarejestrowane przemieszczenia ludności
(zameldowania, wymeldowania), zarówno wewnątrz kraju jak i za granicę. Powszechnie
wiadomo, iż zarejestrowane migracje stanowią tylko część rzeczywistych
przemieszczeń. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska doświadczyła masowych
wyjazdów za granicę w celach zarobkowych. Zjawisko to nie ominęło mieszkańców
powiatu starogardzkiego i istotnie wpłynęło na zmniejszenie liczby osób w wieku
produkcyjnym. Ponieważ emigracje sprzyjają odkładaniu decyzji o założeniu czy
powiększeniu rodziny, mogło to wpłynąć na zmniejszenie liczby urodzeń. Ponadto zbyt

11

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

długa rozłąka między małżonkami lub partnerami, na skutek wyjazdu jednego z nich,
może powodować osłabienie lub przerwanie więzi rodzinnych, co nie sprzyja decyzji
o rodzicielstwie.
W strukturze ludności z podziałem na płeć obserwuje się nadwyżkę kobiet nad
mężczyznami, co nie odbiega od trendu demograficznego w kraju. W powiecie
starogardzkim kobiety stanowią 50,6%, a mężczyźni 49,4% ogółu mieszkańców
(Wykres 2).
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Wykres 2. Liczba mieszkańców powiatu starogardzkiego wg płci w latach 2011-2013.

Istotnym wskaźnikiem oceny sytuacji demograficznej jest struktura wiekowa
mieszkańców powiatu. Obecnie powiat starogardzki charakteryzuje korzystna struktura
ludnościowa, ponieważ liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17. roku
życia) znacząco przewyższa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej
60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia). Pomimo, iż powiat cechuje jeszcze
względnie młoda struktura wieku, to w perspektywie najbliższych kilkunastu lat
nastąpią negatywne zmiany będące efektem, obserwowanego w całej Polsce, procesu
starzenia się społeczeństwa. Ogólna liczba mieszkańców powiatu starogardzkiego
ulegnie zmniejszeniu i nastąpią istotne przekształcenia jej struktury – zmaleje liczba
dzieci i młodzieży, natomiast wzrośnie liczba osób starszych. W ostatnich latach,
zauważalny jest już wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i spadek liczby osób
w wieku przedprodukcyjnym w powiecie (Wykres 3 i 4). Wzrost liczby seniorów
w ogólnej populacji przyczyni się do wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, gdyż
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starsze grupy wiekowe są bardziej narażone na występowanie przewlekłych chorób.
Obecnie prawie 60% osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności stanowią osoby
po 60. roku życia5.
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Wykres 3. Liczba mieszkańców płci żeńskiej powiatu starogardzkiego
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2011-2013.
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Postępujący proces starzenia się społeczeństwa, przy jednoczesnym wydłużaniu się
okresu starości w życiu człowieka, wiąże się z coraz większymi oczekiwaniami
mieszkańców wobec polityki społecznej regionu. Wyzwaniem staje się nie tylko
zabezpieczenie podstawowych potrzeb społecznych, rozwijanie i podnoszenie jakości
usług kierowanych do osób starszych, lecz także zapewnienie możliwości prowadzenia
aktywnego życia w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
Zmiana struktury wiekowej mieszkańców powiatu, z tendencją stałego wzrostu liczby
osób w wieku poprodukcyjnym, jest jedną z przesłanek aktualizacji strategii
rozwiązywania problemów społecznych.

5

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stan na 31.12.2013 r.

13

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

70000
60000

5248

5454

5730

43076

43113

43119

14181

14054

13921

50000
40000
30000
20000
10000
0
2011

2012

0-17 lat

18-64 lat

2013

65 lat i więcej

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Wykres 4. Liczba mieszkańców płci męskiej powiatu starogardzkiego
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2011-2013.
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2.3. Rodzina – analiza sytuacji
Identyfikacja problemów społecznych to takie rozpoznanie rzeczywistości, które
umożliwia określenie obszarów wymagających zmiany. Wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu, organizacji pozarządowych oraz
pracowników instytucji mających wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej,
pozwoliły doprecyzować listę problemów społecznych.
Priorytetem polityki społecznej powiatu starogardzkiego jest praca na rzecz
prawidłowego funkcjonowania rodziny. W ostatnich latach sytuacja rodziny uległa
zasadniczym przemianom. Zmiany dotyczące zachowań prokreacyjnych, takie jak:
spadek liczby urodzonych dzieci (w szczególności dzieci drugich i kolejnych), wzrost
wieku matek w chwili urodzenia pierwszego dziecka, a co się z tym wiąże, średniego
wieku macierzyństwa czy zwiększanie się liczby urodzeń pozamałżeńskich, mają istotny
wpływ na całokształt późniejszego funkcjonowania wszystkich członków rodziny.
Sytuację tę można najkrócej scharakteryzować jako proces opóźniania zakładania
rodziny i decyzji o dzieciach oraz deinstytucjonalizacji i destabilizacji rodziny. Wpływ na
te niepokojące zmiany ma:



spadek liczby zawieranych małżeństw przy równoczesnym wzroście popularności
związków nieformalnych (Tabela 2),
późny wiek podejmowania decyzji o zawarciu związku małżeńskiego,
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odkładanie decyzji o urodzeniu dziecka lub całkowita rezygnacja z posiadania
dzieci,
wzrost liczby dzieci pozamałżeńskich,
rosnąca liczba separacji i rozwodów (Tabela 3).

Tabela 2. Liczba małżeństw zawartych w powiecie starogardzkim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba zawartych małżeństw
726
724
601

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela 3. Liczba rozwodów w powiecie starogardzkim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba rozwodów
173
133
210

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Najczęstszą przyczyną przejścia w stan separacji lub podjęcia decyzji o rozwodzie
w powiecie starogardzkim jest uzależnienie od alkoholu współmałżonka, zdrada lub
trwały związek uczuciowy z inną osobą, brak zainteresowania rodziną oraz fizyczne
znęcanie się6.

2.3.1. Zagrożenie wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa
Na podstawie przeprowadzonych ankiet, najważniejszym problemem
społecznym zagrażającym stabilizacji rodziny powiatu starogardzkiego jest brak
bezpieczeństwa ekonomicznego, wynikającego z trudnej sytuacji na rynku pracy,
niskiego poziomu zarobków i wysokich kosztów utrzymania. Bezrobocie i ubóstwo to
główne bariery uniemożliwiające pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Stopa bezrobocia w powiecie starogardzkim w grudniu 2013 roku wynosiła 19,3%, była
to wartość o 6 punktów procentowych wyższa niż w województwie pomorskim (Wykres
5). W latach 2011-2013 wahała się w granicach 18-22%, będąc za każdym razem o 6-8
punktów procentowych wyższa niż w województwie pomorskim7. Sąsiedztwo
Trójmiasta, jak i ośrodków średniej wielkości, takich jak Tczew, Malbork
6
7

Bank Danych Lokalnych GUS.
Ibidem.
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i Kwidzyn (dzięki oddaniu do użytku przeprawy mostowej na Wiśle, rynek pracy
powiatu kwidzyńskiego stał się bardziej dostępny), sprzyja integracji lokalnych rynków
pracy. Sytuacja na rynku pracy powiatu starogardzkiego nie zależy więc jedynie od
koniunktury gospodarczej i uwarunkowań wewnętrznych, ale także od sytuacji
panującej na sąsiednich terenach.
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Wykres 5. Kwartalna stopa bezrobocia w powiecie starogardzkim i w województwie pomorskim
w latach 2011-2013 (dane w procentach).

Wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 17% w ciągu całego dotychczasowego
życia nie podjęło pracy zarobkowej. Osoby bezrobotne powyżej 55. roku życia stanowią
10% ogółu mieszkańców powiatu starogardzkiego pozostających bez pracy. Jest to
wartość niższa niż w województwie pomorskim, co należy uznać za zjawisko korzystne,
ponieważ reprezentanci tej grupy wiekowej mają największe problemy ze znalezieniem
zatrudnienia. Negatywnym zjawiskiem jest natomiast wyższa niż przeciętna na Pomorzu
liczba osób bezrobotnych do 24 roku życia8.
Niepokojącym zjawiskiem jest także trwała bierność zawodowa mieszkańców z terenów
wiejskich, sprzyjająca dziedziczeniu biedy i rozwojowi patologii społecznych. W związku
z dużą powierzchnią powiatu starogardzkiego, gminy położone przy jego południowych
i zachodnich granicach są znacznie oddalone od ośrodka powiatowego, co utrudnia
dostęp do lepiej rozwiniętych rynków pracy. Charakter systemu pomocy społecznej
osłabia skłonność do zmiany statusu osoby biernej zawodowo. Szacuje się, że osoby
8

Ibidem.
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aktywnie poszukujące pracy stanowią około 31% zarejestrowanych bezrobotnych.
Bierni zawodowo to około 25% zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Starogardzie Gdańskim. Pozostałe 44% należy rozdzielić pomiędzy osoby, które
pracują w szarej strefie zatrudnienia (23%), bądź też jest wielce prawdopodobne, że
pracują w tej strefie (21%). Innymi słowy, należy podejrzewać, iż skala nielegalnego
zatrudnienia jest w powiecie starogardzkim znacząca i zawiera się w przedziale od 23%
do 44% ogółu zarejestrowanych. W ujęciu liczbowym to skala od 1800 do 3400 miejsc
pracy w szarej strefie, czyli od 6% do 12% wszystkich miejsc pracy w sektorze
przedsiębiorstw w powiecie starogardzkim9.
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim, w ramach ustawowych zadań,
realizuje Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla
powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020, mający na celu zwiększenie zatrudnienia
wśród mieszkańców powiatu.
Praca jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących udane i szczęśliwe życie.
Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób
wpływa na psychospołeczną sferę życia nie tylko osoby bez pracy, ale jej całej rodziny.
Pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania
bez pracy, co przejawia się dezintegracją, problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
zanikiem autorytetu rodzicielskiego, przemocą czy zwiększonym ryzykiem wkroczenia
na drogę przestępczą. Pojawia się groźba rozpadu rodziny, przejmowania przez dzieci
negatywnych wzorców osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu
bezrobotnego. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia skutkuje postępującym
ubóstwem. Pojęcie ubóstwa utożsamia się z wykluczeniem społecznym lub traktuje
ubóstwo jako główny powód wykluczenia. Obecnie dominuje podejście
wielowymiarowe. Ubóstwo może być nie tyle przyczyną, co skutkiem wykluczenia,
z powodu nierówności szans na rynku pracy, niepełnosprawności, wykształcenia czy
miejsca zamieszkania. Na podstawie przeprowadzonej analizy, w powiecie
starogardzkim największe ryzyko wykluczenia społecznego mają osoby bezrobotne,
osoby starsze, dzieci z rodzin wielodzietnych, mieszkańcy wsi, osoby słabo
wykształcone, osoby niepełnosprawne i pozbawione dostępu do nowoczesnych
nośników informacji (wykluczenie cyfrowe). Ubóstwo jest najczęstszą przyczyną
przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (Tabela 4).
Tabela 4. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w powiecie starogardzkim w latach 2010-2012.

Rok
2010
2011
2012

Liczba gospodarstw
5116
5113
5135

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
9

Ibidem.
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W pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym kluczową rolę
odgrywają ośrodki pomocy społecznej. Praca socjalna stanowi istotny element systemu
pomocy społecznej w dobie pogłębiającego się deficytu finansowego. Uczestniczymy
w przejściu od modelu pomocy społecznej, którego zasadniczą funkcją było przede
wszystkim udzielanie wsparcia finansowego, do modelu nastawionego na wzmocnienie
postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc
w rozwiązywaniu problemów. Zawdzięczamy to rozwojowi różnego rodzaju usług,
między innymi poradnictwa specjalistycznego. Dużą szansą dla mieszkańców powiatu
jest możliwość aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych (na przykład Europejski
Fundusz Społeczny), które mają na celu wzmacnianie aktywnych postaw klientów
pomocy społecznej. Efektywność podejmowanych działań w dużej mierze uzależniona
jest od świadomości skutków jakie one wywołują, zarówno w krótkiej, jak w dłuższej
perspektywie, w skali jednostki i całej społeczności lokalnej. Pomoc społeczna
polegająca na doraźnym wsparciu finansowym mieszkańców znajdujących się poniżej
minimum socjalnego wydaje się skuteczna, jednak w szerszym wymiarze powoduje
zwiększenie postaw roszczeniowych czy trwanie w bierności.
Szansą na zmianę sytuacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym jest
systemowe podejście do rodziny, które powoduje, że dysfunkcje mające w niej miejsce
nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Pomimo wielu
różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio do jednostki, podejmowana powinna
być praca z całą rodziną, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu tworzą szansę na to,
że następne pokolenie nie powiększy grona świadczeniobiorców pomocy społecznej.

2.3.2. Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Kontynuacją założeń zawartych w Strategii integracji i rozwiązywania problemów
społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2009-2013 jest stały rozwój działań na
rzecz dziecka i rodziny. Rolą instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia rodzinie przeżywającej
trudności. Jest to duże wyzwanie, wymagające zintegrowanych działań wszystkich
jednostek działających na rzecz zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa
najmłodszym mieszkańcom powiatu.
Od stycznia 2012 roku, funkcjonuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), która w celu kompleksowej pomocy
rodzinom mającym problemy w prawidłowym wypełnianiu roli opiekuńczowychowawczych, wprowadziła funkcję asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny
polega na stałym wspieraniu rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, w celu
poprawy jej społecznego funkcjonowania. Celem asystentury jest pomoc w odzyskaniu
kontroli nad własnym życiem przy pomocy społeczności lokalnej i zasobów
instytucjonalnych. Poprzez zdobywanie umiejętności: opiekuńczo-wychowawczych

18

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

opiekunów dzieci, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami dnia codziennego, wzrasta samodzielność i maleje ryzyko
wykluczenia społecznego. Nie każda rodzina będzie chciała i potrafiła skorzystać z takiej
formy pomocy. Niemniej jednak asystentura powinna być rozumiana jako forma
wsparcia, a nie przymusu.
W zakresie ochrony i wspierania rodziny zadaniem samorządu powiatowego jest
wspieranie sytemu pieczy zastępczej. Piecza zastępcza to forma czasowej lub stałej
(adopcja) opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy rodzina biologiczna nie jest w stanie
wypełniać swoich zobowiązań względem dziecka. W latach 2009-2011 zasady
regulujące system pieczy zastępczej opierały się na przepisach wynikających z Ustawy
o pomocy społecznej. Na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
wprowadzono wiele zmian, zarówno w podejściu do problemów rodziny przeżywającej
trudności w pełnieniu funkcji wychowawczej, jak i w organizacji samej pieczy
zastępczej. Nowy system pieczy zastępczej został ukierunkowany na kompleksowe
podejście do problemów dziecka, rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka. Piecza
zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej (Tabela 5).
Tabela 5. Liczba dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
na terenie powiatu starogardzkiego w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba dzieci i młodzieży
381
417
373

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim

Barierą przyczyniającą się do pogłębiania problemów społecznych w obszarze
funkcjonowania rodziny i pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest brak
odpowiedniej infrastruktury wspierającej działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz brak
inicjatyw mających na celu organizację atrakcyjnych, aktywnych i konstruktywnych
form spędzania wolnego czasu. Problem ten dotyczy w szczególności rodzin
wielodzietnych, które ze względu na ograniczony budżet domowy nie mogą korzystać
z odpłatnych zajęć dodatkowych czy oferty kulturalnej.

2.3.3. Przemoc domowa i uzależnienia
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań jednostek samorządu
terytorialnego, które na mocy prawa zobowiązane są do udzielania pomocy osobom
i rodzinom doświadczającym przemocy oraz kształtowania właściwych zachowań
u osób, które dopuszczają się aktów przemocy wobec członków swoich rodzin.
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18 maja 2012 r., Uchwałą nr XVI/117/2012 Rady Powiatu Starogardzkiego przyjęto
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w powiecie starogardzkim na lata 2012-2016, będący jednym z programów operacyjnych
(wykonawczych) Strategii.
W ciągu ostatnich lat nastąpiło wiele zmian w podejściu do problemu przemocy
domowej. Promowane w mediach kampanie społeczne, działalność organizacji
pozarządowych, wypowiedzi osób publicznych ukazują, że problem jest powszechny,
a ofiary przemocy nie pozostają same i bezbronne – mogą walczyć o swoje dobro
i bezpieczeństwo. Poprzez tworzenie programów mających na celu zwiększenie
świadomości społecznej, organy samorządowe przyczyniają się do ograniczenia
występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
W powiecie starogardzkim systematycznie wzrasta liczba zakładanych Niebieskich Kart.
Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest jednak trudna do zdiagnozowania z uwagi na
złożoność form jakie przybiera oraz postawę ofiar, które często z różnych przyczyn nie
zgłaszają problemu odpowiednim służbom (Tabela 6).
Tabela 6. Liczba udzielonych porad specjalistycznych w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba udzielonych porad
389
386
317

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim

W dniu 1 sierpnia 2010 roku, weszła w życie nowelizacja Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła obowiązek powołania zespołu
interdyscyplinarnego na terenie każdej gminy. Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt,
burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu
wchodzą także kuratorzy sądowi, prokurator oraz przedstawiciele instytucji
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną
zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Głównym zadaniem zespołu jest
integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji
i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu
przemocy oraz podejmowanie działań w środowisku zagrożonym i dotkniętym
przemocą. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy
i inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy, a następnie monitorowanie
sytuacji w rodzinach objętych wsparciem (dokumentowanie podejmowanych działań
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i efektów pracy). Zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zespoły interdyscyplinarne funkcjonują na terenie każdej gminy i miasta powiatu
starogardzkiego.
Dużym ograniczeniem w prowadzeniu profesjonalnych działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy jest brak odpowiedniego zaplecza technicznego. W powiecie
starogardzkim brakuje Ośrodka Interwencji Kryzysowej z całodobowymi miejscami
noclegowymi.
Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki przemocy prowadzona jest jedynie na
terenach szkół. Brakuje systematycznych kampanii z zakresu przeciwdziałania
przemocy, skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu, zwłaszcza środowisk
lokalnych. W dalszym ciągu, zbyt mało uwagi poświęca się promowaniu przejścia z usług
instytucjonalnych do usług profilaktycznych na poziomie lokalnym. Problem ten dotyczy
nie tylko profilaktyki przemocy, lecz także uzależnień. W ostatnich latach znacząco
wzrosła liczba nowych form uzależnień (m. in. od Internetu, „dopalaczy”, hazardu,
zakupów). Są to uzależnienia cywilizacyjne, wobec których dopiero zaczyna
funkcjonować system przeciwdziałania (Tabela 7).
Według osób ankietowanych w powiecie starogardzkim występuje niewystarczająca
kontrola sprzedaży alkoholu i niektórych lekarstw osobom nieletnim.
Tabela 7. Liczba osób objętych opieką i liczba udzielonych świadczeń w poradniach SPZOZ
Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim w latach 2011-2013.

Liczba osób objętych
opieką
2011
2012
2013

Liczba udzielonych
świadczeń*
2011
2012
2013

Poradnia terapii
uzależnienia
i współuzależnienia
od alkoholu

2091

2029

1933

15352

14352

14723

Poradnia terapii
uzależnienia
i współuzależnienia
od substancji
psychoaktywnych

72

76

88

268

323

375

Przedmiot
działalności

Źródło: SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim.

* Udzielone świadczenia: poradnia diagnostyczna, sesja terapii indywidualnej, sesja terapii
grupowej, porada kolejna, porada instruktora terapii uzależnień
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2.4. Seniorzy – analiza sytuacji
Celem polityki senioralnej powiatu starogardzkiego powinno być:





stworzenie warunków dla godnej starości oraz podtrzymywanie aktywności
ekonomicznej i społecznej ludzi starszych, poprzez zapewnienie opieki
instytucjonalnej i tworzenie klubów seniora,
wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu,
zapewnienie
możliwości
prowadzenia
samodzielnego,
niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Priorytetem jest włączenie potencjału osób starszych w obszar aktywności społecznej
i obywatelskiej. Głównym ograniczeniem udziału seniorów w życiu społecznym jest stan
zdrowia, bariery przestrzenne, brak środków finansowych oraz postawy wycofywania
się z kontaktów społecznych.
Pomimo utrzymującej się niskiej liczby urodzeń oraz stale rosnącej długości
życia, obecnie należymy do krajów europejskich o stosunkowo słabo zaawansowanym
procesie starzenia się populacji oraz najniższych wskaźnikach obciążenia osobami
starszymi. Jednak konsekwencje zmian w strukturze ludności pojawią się w najbliższych
dekadach, gdy tempo wzrostu liczby osób w wieku 65 lat i więcej stanie się jednym
z najszybszych w Europie. W obliczu przewidywanego starzenia się populacji, niezbędne
jest wykorzystanie potencjału młodego pokolenia. Rozwój wolontariatu na rzecz osób
starszych powinien być jednym z priorytetów lokalnej polityki senioralnej. Potencjał
młodzieży jest niezastąpiony przy projektach mających na celu, między innymi,
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Zjawisko e-wykluczenia,
osłabienie więzi rodzinnych i relacji międzyludzkich, nienadążanie za rozwojem
technologicznym sprzyja występowaniu poczucia alienacji, co często prowadzi do
zaburzeń zdrowia psychicznego, w szczególności depresji.
W powiecie brakuje inicjatyw na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz działań
promujących pozytywny wizerunek seniora. Poprawa społecznego obrazu starości jest
kluczowym elementem w całokształcie założeń dotyczących rozwoju usług społecznych
skierowanych do osób starszych. Ważne jest systematyczne podejmowanie działań
ułatwiających dialog i większe zrozumienie między pokoleniami.
W powiecie starogardzkim znaczącą rolę w integracji społecznej osób starszych,
odgrywa, utworzony w 2006 roku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-CENTRUM”.
Organizatorem placówki jest Starogardzkie Centrum Kultury. Zasadniczym celem
działalności jest promocja i realizacja idei uczenia się przez całe życie. Stały wzrost
liczby uczestników świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu ofertę edukacyjną
(Tabela 8).
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Tabela 8. Liczba uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starogardzie Gdańskim w latach
2010-2014.

Semestr
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Liczba udzielonych porad
186
140
119
197

Źródło:
Uniwersytet
Trzeciego
w Starogardzie Gdańskim

Wieku

„S-CENTRUM”

Oprócz oferty edukacyjnej, równie ważne jest zapewnienie oferty w zakresie aktywności
ruchowej osób starszych, mającej na celu poprawę lub utrzymanie odpowiedniego
poziomu sprawności i kondycji fizycznej, a także odreagowania napięć dnia
codziennego. Aktywny, zdrowy senior to odciążanie systemu opieki zdrowotnej.
Kluczowe znaczenie ma profilaktyka zdrowotna, kształtowanie prawidłowych nawyków
dotyczących odpowiedniego odżywiania, zrównoważonego wysiłku fizycznego czy
ochrony zdrowia psychicznego.
Rosnąca populacja osób starszych generuje zapotrzebowanie na rozwój i wzrost
jakości usług publicznych, zwłaszcza usług opiekuńczych i zdrowotnych. Konieczne jest
kompleksowe podejście do ochrony zdrowia osób starszych, ponieważ leczenie jednej
choroby pacjenta w podeszłym wieku to fikcja przynosząca jedynie niechęć do służby
zdrowia i zachowań profilaktycznych. Dużym problemem jest niewystarczająca
dostępność wysokiej jakości usług opiekuńczych. Obserwujemy stały wzrost liczby osób
niesamodzielnych i towarzyszącego mu zapotrzebowania na pomoc ze strony innych
osób, najczęściej członków rodzin. Rosnąca liczba osób niesamodzielnych i wydłużający
się czas trwania życia w stanie choroby sprawiają, że coraz częściej w rodzinie jest
więcej niż jedna osoba wymagająca codziennej opieki. Rodziny osób starszych
– konfrontowane ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na pielęgnację i coraz
większymi wymaganiami dotyczącymi jej sprawowania – mają poważne trudności
z zapewnieniem właściwej opieki. Nie bez znaczenia na tego typu sytuacje ma także
zmieniająca się struktura rodzin. Odchodzi się od modelu rodzin wielopokoleniowych,
w których więcej osób mogło sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną. Rodziny są
mniej liczne, wzrasta liczba rodzin niepełnych, rekonstruowanych, gdzie w skład
rodziny wchodzą dzieci z poprzednich związków. W małych rodzinach trudniej
o zapewnienie należytej opieki. Mniej przejrzyste relacje rodzinne mogą także
przyczyniać się do częstszego występowania problemów związanych z organizacją
pomocy osobie chorej. Barierą w należytym wywiązaniu się z obowiązku opieki staje się
również rozproszenie przestrzenne członków rodzin (na przykład migracje zagraniczne
w poszukiwaniu zatrudnienia). Biorąc pod uwagę powyższe problemy, należy uznać, że
rodzina niesamodzielnej osoby starszej wymaga intensywnego wsparcia w wypełnianiu
funkcji opiekuńczej.
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Według osób ankietowanych na terenie powiatu starogardzkiego nie prowadzi
się praktycznie żadnych działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa seniorów w ich
miejscu zamieszkania. Osoby starsze, często samotne, są stale narażone na różnego typu
nadużycia i oszustwa. Przestępstwa mające na celu wyłudzenia finansowe to zjawisko
dotykające coraz szerszy krąg mieszkańców powiatu. Osoby starsze nie wiedzą jak się
bronić i gdzie zgłaszać się po pomoc.
Planując organizację systemu wsparcia kierowanego do osób starszych, należy mieć na
uwadze, że wiek senioralny jest etapem trudnym i wszyscy powinniśmy być do niego
odpowiednio przygotowani. Proces starzenia u każdego człowieka, pomimo wspólnych
cech, przebiega w sposób indywidualny i z odmienną dynamiką.

2.5. Osoby niepełnosprawne – analiza sytuacji
17 lutego 2012 roku, Uchwałą nr XIII/93/2012 Rady Powiatu Starogardzkiego
przyjęto Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie starogardzkim na
lata 2012-2020, będący jednym z programów operacyjnych (wykonawczych) Strategii.
W powiecie starogardzkim liczba osób niepełnosprawnych systematycznie
wzrasta (Tabela 9). Wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji z pewnością
przyczyni się do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. Pomimo intensywnych
działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
sytuacja tej grupy jest nadal bardzo trudna. Na pierwszy plan wysuwają się problemy
osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Tabela 9. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
w powiecie starogardzkim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba wydanych orzeczeń
2503
3316
3392

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Starogardzie Gdańskim

Prawo dotyczące walki z dyskryminacją stanowi punkt wyjścia do promowania
integracji osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia. Dzięki przepisom
wymagającym od pracodawców zapewnienia racjonalnych dostosowań – takich jak
dostępność procedur rekrutacji, dostosowanie środowiska pracy, modyfikacja czasu
pracy oraz zapewnienie wspomagających technologii – zmniejsza się stopień
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, zwiększa się dostęp do miejsc pracy i zmienia się
sposób postrzegania osób niepełnosprawnych jako pracowników produktywnych.
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Zakres działań finansowych, takich jak ulgi podatkowe i finansowanie racjonalnych
dostosowań, może być uznany za sposób na ograniczenie dodatkowych kosztów, które
w przeciwnym wypadku byłyby ponoszone przez pracodawców i pracowników. Jednak
pomimo udogodnień prawnych, liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest
nadal niewystarczająca. W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby
z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną. Nadzieję na zmianę tej
sytuacji wiąże się z rozwojem ekonomii społecznej i tworzeniem firm
o charakterze łączącym cele społeczne i ekonomiczne.
Problemem jest także często słabsze wykształcenie osób niepełnosprawnych, co
zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku pracy oraz nierejestrowanie się
jako osoby poszukujące pracy, z obawy o utratę świadczeń socjalno-rentowych i nie
postrzegania siebie w kategoriach osoby zdolnej do podjęcia pracy.
Do kluczowych kwestii doskonalenia lokalnej polityki społecznej należy
wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz utrzymywanie z nimi partnerskiej współpracy przez władze
i administrację samorządową. Niepokojącym zjawiskiem jest niedostateczna współpraca
sektora publicznego z pozarządowym. Polityka społeczna powinna promować wszelkie
działania na rzecz równego traktowania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałać
dyskryminacji oraz tworzyć warunki umożliwiające wyrównywanie szans życiowych
i korzystania z przysługujących im praw. Należy ułatwiać osobom niepełnosprawnym
dostęp do specjalistycznych usług rehabilitacyjnych.
Według osób ankietowanych problemy osób niepełnosprawnych często traktowane są
ogólnikowo. Nie dostrzega się skali zjawiska, brakuje zainteresowania specyfiką
środowisk osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i warunkami w jakich żyją,
a problematykę integracji społecznej traktuje się drugoplanowo. Marginalizacji
zagadnienia niepełnosprawności towarzyszy brak przygotowania umożliwiającego
kompleksowe widzenie i rozwiązywanie problemów.
Ważnym zadaniem powiatu, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim, jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych. W ramach środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są następujące zadania:




10

dofinansowywanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (na terenie powiatu
funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej: w Starogardzie Gdańskim,
w Skarszewach, w Skórczu oraz w Lalkowych, do których łącznie uczęszcza 105
uczestników10),
dofinansowywanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych (Tabela 10),
dofinansowywanie do turnusów rehabilitacyjnych (Tabela 11),

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, stan na 31.12.2013 r.
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dofinansowywanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się (Tabela 12),
dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(Tabela 13).

Tabela 10. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w powiecie starogardzkim w latach 20112013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba osób
596
807
612

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim

Tabela 11. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w powiecie
starogardzkim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba osób
150
422
257

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim

Tabela 12. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się w powiecie starogardzkim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba osób
64
175
81

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim

Tabela 13. Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych w powiecie starogardzkim w latach 2011-2013.

Rok
2011
2012
2013

Liczba organizacji
8
11
10

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim

26

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że w powiecie należy stale
propagować powstawanie klas i oddziałów przedszkolnych o charakterze
integracyjnym, tworzyć warunki rozwoju szkolnictwa specjalnego oraz umożliwiać
uzupełnienie wykształcenia osobom niepełnosprawnym, które z różnych przyczyn
pozostają poza systemem edukacji. System szkolnictwa na terenie powiatu
starogardzkiego, skierowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie, opiera się przede wszystkim na Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Starogardzie Gdańskim. Ośrodek jest placówką dla dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewniającą edukację, opiekę, wychowanie
i specjalistyczną terapię na wszystkich etapach nauczania
Dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta jest także pomocą Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. Poradnia udziela dzieciom (od urodzenia)
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie diagnozy, konsultacji,
terapii, warsztatów i pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia
prowadzi działania o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym. Oferta
wsparcia, związana z wychowaniem i kształceniem, skierowana jest również do
rodziców, opiekunów i nauczycieli.
21 grudnia 2012 roku, Uchwałą nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Starogardzkiego
przyjęto Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015, będący
jednym z programów operacyjnych (wykonawczych) Strategii.
Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw
osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Ochrona zdrowia
psychicznego polega w szczególności na:






promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
zapewnieniu wielostronnej, powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej,
zapewnieniu innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym,
kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości,
przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z założeniami Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata
2012-2015 opracowany został Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. W przewodniku znajdują się dane wszystkich instytucji, organizacji,
stowarzyszeń działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewodnik jest
corocznie aktualizowany.
Przy pracach nad tworzeniem zadań do zrealizowania przy pomocy Strategii
rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020
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należy mieć na uwadze, że niepełnosprawność determinuje sytuację całych rodzin osób
niepełnosprawnych, zmuszając je do wzmocnienia funkcji opiekuńczych, kosztem
innych funkcji rodziny. Niepełnosprawność zmienia strukturę przychodów i wydatków
budżetu rodziny, powodując niejednokrotnie drastyczne zubożenie i degradację
społeczną. Postępujące zubożenie sprzyja postawom bierności, apatii, zaniku
aktywności społecznej i zawodowej. W związku z tym, należy stworzyć cele, które
z jednej strony będą łagodziły skutki niepełnosprawności, a z drugiej, ułatwiały powrót,
przynajmniej części osób niepełnosprawnych, do aktywności zawodowej i społecznej.

2.6. Współpraca w obszarze polityki społecznej – analiza sytuacji
Współpraca międzysektorowa, rozwój ekonomii społecznej, profesjonalizacja
służb społecznych to kluczowe elementy systemu polityki społecznej, ukierunkowanego
na wzmocnienie kapitału społecznego i integracji społecznej.
Gwarancją realizacji założeń zawartych w Strategii jest współdziałanie wszystkich
jednostek działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Obecnie,
poziom współpracy instytucji działających na rzecz mieszkańców powiatu jest
w większości sytuacji na wysokim poziomie i zasadnym jest jego utrzymanie. Ważnym
zadaniem jest tworzenie sprawnego systemu systematycznego monitorowania i oceny
pojawiających się problemów społecznych.
Duży wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności mają organizacje
pozarządowe, odgrywające znaczącą rolę w realizacji zadań publicznych z zakresu
aktywizacji i integracji społecznej. Pobudzają aktywność mieszkańców i promują ideę
wolontariatu. Często wykonują zadania, których z różnych przyczyn nie są w stanie
realizować inne instytucje. Organizacje pozarządowe, dzięki dobremu rozeznaniu
potrzeb swojego otoczenia, doświadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni lat oraz
przede wszystkim pasji i zaangażowaniu ich członków, mają realny wpływ na zmianę
lokalnej rzeczywistości. Samorząd powiatowy powinien rozwijać współpracę
z sektorem pozarządowym także poprzez jego wspieranie w występowaniu
o zewnętrzne fundusze, wspomagające rozwiązywanie lokalnych problemów
społecznych. W interesie strategicznym powiatu leży wspieranie procesu przejmowania
przez organizacje pozarządowe usług dla mieszkańców w celu podwyższenia ich jakości
i skuteczności.
Organizacje pozarządowe to także ogromny potencjał dla rozwoju ekonomii społecznej.
Stworzenie silnego sektora ekonomii społecznej to obecnie jedno z największych
wyzwań dla polityki społecznej powiatu starogardzkiego. Szansą jest traktowanie
ekonomii społecznej jako alternatywnego sposobu ograniczania bezrobocia i obszaru
tworzącego nowe miejsca pracy. Zadaniami powiatu powinny być: działalność
edukacyjna, promocja dobrych praktyk, wzmacnianie i wspieranie inicjatyw, mających
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na celu postęp w obszarze ekonomii społecznej. Rozwój przedsiębiorczości społecznej to
jedna z przesłanek aktualizacji Strategii.
Znaczący wpływ na skuteczność polityki społecznej mają kompetencje i kwalifikacje
kadr oraz ich wizerunek wśród mieszkańców powiatu. Profesjonalizacja służb
społecznych, wzmocnienia kadrowe, organizacja szkoleń oraz indywidualny rozwój
zawodowy zaowocują innowacyjnością w holistycznym podejściu do zagadnień
z zakresu polityki społecznej.
Stałym priorytetem wszystkich instytucji działających na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych powinny być starania w pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
w celu realizacji zadań na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
działania w kierunku rozwoju infrastruktury społecznej na potrzeby wszystkich
mieszkańców powiatu.

Tabela 14. Organizacje pozarządowe z powiatu starogardzkiego realizujące zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
Caritas Diecezji Pelplińskiej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacja „Nuta Nadziei”
Klub Kobiet „Amazonka”
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Polski Związek Głuchych
Polski Związek Niewidomych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym „Poziomka”
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Stowarzyszenie „Dobry Brat”

Adres
ul. Wodna 4
83-200 Starogard Gdański,
ul. Kościelna 5
83-220 Skórcz
Luchowo 6/1
83-230 Smętowo Graniczne
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 9
83-200 Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 9
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościerska 11a
83-250 Skarszewy
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
al. Jana Pawła II 5
83-200 Starogard Gdański
os. Dobry Brat 12
83-221 Osiek
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Leśne Słoneczko”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Pinokio”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych
i Niepełnosprawnych „Cordis”
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Pogoda”
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci
Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze
Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
Stowarzyszenie Wspierające Osoby
z Zespołem Downa „Downup”
Zespół Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa
Zespół Caritas Parafii Św. Mateusza

pl. 1000-lecia 1
83-242 Osieczna
ul. Chojnicka 70
83-200 Starogard Gdański
ul. Kasztanowa 23
83-200 Szpęgawsk
83-206 Kleszczewo Kościerskie 2
Lalkowy 10
83-230 Smętowo Graniczne
ul. Długa 18
83-260 Kaliska
al. Wojska Polskiego 34a
83-200 Starogard Gdański
os. Piastów 6
83-200 Starogard Gdański
ul. Biskupa Dominika 8
83-200 Starogard Gdański
ul. Hallera 3
83-200 Starogard Gdański

2.7. Analiza SWOT
W analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.
Przedstawione czynniki obejmują:





Mocne strony: wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację
społeczną.
Słabe strony: wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację
społeczną.
Szanse: zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,
stwarzające szansę korzystnej zmiany.
Zagrożenia: zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację
celów, stwarzające zagrożenie niekorzystnej zmiany.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Podejmowanie działań
interdyscyplinarnych na rzecz
rozwiązywania problemów
społecznych.

1. Wysoka stopa bezrobocia, wysoki
poziom bierności zawodowej oraz
niska mobilność zawodowa
mieszkańców.

2. Współpraca pomiędzy instytucjami
oraz aktywne działania pracowników
służb społecznych na rzecz pomocy
dzieciom i młodzieży.

2. Osłabienie więzi społecznych
i rodzinnych.

3. Profesjonalna kadra pomocy
i integracji społecznej.
4. Pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
5. Aktywna działalność organizacji
pozarządowych na rzecz osób
niepełnosprawnych.

3. Przewaga działań interwencyjnych
(doraźnych) nad działaniami
profilaktycznymi.
4. Brak zaplecza technicznego na
potrzeby prowadzenia
profesjonalnych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy.
5. Niska jakość życia osób starszych.

6. Bogata oferta kształcenia
zawodowego.

6. Brak ośrodków wsparcia oraz
niewystarczająca oferta opieki
medycznej dla osób starszych.

7. Promocja zatrudnienia, mobilności
zawodowej oraz kształcenia
ustawicznego.

7. Stereotypowy wizerunek osób
starszych, niepełnosprawnych
i korzystających z pomocy społecznej.

8. Wysokiej jakości infrastruktura
edukacyjna (obiekty szkolne,
pracownie kształcenia zawodowego).

8. Niska skuteczność programów
aktywizujących.

9. Rozwój poradnictwa
specjalistycznego.
10. Sąsiedztwo Trójmiasta (bliskość
węzłów autostrady A1).

9. Deficyty w zakresie usług społecznych.
10. Niewykorzystany potencjał
wolontariatu.
11. Słabo rozwinięty sektor ekonomii
społecznej (niska świadomość
społeczna).
12. Niedostateczna współpraca pomiędzy
organizacjami pozarządowymi.
13. Ograniczona oferta dostępu do
różnorodnych form spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
14. Brak hospicjum stacjonarnego.
15. Duży obszar i niska gęstość
zaludnienia – bariera spójności
terytorialnej.
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SZANSE
1. Lokalne działania kierowane do osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Stosowanie metod aktywizujących
w pracy socjalnej.
3. Wzrost mobilności zawodowej.
4. Rozbudowa infrastruktury społecznej.

ZAGROŻENIA
1. Rosnąca liczba osób korzystających
z pomocy społecznej, osób samotnych,
osób wymagających wsparcia
w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego.
2. Niestabilna sytuacja ekonomiczna
rodzin.

5. Rozwój sektora ekonomii społecznej
(utworzenie spółdzielni socjalnej).

3. Powielanie negatywnych wzorców
(dziedziczenie biedy, bezrobocia).

6. Wzrost znaczenia organizacji
pozarządowych w działaniach na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

5. Emigracja zagraniczna (osłabienie
więzi rodzinnych).

7. Poprawa współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi.
8. Promowanie idei wolontariatu.
9. Aktywna działalność w celu
pozyskiwania środków
pozabudżetowych.
10. Szkolenie kadr pomocy i integracji
społecznej.
11. Wzrastający poziom wykształcenia
mieszkańców.
12. Zmiana świadomości społecznej
w kierunku akceptacji osób
niepełnosprawnych i starszych.

4. Rozwój szarej strefy zatrudnienia.

6. Nowe formy uzależnień (uzależnienie
behawioralne).
7. Ukrywanie zjawiska przemocy
w rodzinie.
8. Wzrost liczby osób
niepełnosprawnych (rosnąca
zachorowalność w zakresie chorób
cywilizacyjnych).
9. Tendencja do izolowania się oraz mała
aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych.
10. Wzrost liczby osób oczekujących na
miejsca w Domach Pomocy Społecznej.
11. Starzenie się społeczeństwa, niski
poziom przyrostu naturalnego.

13. Likwidacja barier architektonicznych
12. Wykluczenie cyfrowe osób starszych.
w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych oraz w budynkach 13. Niski poziom współpracy organizacji
użyteczności publicznej.
pozarządowych.
14. Realizacja programów
profilaktycznych.

14. Zwiększone zagrożenie wykluczeniem
społecznym osób z terenów wiejskich.
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3. Część programowa
Misja
Powiat starogardzki dąży do zapewnienia swoim mieszkańcom wysokiej jakości
życia, poprzez usprawnianie systemu oferującego profesjonalne
i odpowiadające potrzebom wsparcie.
Cele strategiczne wyjaśniają misję Strategii wyznaczając podstawowe kierunki zmiany.
Do każdego celu strategicznego wskazano cele operacyjne oraz sposoby ich realizacji.
Wszystkie wyznaczone kierunki działań są rezultatem procesu partycypacji społecznej.
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Cel strategiczny 1: Sprawny system wsparcia rodziny
Cel operacyjny 1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
Sposoby realizacji:
1.1.1. Tworzenie systemu integracji działań instytucji rynku pracy z instytucjami
pomocy społecznej oraz stałe monitorowanie zjawiska bezrobocia.
1.1.2. Rozwój poradnictwa zawodowego oraz struktur inicjujących i wspierających
działania osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.
1.1.3. Systematyczne podnoszenie jakości oferty kierowanej do osób bezrobotnych
(kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy, możliwość
zdobywania doświadczenia zawodowego, kwalifikacji lub przekwalifikowania
zawodowego, programy dla osób długotrwale bezrobotnych, osób do 30. roku
życia oraz powyżej 50. roku życia).
1.1.4. Realizowanie projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
1.1.5. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu samozatrudnienia
wśród osób bezrobotnych.
1.1.6. Rozwój oferty zawodowej edukacji ustawicznej.
Realizatorzy:







Powiatowy Urząd Pracy.
Przedsiębiorcy powiatu starogardzkiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Organizacje pozarządowe.
Placówki oświatowe.

Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania
.rodziny
Sposoby realizacji:
1.2.1. Wspieranie inicjatyw mających na celu profilaktykę wczesnego rodzicielstwa
(osoby niepełnoletnie).
1.2.2. Wsparcie dla osób samotnie wychowujących dzieci.
1.2.3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.
1.2.4. Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji rodzin
wielodzietnych.
1.2.5. Wdrożenie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” oraz promowanie lokalnych
rozwiązań z nią związanych.
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1.2.6. Rozpowszechnianie wiedzy na temat ośrodków, instytucji, organizacji
pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny.
1.2.7. Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług poradnictwa rodzinnego.
Realizatorzy:









Ośrodki Pomocy Społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Organizacje pozarządowe.
Placówki oświatowe.
Podmioty lecznicze.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.

Cel operacyjny 1.3: Pomoc dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
.funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Sposoby realizacji:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.

Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej roli i przeciwdziałanie zagrożeniom.
Podnoszenie jakości systemu wspierania rodziny w sytuacjach problemowych.
Promowanie i wdrażanie wolnych od przemocy metod wychowawczych.
Wypracowanie i wdrażanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami pomocy
społecznej, policji i sądu w sytuacjach kryzysowych dotyczących dzieci.
Wsparcie rodziny poprzez zwiększenie liczby asystentów rodziny
i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Tworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju dla dzieci i młodzieży
pozbawionych opieki rodzin biologicznych.
Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na
rodziny zastępcze.
Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.
Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą.
Praca z rodziną biologiczną umożliwiająca powrót dziecka do rodziny.
Wspieranie wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę
zastępczą w procesie usamodzielniania się.
Utrzymywanie dotychczasowych i tworzenie nowych mieszkań chronionych.
Realizatorzy:




Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
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Komenda Powiatowa Policji.
Sąd Rejonowy.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Starostwo Powiatowe.
Placówki oświatowe.
Podmioty lecznicze.

Cel operacyjny 1.4: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Sposoby realizacji:
1.4.1. Edukacja społeczna w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.
1.4.2. Edukacja szkolna w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy.
1.4.3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych
przeciwdziałających przemocy.
1.4.4. Rozbudowywanie i wzmacnianie sieci specjalistycznej pomocy skierowanej do
rodzin zagrożonych przemocą (terapia rodzinna, promowanie mediacji
rodzinnych jako formy rozwiązywania konfliktów, itp.).
1.4.5. Ograniczanie skutków przemocy domowej.
1.4.6. Wspieranie inicjatyw mających na celu organizowanie i prowadzenie grup
wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
1.4.7. Wdrażanie programów pracy ze sprawcami przemocy.
1.4.8. Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” oraz rozpowszechnianie wiedzy na
jej temat.
1.4.9. Działalność zespołów interdyscyplinarnych.
Realizatorzy:












Punkt Interwencji Kryzysowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Zespoły interdyscyplinarne.
Placówki oświatowe.
Komenda Powiatowa Policji.
Sąd Rejonowy.
Organizacje pozarządowe.
Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.
Podmioty lecznicze.
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Cel operacyjny 1.5: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
Sposoby realizacji:
1.5.1. Wspieranie działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz
poprawy sytuacji osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
1.5.2. Doskonalenie systemu monitorowania zjawiska ubóstwa oraz sytuacji osób
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze,
zakłady karne.
1.5.3. Edukacja społeczna w zakresie nowych form uzależnień.
1.5.4. Wspieranie i rozwój działań na rzecz profilaktyki uzależnień.
1.5.5. Zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznego wsparcia dla osób
i rodzin dotkniętych z problemem uzależnienia.
1.5.6. Uwrażliwianie społeczeństwa oraz kontrola miejsc sprzedaży alkoholu
i lekarstw pod kątem dostępu dla osób niepełnoletnich.
1.5.7. Podejmowanie działań w kierunku wsparcia osób opuszczających zakład
karny w znalezieniu schronienia i zatrudnienia.
1.5.8. Przeciwdziałanie zjawisku oraz minimalizowanie skutków bezdomności.
1.5.9. Pozyskiwanie mieszkań socjalnych.
1.5.10. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty mające na celu
minimalizowanie ryzyka wykluczenia społecznego.
Realizatorzy:













Ośrodki Pomocy Społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Podmioty lecznicze.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Placówki oświatowe.
Powiatowy Urząd Pracy.
Organizacje pozarządowe.
Starostwo Powiatowe.
Komenda Powiatowa Policji.
Zespoły interdyscyplinarne.
Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.

Cel operacyjny 1.6: Integracja społeczności lokalnej
Sposoby realizacji:
1.6.1. Promowanie aktywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu.
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1.6.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu organizację atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu, skierowanych do różnych kategorii wiekowych.
1.6.3. Organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności lokalnych.
1.6.4. Wzmacnianie lokalnych środowiskowych form aktywizacji społecznej dzieci
i młodzieży.
1.6.5. Rozwój infrastruktury wspierającej działania na rzecz dzieci i młodzieży
(m. in. działania w kierunku utworzenia świetlicy środowiskowej).
1.6.6. Rozwój wolontariatu.
Realizatorzy:









Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Placówki oświatowe.
Starostwo Powiatowe.
Podmioty lecznicze.
Organizacje pozarządowe.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.

Cel strategiczny 2: Bezpieczni i aktywni seniorzy
Cel operacyjny 2.1: Budowanie właściwych relacji społecznych
Sposoby realizacji:
2.1.1. Wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek seniora, poprawa
społecznego obrazu starości i zwalczanie jej negatywnego stereotypu.
2.1.2. Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.
2.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych.
2.1.4. Przeciwdziałanie nadużyciom i przemocy wobec osób starszych.
Realizatorzy:









Starostwo Powiatowe.
Placówki oświatowe.
Organizacje pozarządowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.
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Cel operacyjny 2.2: Wspieranie aktywności seniorów
Sposoby realizacji:
2.2.1. Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie aktywności życiowej
i społecznej osób starszych.
2.2.2. Wspieranie działań umożliwiających osobom starszym udział w życiu
społecznym.
2.2.3. Wzbogacanie oferty w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów.
2.2.4. Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych form rozwoju osobistego.
2.2.5. Rozwój wolontariatu oraz sąsiedzkich grup samopomocowych.
Realizatorzy:






Ośrodki Pomocy Społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Organizacje pozarządowe.
Podmioty lecznicze.
Starostwo Powiatowe.

Cel operacyjny 2.3: Rozwój usług społecznych dostosowanych do potrzeb osób
.starszych
Sposoby realizacji:
2.3.1. Promocja zdrowia i działalność edukacyjna służby zdrowia oraz zwiększenie
dostępności usług medycznych.
2.3.2. Zapewnienie pomocy środowiskowej oraz wspieranie osób i rodzin
zajmujących się osobami starszymi w środowisku domowym.
2.3.3. Rozwój i poprawa dostępu do usług opiekuńczych.
2.3.4. Profesjonalne szkolenie kadr zajmujących się opieką środowiskową.
2.3.5. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
starszych.
2.3.6. Wspieranie działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa osób starszych.
Realizatorzy:








Podmioty lecznicze.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Organizacje pozarządowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Starostwo Powiatowe.
Placówki oświatowe.
Komenda Powiatowa Policji.
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Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.

Cel operacyjny 2.4: Sieć wsparcia instytucjonalnego
Sposoby realizacji:
2.4.1. Monitorowanie potrzeb osób starszych.
2.4.2. Tworzenie, promowanie oraz wspieranie działalności ośrodków wsparcia dla
osób starszych.
2.4.3. Wsparcie podmiotów realizujących świadczenia w zakresie opieki
długoterminowej.
2.4.4. Wspieranie tworzenia poradni geriatrycznych oraz prowadzenia konsultacji
lekarskich dla seniorów (w szczególności na obszarach wiejskich).
2.4.5. Rozwój pracy socjalnej z seniorami.
2.4.6. Promowanie rewitalizacji i budownictwa zgodnego z zasadami tworzenia
przyjaznej przestrzeni.
Realizatorzy:







Starostwo Powiatowe.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Organizacje pozarządowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Podmioty lecznicze.
Przedsiębiorcy powiatu starogardzkiego.

Cel strategiczny 3: Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny 3.1: Rozwój działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Sposoby realizacji:
3.1.1. Monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.1.2. Promowanie zdrowego stylu życia.
3.1.3. Upowszechnianie informacji na temat praw i uprawnień osób
niepełnosprawnych.
3.1.4. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących
sytuacji osób niepełnosprawnych.
3.1.5. Opracowanie, rozpowszechnianie i aktualizowanie informatora o placówkach,
instytucjach
i
stowarzyszeniach
działających
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych.
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3.1.6. Ochrona zdrowia psychicznego oraz wspieranie działań przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.1.7. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
3.1.8. Utrzymywanie obowiązujących standardów w domach pomocy społecznej
i warsztatach terapii zajęciowej.
3.1.9. Podejmowanie działań w kierunku zachęcania młodzieży niepełnosprawnej do
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
3.1.10. Sformalizowanie
postępowania
w
sprawie
kierowania
osób
niepełnosprawnych do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez
samorządy i organizacje pozarządowe.
3.1.11. Zwiększenie
dostępności
do
specjalistycznej
opieki
zdrowotnej,
w szczególności rehabilitacji medycznej.
3.1.12. Rozszerzenie oferty usług pielęgnacyjno-leczniczych dla osób przewlekle
chorych.
3.1.13. Podejmowanie działań w kierunku utworzenia hospicjum stacjonarnego.
3.1.14. Stworzenie możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do placówek służby
zdrowia.
Realizatorzy:











Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Starostwo Powiatowe.
Podmioty lecznicze.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Organizacje pozarządowe.
Powiatowy Urząd Pracy.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Placówki oświatowe.
Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.

Cel operacyjny 3.2: ....Rehabilitacja ...zawodowa ..i ..społeczna.... osób
.niepełnosprawnych
Sposoby realizacji:

3.2.1. Prowadzenie działań służących tworzeniu miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych oraz promowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
3.2.2. Wspieranie pracodawców w tworzeniu i przystosowywaniu miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych.

41

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

3.2.3. Prowadzenie działań służących rozwijaniu i promocji form współpracy
pomiędzy pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, samorządem
lokalnym zwiększających możliwości zatrudniania i aktywizacji społecznej
osób niepełnosprawnych.
3.2.4. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – dofinansowania do
turnusów
rehabilitacyjnych,
dofinansowania
do
zakupu
sprzętu
rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, likwidacja barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowania imprez sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych, dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej.
3.2.5. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
3.2.6. Realizacja projektów mających na celu podnoszenie kompetencji społecznych,
zawodowych oraz integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:






Powiatowy Urząd Pracy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Organizacje pozarządowe.
Starostwo Powiatowe.
Przedsiębiorcy powiatu starogardzkiego.

Cel operacyjny 3.3: Otoczenie opieką rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi
Sposoby realizacji:
3.3.1. Zapewnienie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi warunków do
uczestnictwa w każdej sferze życia społecznego.
3.3.2. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych
poprzez budowanie lokalnych systemów pomocy.
3.3.3. Podejmowanie
działań
zmierzających
do
ograniczenia
skutków
niepełnosprawności.
3.3.4. Zapewnienie dostępu do pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci z terenu powiatu.
3.3.5. Rozwój systemu kształcenia i wychowania integracyjnego w przedszkolach
i szkołach na terenie powiatu.
Realizatorzy:



Podmioty lecznicze.
Placówki oświatowe.
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Organizacje pozarządowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Ośrodki Pomocy Społecznej.

Cel strategiczny 4: Zintegrowany system współpracy w obszarze
.polityki społecznej
Cel operacyjny 4.1: Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwiązywania
..problemów społecznych
Sposoby realizacji:
4.1.1. Rozwój współpracy i systemu przepływu informacji pomiędzy wszystkimi
instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych.
4.1.2. Wspieranie działań na rzecz tworzenia aktywnych środowisk lokalnych.
4.1.3. Monitorowanie środowisk rodzinnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
4.1.4. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w celu realizacji zadań na rzecz
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4.1.5. Realizowanie programów osłonowych na rzecz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
4.1.6. Zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.
4.1.7. Wsparcie procesu przejmowania usług społecznych dla mieszkańców powiatu
przez organizacje pozarządowe.
4.1.8. Wspieranie i rozwój wolontariatu.
4.1.9. Wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
4.1.10. Systematyczne podnoszenie kompetencji kadr pomocy społecznej.
4.1.11. Rozwój sieci specjalistycznego poradnictwa dostępnego dla każdego
mieszkańca powiatu.
4.1.12. Prowadzenie skoordynowanych działań interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
Realizatorzy:










Starostwo Powiatowe.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Organizacje pozarządowe.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Komenda Powiatowa Policji.
Powiatowy Urząd Pracy.
Podmioty lecznicze.
Placówki oświatowe.
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Kościół katolicki.
Związki wyznaniowe.

Cel operacyjny 4.2: Rozwój infrastruktury społecznej
Sposoby realizacji:
4.2.1. Stworzenie zaplecza interwencyjnego – tymczasowego, całodobowego
schronienia dla osób w kryzysowej sytuacji.
4.2.2. Prowadzenie działań w kierunku utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
4.2.3. Prowadzenie działań w kierunku utworzenia spółdzielni socjalnej.
Realizatorzy:







Starostwo Powiatowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Punkt Interwencji Kryzysowej.
Ośrodki Pomocy Społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy.
Organizacje pozarządowe.

3. Finansowanie
Realizacja celów Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu
starogardzkiego na lata 2014-2020 finansowana będzie z następujących źródeł:








Budżet powiatu starogardzkiego (roczne plany finansowe jednostek
organizacyjnych powiatu).
Budżet państwa (dotacje na realizację zadań własnych i zleconych).
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pozyskane zewnętrzne środki finansowe (środki unijne, środki w ramach innych
zagranicznych instrumentów finansowych, środki będące w dyspozycji organizacji
pozarządowych, programy ministerialne).
Inne.

4. System realizacji i monitoringu
Proces realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu
starogardzkiego na lata 2014-2020 będzie monitorowany i okresowo oceniany
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w sporządzanych co najmniej raz na dwa lata sprawozdaniach. Działania w tym zakresie
prowadzone będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim oraz powołany Zespół ds. opracowania i realizacji Strategii we współpracy
z jednostkami podległymi powiatowi. Sprawozdania przedkładane będą Radzie Powiatu
Starogardzkiego.
Podstawowym narzędziem monitorowania realizacji Strategii będzie baza wskaźników
określonych w formularzu, stworzonym na potrzeby dokonania raportu z realizacji
Strategii.
Narzędziami realizacji Strategii są powiatowe programy specjalne dotyczące działań na
rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, rozwoju pieczy zastępczej,
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Wnioski płynące ze sporządzanych sprawozdań mogą być przesłanką aktualizacji
Strategii. Aktualizacja powinna być wykonywana w wyniku monitoringu zjawisk
społecznych, także jako reakcja na zaistniałe potrzeby i aktualną sytuację.
Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki
społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, społecznych, gospodarczych i ich
uwzględniania w Strategii. Poza obserwowanymi zmianami, na kierunek i zakres
ewentualnych aktualizacji powinny wpływać także opinie środowiska lokalnego,
uzyskiwane z użyciem procedur partycypacyjnych.

Postanowienia końcowe
Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata
2014-2020 jest dokumentem otwartym i długofalowym. Podlega okresowej weryfikacji
i niezbędnej modyfikacji związanej ze zmieniającą się rzeczywistością społecznoekonomiczną, rozpoznawanymi na bieżąco potrzebami społeczności powiatu
i wymogami prawa. Dokument realizowany będzie we współpracy z lokalnymi
samorządami, instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata
2014-2020 ma skutecznie służyć mieszkańcom powiatu starogardzkiego.

Autorzy "Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na
lata 2014-2020" składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania
niniejszego dokumentu.
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