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Wprowadzenie 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) 

w art. 17 określa, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

między innymi opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną, zarówno na poziomie 

społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki, a także konieczność 

wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego 

i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Diagnoza 

problemów społecznych występujących na terenie gminy Olsztynek została sporządzona 

w oparciu o dane będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Olsztynku, uzyskane w toku bieżącej jego działalności, Urzędu Miejskiego 

w Olsztynku, Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Olsztynie, Komisariatu Policji w Olsztynku, Stowarzyszenia Wspierania Działań 

na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku oraz instytucji 

i organizacji współpracujących z Ośrodkiem. 

 

Na podstawie rozeznanych problemów społecznych, zespół diagnozująco 

projektowy wyodrębnił 7 obszarów strategicznych: 

 

1. Problematyka bezrobocia. 

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

3. Sytuacja osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych. 

4. Ubóstwo i zła sytuacja materialna rodzin w Gminie Olsztynek. 

5. Problematyka alkoholizmu. 

6. Problematyka narkomanii. 

7. Praca socjalna. 

 

W ramach każdego obszaru opracowano cel strategiczny, a także cele operacyjne 

oraz działania jakie będą podejmowane w celu realizacji określonych celów. Gminna 

strategia rozwiązywania problemów społecznych jest zgodna z założeniami strategii 

pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego, a także jest spójna 

z założeniami polityki państwa w tym zakresie. 

 

Główny cel gminnej strategii: „Pomoc Społeczna sprawnym i skutecznym 

elementem systemu wsparcia społecznego mieszkańców gminy Olsztynek” sprzyja 
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realizacji innych programów poprawy życia społeczności lokalnej. Liczne zmiany 

społeczne i gospodarcze jakie dokonały się w Polsce i nadal się dokonują powodują, 

iż należy szukać nowych rozwiązań, efektywniej monitorować zachodzące zmiany oraz 

procesy społeczne. Zakres zdiagnozowanych problemów społecznych i grup 

potrzebujących wsparcia, motywuje do szukania rozwiązań niekonwencjonalnych 

z widoczną szansą podniesienia działań pomocowych i aktywizacji działań 

samopomocowych. 

 

Warunkiem skuteczności polityki społecznej jest wykorzystanie w maksymalny 

sposób zasobów lokalnych, w szczególności instytucji i organizacji pozarządowych. 

Strategia gminna posiada atut społecznego wysiłku wszystkich zainteresowanych 

niesieniem pomocy osobom i rodzinom, które takiego wsparcia potrzebują. 

Jej wdrożenie wspierane będzie przez lokalne instytucje oraz organizacje pozarządowe. 

Osiągane efekty jednak będą w dużym stopniu uzależnione od powszechnej akceptacji 

strategii. 

 

Misją gminnej strategii jest: Polityka Społeczna Gminy Olsztynek podstawą 

bezpieczeństwa socjalnego i aktywności jej mieszkańców. Przyjęcie gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych nie zamyka procesu doskonalenia i weryfikacji 

polityki społecznej w sferze pomocy społecznej. Doświadczenia zdobywane w trakcie 

realizacji celów i zadań strategii pozwolą na aktualizację jej założeń. 
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I. Charakterystyka gminy Olsztynek 

 

1. Położenie i powierzchnia 

 

Gmina miejsko - wiejska Olsztynek położona jest na obszarze Pojezierza 

Olsztyńskiego, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych z Gdańska (na trasie E7), 

Olsztyn – Bezledy (przejście graniczne) i Warszawy. Z tego względu jest ona jedną 

z najliczniej odwiedzanych gmin w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyneckie 

krajobrazy to pagórkowaty teren ukształtowany przez lodowiec, to zieleń lasów, błękit 

rzek i jezior oraz ich naturalna dzikość. 51 % powierzchni gminy zajmują lasy. 

Występują lasy klimatyczno-uzdrowiskowe w rejonie Wojewódzkiego Szpitala 

Rehabilitacyjnego w Ameryce k/Olsztynka oraz rezerwaty i pomniki przyrody. 

Rozwojowi turystyki sprzyjają: 

 Dogodny dojazd, 

 przydrożne zajazdy, 

 liczne bary, restauracje, 

 hotele, 

 ośrodki wypoczynkowe, 

 atrakcyjne tereny łowiecko-wędkarskie. 

 

W bezpośrednim kontakcie z przyrodą można tu uprawiać aktywne formy 

wypoczynku - wędrówki po lesie, jazda konna, turystyka rowerowa, kajakarstwo, 

żeglarstwo itp. Cenną instytucją Olsztynka jest Muzeum Budownictwa Ludowego, 

tzw. Skansen. Zgromadzono tu blisko 50 obiektów tradycyjnej architektury regionalnej. 

Rocznie odwiedza je około 80 tysięcy turystów z kraju i zagranicy. 

 

Wydawana jest także lokalna gazetka „Albo”. Corocznie pod patronatem Urzędu 

Miejskiego organizowane są: Festyn Zielonoświątkowy, Festyn w Skansenie z okazji 

Dnia Dziecka, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Festiwal Folkloru 

oraz Dni Olsztynka. Gospodarczym fundamentem gminy Olsztynek jest rolnictwo 

i przetwórstwo rolno-spożywcze, a ze względu na oczywiste walory rekreacyjne 

i przyrodnicze także turystyka. 

 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 15 ośrodków wypoczynkowych w tym 

4 całoroczne, 4 pola namiotowe i 10 gospodarstw zajmujących się turystyką wiejską. 

Amatorom turystyki aktywnej proponuje się atrakcyjne szlaki turystyczne: rowerowe 

(ok. 150 km), kajakowe (rzeka Marózka i Łyna) i piesze. 

 

Obsługę finansową zapewniają: PKO BP, Kredyt Bank PBI S.A. i Bank 

Spółdzielczy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w Inkubatorze 
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Wspierania Przedsiębiorczości. Ważniejsi pracodawcy to: Nadleśnictwa - Olsztynek 

i Jagiełek, Tymbark SA Oddział Olsztynek, Wytwórnia Octu i Musztardy „OCTIM”, 

„Nutripol”, Gospodarstwo Rolne Waplewo, SHP Olsztynek. 

 

Olsztynek jako jedna z pierwszych gmin w województwie wyemitowała obligacje 

komunalne. Wypuszczane w transzach, pomogły sfinansować różne inwestycje. Gmina 

zajmuje powierzchnię 372,01 km
2
. Jest jedno miasto o powierzchni 7,665 km

2
 i 66 

miejscowości skupionych w 30 sołectwach: Ameryka, Cichogrąd, Czarci Jar, Czerwona 

Woda, Dąb, Dębowa Góra, Drwęck, Elgnówko, Gaj, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gębiny, 

Gibała, Jadamowo, Jagiełek, Jemiołowo, Juńcza, Kąpity, Kołatek, Królikowo, Kunki, 

Kurki-Ząbie, Lichtajny, Lipowo Kurkowskie, Lutek, Łęciny, Łutynowo, Makruty, 

Malinowo, Mańki, Marąży, Maróz, Marózek, Mierki, Mycyny, Nadrowo, Nowa Wieś 

Ostródzka, Orzechowo, Pawłowo, Platyny, Ruda Waplewska, Samogowo, Selwa, Sitno, 

Smolanek, Spogany, Stare Gaje, Sudwa, Swaderki, Świerkocin, Świętajny, Świętojańska 

Karczma, Tolejny, Tolkmity, Tomaszyn, Waplewo, Warglewo, Warlity Małe, Waszeta, 

Wigwałd, Wilkowo, Witramowo, Witułty, Zawady, Zezuty. 

 

2. Ludność oraz sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna 

 

Olsztynek z pośród gmin miejsko – wiejskich w powiecie olsztyńskim 

jest największą gminą pod względem powierzchni. Natomiast pod względem liczby 

ludności jest stosunkowo słabo zaludniona. Liczba mieszkańców w roku 

2013 nieznacznie wzrosła, a w 2014 spadła o 121 osób. Stan ludności gminy Olsztynek 

w latach 2012 - 2014 obrazuje poniższy wykres. 

 

 
Źródło: GUS Olsztyn 
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Dane statystyczne wskazują, iż znaczna część mieszkańców gminy jest w wieku 

produkcyjnym, przy czym, na uwagę zasługuje fakt, iż więcej jest ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, aniżeli w wieku poprodukcyjnym. Całość struktury wieku 

mieszkańców gminy przedstawia poniższy wykres. 

 

 
Źródło: GUS Olsztyn 

 

W gminie Olsztynek można zaobserwować zjawisko występowania na podobnym 

poziomie zarówno liczby kobiet jak i liczby mężczyzn. Szczegółowe dane dotyczące 

podziału ludności ze względu na płeć pokazuje poniższa tabela. 
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Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ogółu 

ludności w latach 2009 – 2013 oprócz roku 2011 wzrastał i obecnie kształtuje 

się na poziomie około15,5% - 16%. Szczegółowe dane pokazuje poniższa tabela. 

 

 
Źródło: GUS Olsztyn 
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2867zł, a wydatki 2976 zł. Dochody własne stanowiły w dochodach ogółem budżetu 

gminy 49,0%. Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

w dochodach własnych wyniósł 27,9%. 

 

3. Zasoby mieszkaniowe (dane z roku 2013) 

 

Zasoby mieszkaniowe gminy wynoszą 4295 mieszkań. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa na 1 mieszkańca w m2 wynosi 71,8 m2. Na terenie gminy aktualnie znajduje 

się 59 lokali socjalnych. 

 

4. Rynek pracy. Bezrobocie 

 

Zmiany polityczne i gospodarcze jakie dokonały się w Polsce w latach 1989-1990 

doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej. 

To spowodowało m. in. ujawnienie się problemu bezrobocia na szeroką skalę. Trwające 

przemiany ustroju gospodarczego wywołały wiele procesów społecznych mających 

różnorodny wpływ na polski rynek pracy. Jednym ze zjawisk o negatywnych skutkach 
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Zjawisko to polega na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących 

pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. 

Innymi słowy jest to wynik braku równowagi pomiędzy podażą pracy a popytem 

na pracę. Na rynku pracy spotyka się ludzi aktywnych i biernych zawodowo. Aktywni 

to ci, którzy pracują lub pozostają bezrobotni, zaś bierni to wszyscy ci, którzy uczą 

się, są na emeryturze lub nie chcą pracować. 

 

Podstawowe dane o województwie warmińsko-mazurskim w zakresie 

bezrobocia i zatrudnienia. 

 

Ludność (stan w dniu 31 XII 2014). 1444,0 tys. osób 

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu maja 2015). 88,5 tys. osób 

Stopa bezrobocia (stan w końcu maja 2015). 17,3% 

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu maja 2015). 37 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (maj 2015). 135,9 tys. osób 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

(maj 2015). 
3282,84 zł 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez 

rolników indywidualnych) (stan w końcu maja 2015). 
123,7 tys. 

 

Dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia w okresie 01.01.2015r. – 31.05.2015r. 

 

 Styczeń 

2015 

Luty 

2015 

Marzec 

2015 

Kwiecień 

2015 

Maj 

2015 

Polska 12,0 12,0 11,7 11,2 10,8 

Województwo Warmińsko - Mazurskie 19,7 19,6 18,8 18,0 17,3 

Powiat Olsztyński 21,0 21,0 20,1 19,2 18,5 

Miasto Olsztyn 7,2 7,2 6,9 6,8 6,5 

 

5. Służba zdrowia 
 

Na terenie gminy Olsztynek opiekę zdrowotną zapewnia Gminne Centrum Zdrowia 

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, którym zarządza 

dyrektor przy konsultacjach Rady Społecznej. Dyrektorowi podlega Zastępca Dyrektora 

ds. Lecznictwa i Dział Administracji. 
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Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają: Przychodnie, Zakład 

Rentgenodiagnostyki, Pogotowie Ratunkowe i Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 

 
W skład przychodni wchodzą niżej wymienione jednostki: 
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W skład Zakładu Rendgenodiagnostyki wchodzi Pracownia Rentgenodiagnostyki 

Ogólnej. 

 

 
 

W skład Pogotowia Ratunkowego wchodzą: Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R, 

Transport Sanitarny, Dyspozytornia. 

 
 

W skład Zakładu Rehabilitacji Leczniczej wchodzą: Poradnia Rehabilitacyjna, 

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci, Gabinet Fizjoterapii. 

 
W gminie Olsztynek wykonywane są świadczenia medyczne w zakresie: 

 

a) Podstawowej opieki zdrowotnej, na którą składają się świadczenia lekarskie: 

porady lekarskie/ambulatoryjne, porady domowe. Ponadto w ramach POZ 

świadczone są usługi odrębnie kontraktowane z NFZ z zakresu: 

 Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska. 
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 Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska świadczona 

w domu chorego. 

 Transport sanitarny POZ. 

 

Zatrudnionych jest 6 lekarzy rodzinnych, 5 pielęgniarek POZ, 2 położne 

środowiskowe, 2 pielęgniarki higieny szkolnej, 5 pielęgniarek praktyki. 

 

Poradnie lekarza rodzinnego: Przyjęcia: codziennie od godziny 8
00

 do godziny 18
00

. 

 

Dane statystyczne za rok 2014. 

 

Świadczenia medyczne Ilość świadczeń 

Lekarze POZ - świadczenia 67195 

Pielęgniarki POZ - świadczenia 5722 

Położna POZ - świadczenia 2228 

 

Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek – piątek) od 8.00 do 18.00 

 

Nazwa usługi Ilość świadczeń 

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym. 16056 

Zabiegi wykonane w domu pacjenta. 5841 

 

Gabinet szczepień czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12
00

 – 15
00

. Ilość 

wykonanych szczepień w roku 2014 – 2358. 

Ponadto w ramach POZ świadczono usługi odrębnie kontraktowane z NFZ 

z zakresu: 

 

 Nocna i świąteczna  opieka medyczna - Świadczenia udzielane 

są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18
00

 do 8
00

 dnia następnego 

oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. 

Udzielono 3610 porad lekarskich ambulatoryjnych, 5888 pielęgniarskich usług 

ambulatoryjnych, 112 wyjazdowych świadczeń lekarskich oraz 481 usług 

pielęgniarskich. 

 Transport sanitarny POZ - Są to świadczenia zdrowotne polegające 

na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, od poniedziałku 

do piątku od godz. 8
00

 do 18
00

. Wykonano 219 transportów. 

 Punkt pobrań - Pobrano krew 9216 osobom. 
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b) Opieka specjalistyczna. 

 

Poradnia położniczo – ginekologiczna. 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Porady ogółem 6294 

Badania cytologiczne  840 

 

Poradnia chirurgii ogólnej. 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Porady chirurgiczne 4709 

 

Poradnia otolaryngologiczna 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Porady udzielone ogółem 1421 

 

Poradnia Ortopedyczna 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Porady udzielone ogółem 3680 

 

Poradnia dermatologiczna 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Porady udzielone ogółem 2065 

 

c) Ratownictwo medyczne - Czynne całą dobę. 

 

Wykonane świadczenia w pogotowiu: 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Wyjazdy ogółem 1284 

 

d) Zakład rehabilitacyjny. 

 

Poradnia Rehabilitacyjna. 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Porady lekarskie 1157 

 

Gabinet fizjoterapii. 

Rodzaje świadczeń Ilość świadczeń 

Zabiegi rehabilitacyjne 29096 
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Głównym celem zakładu jest dążenie do poprawy zdrowia mieszkańców Gminy 

Olsztynek poprzez poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz poszerzenia zakresu 

świadczonych usług. W najbliższych latach Gminne Centrum Zdrowia, Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku będzie starał się uruchomić 

dwie nowe poradnie specjalistyczne: neurologiczną oraz okulistyczną. 

 

6. Oświata 

 

Na terenie gminy Olsztynek znajduje się 5 placówek wychowania przedszkolnego 

i 2 przedszkola. W roku 2014 przedszkola dysponowały 337 miejscami dla dzieci. Z 

placówek wychowania przedszkolnego w roku 2014 korzystało 403 dzieci. Dane 

szczegółowe z lat 2012 – 2014 pokazuje poniższa tabela. 

 

 2012 2013 2014 

Placówki wychowania przedszkolnego 5 5 5 

w tym przedszkola 2 2 2 

Miejsca w przedszkolach 254 330 337 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 303 377 403 

w tym w przedszkolach 254 324 335 

Źródło: Urząd Statystyczny Olsztyn 

 

Na terenie gminy Olsztynek w roku 2014 znajdowało się 5 szkół podstawowych 

i 3 szkoły gimnazjalne. Ilość uczniów w roku 2014 w szkołach podstawowych wynosiła 

776 dzieci, a w szkołach gimnazjalnych 451dzieci. 

 

Dane szczegółowe z lat 2012 – 2014 pokazuje poniższa tabela. 

 2012 2013 2014 

Szkoły podstawowe 6 6 5 

Uczniowie szkół podstawowych 813 805 776 

Szkoły gimnazjalne 3 3 3 

Uczniowie szkół gimnazjalnych 503 446 451 

Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkołach: 

Podstawowych 17 18 17 

Gimnazjalnych 22 20 20 

Źródło: Urząd Statystyczny Olsztyn 

 

Na terenie gminy Olsztynek w 2014 roku działała 1 szkoła ponadgimnazjalna – 

Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w skład której wchodziły: 

 

 I Liceum Ogólnokształcące. 
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 Technikum Hotelarsko – Gastronomiczne. 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza zatrudniał ogółem 34 osoby kadry 

kierowniczej i pedagogicznej. 

 

Od 1 września 2012r. w Olsztynku działa filia Powiatowej Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Dywitach - Filia w Olsztynku. Szkoła prowadzona jest przez Powiat 

Olsztyński. Szkoła powstała z inicjatywy władz Powiatu Olsztyńskiego i Burmistrza 

Olsztynka. 

 

Na terenie gminy funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze m. in. „Dom 

Dla Dzieci Nad Jeziorem” zapewniający całodobową opiekę 37 dzieciom, Punkt 

Interwencji Kryzysowej mieszczący się przy Domu Dla Dzieci w Olsztynku, a także 

9 świetlic wiejskich mieszczących się w miejscowościach: Mierki, Lichtajny, Waplewo, 

Drwęck, Olsztynek, Pawłowo, Jemiołowo, Platyny, Królikowo, Elgnówko. 

 

Na terenie gminy działa także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która 

świadczy usługi w zakresie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki zaburzeń 

rozwojowych i trudności wychowawczych. 

 

7. Kultura i turystyka 

 

Gmina Olsztynek należy do gmin, które przywiązują dużą wagę do propagowania 

kultury. Na jej terenie znajduje się Muzeum Budownictwa Ludowego Salon Wystawowy 

oraz Park Etnograficzny, który należy do najstarszych skansenów w Polsce. Liczne 

zabytki budownictwa ludowego usytuowane są na 39 ha. Organizacją wielu imprez 

kulturalnych zajmuje się Miejsko Dom Kultury, który dysponuje salą kinową, salą 

w Domu Kultury. W swojej działalności prowadzi liczne zespoły i koła zainteresowań. 

 

W gminie Olsztynek działa Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy. Posiada bogaty 

księgozbiór, do którego jest powszechny dostęp. 

 

W gminie Olszynek istnieje i prowadzi aktywną działalność wiele organizacji 

pozarządowych, które również mają wpływ na rozwój kulturalny i społeczny 

mieszkańców gminy. 

 

Bogata oferta turystyczna w gminie Olsztynek stanowi istotny element w jej rozwoju 

gospodarczym. Odpowiednia baza noclegowa zarówno całoroczna oraz sezonowa, 
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a także pola namiotowe i gospodarstwa turystyczne jest znakomitym zapleczem 

dla obsługi turystów. Dodatkowym atutem są liczne instytucje użyteczności publicznej 

i zakłady usługowe. Ogromną rolę w turystyce regionalnej odgrywa Punkt Informacji 

Turystycznej. 

 

8. Stan bezpieczeństwa i porządku 

 

Poziom zagrożenia przestępczością na terenie gminy Olsztynek jest wartością 

zmienną, której dynamika i struktura jest uwarunkowana wieloczynnikowo. 

Do czynników mających wpływ, zarówno pośredni jak i bezpośredni, na wzrost 

przestępczości zaliczyć można: bezrobocie, postępujące zubożenie mieszkańców, łatwy 

dostęp do używek m. in. narkotyków, alkoholu, funkcjonowanie zorganizowanych grup 

przestępczych. 

 

W gminie Olsztynek w latach 2013 – 2014 można stwierdzić, iż zjawisko 

przestępczości nieznacznie maleje. Analizując dane KP Olsztynek można zaobserwować 

fakt, iż spada liczba nieletnich, którzy popełniają czyny karalne. Ogół zarejestrowanych 

przestępstw przedstawia poniższa tabela. 

 

 2013 2014 

Postępowania wszczęte 363 271 

Przestępstwa stwierdzone 396 298 

Czyny karalne nieletnich 31 8 

Przestępstwa wykryte 260 194 

Przestępstwa wykryte po podjęciu 

postępowania umorzonego z NN 
4 16 

Procent wykrywalności 65,2% 62,6% 

Podejrzani ogółem 219 119 

Podejrzani dorośli aresztowani 12 3 

Podejrzani nieletni 25 9 

Źródło: KP Olsztynek 

 

W zakresie przestępstw gospodarczych notuje się wzrost przestępstw 

stwierdzonych i przestępstw wykrytych, a także procent wykrywalności. Dane 

szczegółowe za lata 2013 – 2014 pokazuje poniższa tabela. 

 

 2013 2014 

Postępowania wszczęte 33 22 

Przestępstwa stwierdzone 35 70 

Przestępstwa wykryte 29 67 
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Procent wykrywalności 82,9% 95,7% 

Podejrzani ogółem 11 11 

Podejrzani dorośli aresztowani 1 0 

Źródło: KP Olsztynek 

 

W latach 2013 – 2014 w gminie Olsztynek notuje się spadek przestępstw 

kryminalnych. Dane szczegółowe za lata 2013 – 2014 pokazuje poniższa tabela. 

 

 2013 2014 

Postępowania wszczęte 266 196 

Przestępstwa stwierdzone 298 186 

Czyny karalne nieletnich 31 8 

Przestępstwa wykryte 168 85 

Przestępstwa wykryte po podjęciu postępowania 

umorzonego z NN 
4 16 

Procent wykrywalności 55,8% 42,9% 

Podejrzani ogółem 146 68 

Podejrzani dorośli aresztowani 10 3 

Podejrzani nieletni 25 9 

Źródło: KP Olsztynek 

 

W zakresie czynów związanych z kradzieżą z włamaniem spada liczba 

przestępstw. Niepokoi jednak fakt, że spada także wykrywalność tego rodzaju czynów. 

Dane szczegółowe za lata 2013 – 2014 pokazuje poniższa tabela. 

 

 2013 2014 

Postępowania wszczęte 48 39 

Przestępstwa stwierdzone 56 39 

Czyny karalne nieletnich 3 0 

Przestępstwa wykryte 17 2 

Przestępstwa wykryte po podjęciu postępowania 

umorzonego z NN 
0 2 

Procent wykrywalności 30,4% 5,1% 

Podejrzani ogółem 16 2 

Podejrzani dorośli aresztowani 1 0 

Podejrzani nieletni 1 0 

 

Zjawisko przestępczości występuje w każdej gminie, ogromną rolę w zwalczaniu 

tego zjawiska odgrywa odpowiednia profilaktyka. Na terenie gminy Olsztynek 

funkcjonariusze policji uczestniczą w wielu programach profilaktycznych, są zapraszani 
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m. in. do szkół. Komisariat Policji w Olsztynku mieści się na ul. Chopina 

25. Komendantem jest podkomisarz Arkadiusz Wróbel. 

 

9. Pomoc społeczna 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku realizuje na terenie miasta i gminy 

zadania statutowe wynikające z ustaw dotyczących pomocy społecznej, zarządzeń 

wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz uchwał Rady Miejskiej w Olsztynku, 

ustaleń Burmistrza Miasta. 

 

Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwianie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 

zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Podstawę urzeczywistniania systemu pomocy 

społecznej stanowią skoordynowane działania prowadzane przez służby socjalne 

zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

 

W ośrodku zatrudnionych jest 28 pracowników ( stan na 01.08.2015 r.): 

 

Funkcja Ilość osób 

Dyrektor 1 

Główny księgowy 1 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1 

Kierownik Klubu Integracji Społecznej 1 

Kierownik Domu Dziennego Pobytu 1 

Specjalista Pracy Socjalnej 1 

Starszy Pracownik Socjalny 3 

Pracownik Socjalny 3 

Pracownik Socjalny Świadczący Usługi Specjalistyczne 1 

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 1 

Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego 
1 

Referent ds. Obsługi Sekretariatu i Dodatków Mieszkaniowych 1 

Referent ds. Księgowości 1 

Referent ds. Kadr I Płac 1 

Referent ds. Administracyjnych 1 

Referent ds. Rozliczeń  1 

Opiekunka Środowiskowa 4 

Kucharka 3 

Kierowca 1 
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Zakres zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Olsztynku. 

 

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z póź zm., ostatnia nowelizacja – 

Dz. U. 2015.163). 

 

Do działań osłonowych i aktywizujących prowadzonych przez MOPS 

m. in. należą: przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych; udzielanie pomocy 

rzeczowej; schronienia; posiłku; ubrania - osobom tego pozbawionym; świadczenie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; pokrywanie wydatków na świadczenia 

zdrowotne; sprawowanie pogrzebu; opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe i zdrowotne; organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz pomoc mającą 

na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osób, opuszczających 

rodziny zastępcze, a także cały wachlarz form pomocy pozamaterialnej w ramach pracy 

socjalnej. 

 

Do zadań statutowych Ośrodka Pomocy w Olsztynku należą: 

 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku realizuje zadania własne gminy oraz 

zadania zlecone gminie. 

2) Ośrodek realizuje zadanie własne gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych. 

3) Ośrodek realizuje zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych. 

4) Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Dziennego Domu 

Pobytu. 

5) Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktów Konsultacyjno-

Informacyjno-Specjalistycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 

uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, osób współuzależnionych, ofiar 

oraz sprawców przemocy w rodzinie, osób chcących skorzystać z pomocy 

prawnej. 

6) Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Świetlicy 

Profilaktycznej. 

7) Ośrodek organizuje działalność Klubu Seniora oraz innych grup 

samopomocowych. 

8) Ośrodek organizuje i prowadzi działalność Klubu Integracji Społecznej. 

 

Natomiast zakres prowadzonej działalności statutowej obejmuje: 

 

Prowadzenie działalności nieodpłatnej, polegającej na: 
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1) Udzielaniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym. 

2) Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków 

specjalnych celowych. 

3) Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych. 

4) Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

5) Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczna. 

6) Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

7) Przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego. 

8) Opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem 

rodziny oraz wspólnie z nie zamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem. 

9) Pracy socjalnej. 

10) Prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

11) Prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. 

12) Tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

13) Dożywianiu dzieci. 

14) Sprawowaniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

15) Prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. 

16) Kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu. 

17) Współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji 

o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

18) Przyznawaniu i wypłacaniu pomocy pieniężnej przewidzianej ustawą 

o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego. 

19) Realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych 

oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
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20) Podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym realizacja programów osłonowych. 

21) Sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 

22) Sporządzaniu bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie. 

23) Opracowaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

24) Koordynowaniu pomocy społecznej na terenie gminy. 

25) Zadaniu własnym gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych, w tym 

w szczególności: przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłacanie dodatków 

mieszkaniowych. 

26) Zadaniu zleconym gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowane przez 

Ośrodek na podstawie upoważnienia Burmistrza w tym w szczególności: 

przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłacanie świadczeń rodzinnych. 

27) Prowadzenie usług polegających na organizowaniu i świadczeniu usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Praca socjalna jest rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Są to zadania 

złożone i trudne. Wymagają bowiem uwzględnienia nie tylko aktualnych, doraźnych 

potrzeb osób i rodzin, lecz także włączenia się w realizację takiego modelu pomocy 

środowiskowej, który polega na mobilizowaniu osób i rodzin do aktywnego radzenia 

sobie z problemami przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału. 

 

Pomoc środowiskowa zakłada współdziałanie służb socjalnych z wieloma 

podmiotami, m. in. sądem, policją, placówkami służby zdrowia, edukacji, poradnictwa, 

urzędami, organizacjami pozarządowymi itp. Beneficjenci pomocy społecznej to przede 

wszystkim osoby o niskich dochodach, bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy, 

osoby niezaradne życiowo, bezradne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 

samotne, bezdomne, alkoholicy, narkomani, ofiary przemocy domowej. 

 

Dominującą grupę świadczeniobiorców stanowią bezrobotni, a także osoby 

niepełnosprawne i przewlekle chore. W zakresie pomocy instytucjonalnej Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej ukształtował struktury odpowiadające potrzebom 

społecznym olsztyneckiego środowiska. 
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W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego 

Pobytu, który jest środowiskową formą pomocy pół stacjonarnej, służącej utrzymaniu 

osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych w ich naturalnym środowisku. 

W placówce tej stwarzane są dla podopiecznych odpowiednie warunki do całodziennego 

pobytu (osoby te mają możliwość skorzystania z gorącego posiłku) oraz prowadzona 

jest różnorodna działalność rekreacyjno - kulturalna. 

 

Organizowanych jest szereg imprez okolicznościowych, spotkań klubowych, 

prelekcji, pogadanek, wyjść do kina, teatru, muzeum i innych. W domu działa Rada 

Domu, przy współudziale, której opracowywany jest plan pracy danej placówki. 

Podopieczni Domu uczestniczą również w licznych festiwalach oraz przeglądach 

artystycznych placówek wsparcia w Olsztynie i województwie. Prace podopiecznych 

Domów zdobią pomieszczenia poszczególnych placówek oraz są prezentowane 

na okazjonalnych wystawach czy wernisażach. 

 

Głównym zadaniem Domu jest zwiększenie możliwości ruchowych podopiecznych 

i motywowanie ich do podejmowania działań zmierzających: 

 

 od bierności do aktywnego życia; 

 od uzależnienia do samodzielności; 

 od izolacji do życia w otwartym środowisku; 

 od piętna mniejszej wartości do pełni praw człowieka; 

 od smutku do radości. 

 

Systematyczne rozszerzanie zakresu pomocy społecznej sprawia, że Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej staje się centralnym ośrodkiem realizacji zadań polityki społecznej 

w skali lokalnej. W związku z tym ściśle współpracuje z wieloma funkcjonującymi 

w mieście publicznymi i niepublicznymi instytucjami, placówkami oraz partnerami 

społecznymi poruszającymi się w obszarze pomocy społecznej. 
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II. Diagnoza wybranych problemów społecznych 

1. Alkoholizm 

 

Alkoholizm jest jednym z poważniejszych zjawisk w gminie Olsztynek. 

Powszechność zjawiska stawia przed władzami samorządowymi obowiązek 

podejmowania działań zapobiegających powstawaniu alkoholizmu oraz łagodzenia jego 

niszczących skutków. 

 

Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwa Punkty Konsultacyjne dla osób 

uzależnionych i nadużywających alkoholu. 

 

W latach 2012 – 2014 z konsultacji skorzystały łącznie 452 osoby. Dane w formie 

graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Od roku 2011 w gminie Olsztynek działa także Punkt Konsultacyjny dla osób 

współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych. W latach 2012 – 2014 

odbyły się łącznie 374 konsultacje. Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 
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Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Od roku 2013 prowadzona jest grupa motywująco – edukacyjna dla osób pijących 

szkodliwie, ponoszących konsekwencje picia, zagrożonych uzależnieniem 

i uzależnionych. W latach 2013 – 2014 do programu zakwalifikowano 90 osób. Program 

ukończyło 21 osób. 

 

Rok Ilość osób zakwalifikowanych Ilość osób, które ukończyły program 

2013 49 7 

2014 41 14 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

1.1 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

W latach 2013 i 2014 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wpłynęło łącznie 86 wniosków o podjęcie działań wobec osób które 

szkodliwie piją alkohol bądź są uzależnione. W roku 2013 było to 30 osób, a w roku 

2014 było to 56 osób. Liczba osób, które podjęły leczenie nie jest znana ponieważ 

instytucje, które zajmują się leczeniem nie udzielają informacji zwrotnych o leczeniu 

w/w osób. Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres.
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Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2013 i 2014 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych kierowała wnioski do Sądu o objęcie części osób przymusowym 

leczeniem. W roku 2013 Sąd rozpatrzył pozytywnie 5 wniosków i wydał postanowienia 

leczenia stacjonarnego wobec 4 osób i leczenia ambulatoryjnego wobec 1 osoby. W roku 

2014 Sąd pozytywnie rozpatrzył 3 wnioski i wydał postanowienie leczenia stacjonarnego 

wobec 2 osób i leczenia ambulatoryjnego wobec 1 osoby. Dane w formie graficznej 

pokazuje poniższy wykres. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2013 i 2014 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych kierowała wnioski o objęcie badaniem specjalistycznym w przedmiocie 
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uzależnienia przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów i specjalistów psychoterapii 

uzależnień. Łącznie odbyły się 34 takie badania. W roku 2013 wykonano badania 

u 10 osób, a w roku 2014 wykonano badania u 24 osób. Dane w formie graficznej 

pokazuje poniższy wykres. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2013 i 2014 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

kierowała osoby pijące alkohol na program edukacyjno – motywujący dla osób 

uzależnionych i pijących alkohol szkodliwie. W roku 2013 skierowana na w/w program 

17 osób, udział w programie wzięło 11 osób. W roku 2014 na program skierowano 

10 osób, udział w programie wzięło 8 osób. Dane w formie graficznej pokazuje poniższy 

wykres. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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2. Narkomania 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii działał Punkt 

Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i nadużywających 

środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin. Z wizyt w Punkcie przez lata 2012 – 

2014 skorzystało łącznie 140 osób. Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Od roku 2011r. działa w Gminie Olsztynek Zespół do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii. W ramach działania zespołu odbywają się 2 razy do roku spotkania 

członków zespołu. Ostatnie odbyło się w czerwcu 2015r. 

 

W skład zespołu wchodzą: 

Lp. Funkcja Instytucja 

1. Dyrektor Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku 

2. Pedagog Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku 

3. Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 

4. Socjoterapeuta  

5. Wychowawca Dom dla Dzieci ,,Nad jeziorem” w Olsztynku 

6. Pracownik socjalny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 

7. Sekretarz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Olsztynku 

8. Pedagog Zespół Szkół w Olsztynku 

9. Asystent zespołu 

prewencji 

Komisariat Policji w Olsztynku 

10. Pedagog Gimnazjum w Olsztynku 

11. Pedagog Gimnazjum w Olsztynku 

12. Pedagog Szkoła Podstawowa w Olsztynku 

13. Przedstawiciel 

organizacji pozarządowej 

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób 

Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku 

14. Referent w KIS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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W ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w Olsztynku 

realizowany jest od roku 2011 program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

Program realizowany jest w 11 grupach wiekowych: 

Lp. Grupa wiekowa Tematyka 

1. Klasa 1 szkoły podstawowej Asertywność w formie zabawy 

2. Klasa 2 szkoły podstawowej Cukierki 

3. Klasa 3 szkoły podstawowej Poczucie własnej wartości 

4. Klasa 4 szkoły podstawowej Szkodliwe działanie narkotyków 

5. Klasa 5 szkoły podstawowej Wpływ narkotyków na życie człowieka 

6. Klasa 6 szkoły podstawowej Psychiczne i somatyczne skutki zażywania 

narkotyków 

7. Klasa 1 gimnazjum  Prawo a narkotyki  

8. Klasa 2 gimnazjum  Narkomania z perspektywy rodzica 

9. Klasa 3 gimnazjum Osobisty system wartości a zażywanie 

narkotyków 

10. Klasa 1 szkoły średniej Współuzależnienie w problematyce narkomanii   

11. Klasa 2 szkoły średniej Funkcjonowanie psychiki osoby zażywającej 

narkotyki 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W ostatnich trzech latach w MOPS w Olsztynku realizowane były programy 

postrehabilitacyjne dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin. 

Z programu skorzystało łącznie 67 osób. Dane w formie graficznej pokazuje poniższy 

wykres. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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3. Bezrobocie 

 

Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w Gminie Olsztynek 

jest bezrobocie. Na przełomie roku 2013/2014 liczba osób bezrobotnych, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 1051 osób (542 kobiety 

i 509 mężczyzn), co stanowi 7,64% całości populacji gminy. Liczba ta nie jest 

miarodajna ponieważ jest bardzo duża grupa osób, która nie rejestrowała 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,5% (dane: Urząd Statystyczny 

Olsztyn 2014). 

 

W zakresie zapobiegania bezrobociu w Klubie Integracji Społecznej działającego 

w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku od 2005r. 

prowadzony jest program integracji społeczno – zawodowej. Do stycznia 2015r. odbyło 

się 17 edycji w/w programu. 

 

Do programu w latach 2012 – 2014 zakwalifikowano łącznie 174 osoby. 

 

Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2012 – 2014 program ukończyło 28 osób – 16,1%. Podjęło pracę zawodową 

po ukończeniu programu lub w jego trakcie 17 osób – 9,8%. Zrezygnowało z udziału 

w programie w jego trakcie lub w okresie rekrutacji 129 osób – 74,1%. Dane w formie 

graficznej pokazuje poniższy wykres.  
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Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Od roku 2015 Gmina Olsztynek w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Olsztynie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku rozpoczęła 

Program Aktywizacja i Integracja. 

 

Do udziału w PAiI mogą być kierowani bezrobotni którzy: 

 mają ustalony III profil pomocy, 

 korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizują 

kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. 

 

Do pierwszej edycji PAiI zakwalifikowano 10 osób. Program ukończyło 8 osób. 

W pomieszczeniach MOPS odbywają się także 3 dni w miesiącu konsultacje 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie. Z informacji uzyskanych 

od pracowników w/w urzędu wynika, że udzielają rocznie około 1700 – 1900 konsultacji 

dla około 500 mieszkańców Gminy Olsztynek. 
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4. Pomoc społeczna 
 

Liczba rodzin, osób objętych pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

latach 2012 – 2014r. 

 

 
Źródło: dane ze sprawozdania MPiPS - MOPS w Olsztynku za 2012r., 2013r. i 2014r. 

 

Liczba osób objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2012 – 2014 ulegała 

niewielkim zmianom, odsetek klientów korzystających ze wsparcia tutejszym Ośrodku 

w stosunku do ogółu ludności gminy w 2012r. wynosił 16%, w 2013r. wynosił 

20%, natomiast w roku 2014 wynosił 19%. 

 

Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnej tabeli 

informacje na temat struktury wiekowej odbiorców pomocy społecznej w gminie 

w latach 2012 – 2014. 
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Struktura wiekowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w latach 2012 – 2014. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy objętych przez OPS pomocą 

społeczną w latach 2012 – 2014 wykazała, że największą grupę stanowiły osoby 

w wieku poprodukcyjnym, drugą grupą były dzieci i młodzież do lat 17, trzecią grupą 

wiekową stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Liczba rodzin, osób objętych 

pomocą w postaci zasiłku stałego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej latach 

2012 – 2014r. 

 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej w latach 2012 – 2014. 

 
Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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Powody przyznania pomocy w latach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej latach 2012 – 2014r. 

 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

Głównym powodem udzielania pomocy w latach 2012 – 2014 było ubóstwo i bezrobocie, systematycznie co roku wzrasta liczba 

rodzin których głównym powodem udzielania pomocy  jest potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność. 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2012 rok. 2013 rok. 2014 rok, 

Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin 

ogółem w tym: na wsi ogółem w tym: na wsi ogółem w tym: na wsi 

Ubóstwo 368 222 392 219 349 197 

Bezdomność 8 3 10 6 7 3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 55 33 54 28 61 32 

W tym: Wielodzietność 22 16 22 15 27 19 

Bezrobocie 340 206 395 224 349 195 

Niepełnosprawność 145 69 153 65 144 65 

Długotrwała lub ciężka choroba 112 53 114 53 114 49 

Bezradność w sprawach opiekuńczo –wych. 

I prow. Gospodarstwa domowego 
79 50 73 41 60 37 

W tym: Rodziny niepełne 47 26 42 19 35 17 

Rodziny wielodzietne 34 26 31 23 26 21 

Przemoc w rodzinie 7 2 31 13 3 2 

Alkoholizm 42 22 34 16 25 12 

Narkomania 9 4 5 2 4 2 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z z. K. 
13 5 9 2 12 3 

Zdarzenie losowe 2 0 4 2 2 1 

Sytuacja kryzysowa 1 0 32 12 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 2 2 0 0 1 1 
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5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 10 czerwca 2010 

roku wprowadziła zmiany w strukturze organizacyjnej i zadaniach Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie co niosło za sobą zmiany w zadaniach 

realizowanych przez gminy w całym kraju. 

 

W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr VII-54/2011 Rady Miejskiej 

w Olsztynku z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania 

i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynku 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Zarządzenie nr 194/2011 

Burmistrza Olsztynka z dnia 7 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

Do pracy w zespole Interdyscyplinarnym zaproszono 21 osób: 

 

Lp. Funkcja 

1. Dyrektor MOPS w Olsztynku 

2. Kierownik Pomocy Środowiskowej w MOPS w Olsztynku 

3. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Olsztynku 

4. Pedagog Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku 

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Elgnówku 

6. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku 

7. Dyrektor szkoły podstawowej w Waplewie 

8. Pedagog w Domu dla Dzieci w Olsztynku  

9. Pedagog w Domu dla Dzieci w Olsztynku 

10. Psycholog w Domu dla Dzieci w Olsztynku 

11. Wychowawca w Domu dla Dzieci w Olsztynku 

12. Przedstawiciel organizacji pozarządowych 

13. Pedagog Szkoły Podstawowej w Olsztynku 

14. Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Olsztynku 

15. Pielęgniarka GCZZPZOZ w Olsztynku 

16. Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku 

17. Dyrektor Gimnazjum Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Olsztynku 

18. Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku 

19. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku 

20. Pedagog Zespołu Szkół w Olsztynku 

21. Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Olsztynku 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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Posiedzenia zespołu odbywały się zgodnie z ustawą co kwartał. Na każdym 

posiedzeniu dyskutowano o problemach związanych ze zjawiskiem przemocy, szukano 

rozwiązań i rozdzielano zadania do realizacji przez poszczególnych członków zespołu. 

 

Zarządzeniem Burmistrza Olsztynka z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie 

powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołano następujące osoby. 

 

Lp. Funkcja/Instytucja 

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku 

2. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynku 

3. Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących 

Pomocy DROGA w Olsztynku 

4. Komendant Policji w Olsztynku 

5. Dyrektor Centrum Zdrowia – Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Olsztynku 

6. Pedagog w Szkole Podstawowej w Olsztynku 

7. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Olsztynku 

8. Kierownik Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej nr 3 w Olsztynie 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Dane z działalności GZI w Olsztynku. 

 

W latach 2012 – 2014r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego rozpoczęto łącznie 

procedurę 93 ,,Niebieskich Kart”. 

 

Rok 2012 34 Niebieskie Karty 

Rok 2013 31 Niebieskie Karty 

Rok 2014 28 Niebieskich Kart 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2012 – 2014 odbyło się łącznie 507 posiedzeń grup roboczych. Ilość spotkań 

grup roboczych kształtowała się następująco: 

 

Rok 2012 156 spotkań grup roboczych GZI 

Rok 2013 158 spotkań grup roboczych GZI 

Rok 2014 193 spotkania grup roboczych GZI 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

Podmioty zakładające ,,Niebieskie Karty” w latach 2012 – 2014 to: 

 



38 

  MOPS w 

Olsztynku 

Komisariat 

Policji w 

Olsztynku 

Gminna 

Komisja RPA 

w Olsztynku 

Gimnazjum 

w Olsztynku 

Szkoła 

Podstawowa 

w Olsztynku 

Rok 2012 20 12 0 2 0 

Rok 2013 12 17 0 1 1 

Rok 2014 5 20 1 2 0 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku. 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa 

Punkt Konsultacyjny dla  osób doświadczających przemocy. W latach 2012 – 2014 

odbyło się łącznie 147 konsultacji. Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynku 

we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Olsztynie realizowany 

był w latach 2012 – 2014 program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Łącznie odbył się 5 edycji w/w programu w którym uczestniczyły 

63 osoby. 
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Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

6. Osoby w wieku senioralnym 

 

Przewiduje się, że liczba ludności Polski zmniejszy się do roku 2025 o około 

4% (tj. o około milion sześćset tysięcy), a ówczesne społeczeństwo będzie o wiele 

starsze od obecnego. Problem starzenia się społeczeństwa jest wielopłaszczyznowy, 

polega na  wzroście liczebnego udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności. 

Jest zwykle  konsekwencją wydłużania się czasu życia i jednoczesnej malejącej liczbie 

urodzeń. Przyjmuje się, że demograficznie „stare” społeczeństwo to takie, w którym 

odsetek ludzi po 60 roku życia przekroczył 12%. 

 

Średnia długość życia Polaków wynosi 71 lat. Na tle Europy Polacy wypadają 

niekorzystnie, albowiem mężczyźni żyją o 8 lat krócej niż przeciętny Europejczyk, 

zaś kobiety o 4-5 lat krócej niż przeciętna Europejka. Zmniejszanie się liczby ludności 

jest obserwowane w skali całego kraju i tak liczba Polaków od roku 2000, kiedy 

to wynosiła 38 253 955 mieszkańców, zmniejszyła się o 86 626 osób i wyniosła w roku 

2009 38167 329 osób. 
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W Gminie Olsztynek w latach 2012-2014 liczba osób w wieku senioralnym 

przedstawiała się następująco: 

 

Rok Obszar Kobiety 60-84 rok życia Mężczyźni 60-84 rok życia 

2012 

Miasto 770 560 

Gmina 509 400 

RAZEM 1279 960 

2013 

Miasto 805 591 

Gmina 521 430 

RAZEM 1326 1021 

2014 

Miasto 821 629 

Gmina 527 453 

RAZEM 1348 1082 
Źródło: Urząd Miasta Olsztynek 

 

Ilość osób zamieszkujących miasto i gminę Olsztynek w powyżej 85 roku życia, 

w latach 2012-2014. 

 

Rok Obszar Kobiety powyżej 85 roku życia Mężczyźni powyżej 85 roku życia 

2012 

Miasto 114 43 

Gmina 68 22 

RAZEM 182 65 

2013 

Miasto 121 44 

Gmina 84 25 

RAZEM 205 69 

2014 

Miasto 133 44 

Gmina 92 28 

RAZEM 225 72 
Dane Urząd Miasta Olsztynek 

 

Ogółem w roku 2012 w mieście i gminie Olsztynek powyżej 60 roku życia 

zamieszkiwało 2486 osób, w tym 1461 kobiet i 1025 mężczyzn, w roku 

2013 zamieszkiwało 2621 osób, w tym 1531 kobiet i 1090 mężczyzn, w roku 

2014 ogółem 2727osób, w tym 1573 kobiety i 1154 mężczyzn. W Olsztynku obecnie 

mieszka 7530 osób, a w gminie 6232, łącznie  13762 mieszkańców, z tego 

2730 osób powyżej 60 roku życia co stanowi około 20% populacji. 

 

W świetle powyższego faktu oczywistym staje się, iż rola osób starszych 

w funkcjonowaniu życia społecznego będzie coraz istotniejsza, a problemy i potrzeby 

tej grupy coraz silniej odczuwalne. 

 

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku działa Dom Dziennego 

Pobytu, który skupia emerytów i rencistów, na podstawie decyzji kierującej do DDP 

przez pracownika socjalnego. W ramach działalności Dom Dziennego Pobytu organizuje 
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aktywne formy spędzania czasu dla osób starszych oraz posiłek, za który pensjonariusze 

płacą osobiście. 

 

Dom Dziennego Pobytu w Olsztynku powołany został Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XXVIII/198/93 z dnia 09.09.1993r. Funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

 

Jest Ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym. Siedziba Domu mieści się przy 

ul. Świerczewskiego 19. Skupia emerytów i rencistów niepracujących. 

 

Zadaniem Domu jest: 

 

 Podejmowanie działań służących utrzymaniu podopiecznych w ich naturalnym 

środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji. 

 Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez zapewnianie bezpiecznego miejsca 

do wielogodzinowego przebywania i godnego spędzania czasu. 

 Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych rekreacyjnych i towarzyskich 

między innymi poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, 

wspólny udział w imprezach, dostęp do biblioteki, TV, Internetu. 

 Udzielanie pomocy w podnoszeniu sprawności psychofizycznej i aktywizacja. 

 Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. 

 Rozbudzanie zainteresowań. 

 

W ramach kontynuacji zainteresowań i pasji powstał na terenie Domu Dziennego 

Pobytu zespół wokalny „Swojska Nutka”, który reprezentuje Dom z okazji różnych 

spotkań świątecznych i okolicznościowych, przedstawiając swój program artystyczny 

o różnej tematyce. Zespół bierze udział w uroczystościach państwowych i religijnych 

na terenie Olsztynka oraz powiatowych obchodach Świecie Niepodległości w Olsztynie. 

Spotyka się raz w tygodniu na 2 godziny gdzie ćwiczy swój repertuar pod okiem pana 

Wiesława Dubickiego – muzyka, instruktora muzykoterapii w Domu Dziennego Pobytu 

i Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

 

Dom Dziennego Pobytu na koniec czerwca 2015 roku liczył 45 osób, które 

codziennie uczestniczą w zajęciach oraz w spotkaniach Zespołu „Swojska Nutka”. 
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7. Korzystanie z pomocy w formie posiłków 
 

W latach 2012 – 2014 w zakresie dożywiania dla osób pochodzących z rodzin 

z problemem ubóstwa kuchnia działająca przy MOPS w Olsztynku wydała łącznie 

103914 posiłków dla 612 osób. Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

 

Rok Nazwa placówki korzystającej z posiłków 
Ilość wydanych 

posiłków 

Ilość 

osób 

2012 

Gimnazjum 6640 45 

Szkoła Podstawowa 21585 116 

Osoby dorosłe z terenu Gminy Olsztynek 

korzystające z posiłków 
310 2 

Zespół Szkół Zawodowych 43 1 

Razem  28578 164 

2013 

Gimnazjum 5806 35 

Szkoła Podstawowa 32855 182 

Osoby dorosłe z terenu Gminy Olsztynek 

korzystające z posiłków 
627 7 

Zespół Szkół Zawodowych 575 4 

Razem 39908 228 

2014 

Gimnazjum 5806 34 

Szkoła Podstawowa 27837 174 

Osoby dorosłe z terenu Gminy Olsztynek 

korzystające z posiłków 
1343 9 

Zespół Szkół Zawodowych 442 3 

Razem 35428 220 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku - z tej formy pomocy korzystają uczniowie z innych placówek -  
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8. Dodatki mieszkaniowe 

 

W latach 2011 – 2014 rozpatrzono wnioski o przyznanie pomocy w formie dodatku mieszkaniowego ze względu na złą sytuację 

materialną. Łącznie przez 4 lata wpłynęło 1326 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 1220 wniosków, odrzucono 106 wniosków. 

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2011 – 2014 wyniosła 1.226.442,97 zł. Łącznie z dodatków 

mieszkaniowych skorzystało 625 rodzin w w/w czterech latach. 

 

Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

 

Rok Liczba wpływu wniosków 

Liczba wydanych decyzji 
Kwota wypłaconych 

dodatków ogółem 

Liczba wypłaconych 

dodatków ogółem 

Liczba rodzin korzystających 

z dodatku mieszkaniowego Przyznających dodatek 

mieszkaniowy 
Odmownych 

2011 312 283 29 268.167,17 zł 1.677 142 

2012 318 295 23 287.090,57 zł 1.718 148 

2013 350 324 26 327.511,35 zł 1.843 162 

2014 346 318 28 343.673,88 zł 1.912 173 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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9. Usługi opiekuńcze 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku świadczy pomoc w postaci usług 

opiekuńczych, z których korzystają osoby starsze, chore i potrzebujące pomocy innych. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 

w zakresie: 

 

 czynności żywieniowych (zakupy, przygotowywanie lub dostarczanie posiłków); 

 gospodarczych (utrzymanie czystości środowiska, w którym przebywa 

podopieczny); 

 organizacyjnych (zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, organizacja 

czasu wolnego). 

 

Wiele osób starszych i niepełnosprawnych korzysta z pomocy w formie użyczenia  

balkoników, chodzików i kul wspomagających poruszanie się. W roku 2013 z usług 

opiekuńczych korzystało 30 osób, w 2014 korzystały 32 osoby a w 2015 korzysta 

27 osób. W latach 2013 – 2014 zatrudniano 5 opiekunek a w roku 2015 zatrudnione 

są 4 opiekunki. Ponad 85% osób korzystających z usług ma więcej niż 60 lat. Wskaźnik 

ten utrzymuje się od wielu lat i prawdopodobnie będzie wzrastał. Głównym celem usług 

opiekuńczych jest jak najdłuższe utrzymanie osób w ich naturalnym środowisku. 

Unikniemy wówczas umieszczania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 

w domach pomocy. 

Dane szczegółowe z lat 2013 – 2015 przedstawia poniższa tabela. 

 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Ilość osób korzystających z usług 

opiekuńczych 

30 32 27 

Kobiety do 60 roku życia 4 2 1 

Kobiety po 60 roku życia 18 21 17 

Mężczyźni do 60 roku życia 1 2 3 

Mężczyźni po 60 roku życia 7 7 6 

Kobiety i mężczyźni razem    

Ilość opiekunek zatrudnionych w 

MOPS w Olsztynku 

5 5 4 

Ilość osób przypadających na jedną 

opiekunkę 

6 6,4 6,75 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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10. Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 
 

W latach 2012 – 2014 z zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego udzielono łącznie 64345 świadczeń, na łączną 

kwotę 6.433.214,00 zł. 

Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

 

Rok Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Kwota 

2012 

Zasiłek rodzinny 15448 1.344.365 zł. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 

Urodzenie dziecka 66 66.000 zł. 

Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 444 171.212 zł. 

Samotne wychowanie dziecka 631 109.670 zł. 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  2941 235.280 zł. 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  439 76.740 zł. 

Rozpoczęcia roku szkolnego 912 91.200 zł. 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania  (na częściowe pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości, której znajduje się siedziba szkoły) 
86 7.740 zł. 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z 

zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły)  

1586 79.300 zł. 

2013 

Zasiłek rodzinny 14687 1.448.286zł. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 

Urodzenie dziecka 78 78.000 zł. 

Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 368 143.893 zł. 

Samotne wychowanie dziecka 601 104.650 zł. 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  2707 216.560 zł. 
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Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  975 73.940 zł. 

Rozpoczęcia roku szkolnego 879 87.900 zł. 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania  (na częściowe pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości, której znajduje się siedziba szkoły) 
82 7.380 zł 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z 

zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły)  

1412 70.600 zł. 

2014 

Zasiłek rodzinny 13576 1.346.568zł. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 

Urodzenie dziecka 54 54.000 zł. 

Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 271 104.200 zł. 

Samotne wychowanie dziecka 536 93.440 zł. 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  2498 199.840 zł. 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  937 71.700 zł. 

Rozpoczęcia roku szkolnego 836 83.600 zł. 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania  (na częściowe pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości, której znajduje się siedziba szkoły) 
60 5.400 zł. 

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z 

zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły)  

1235 61.750 zł. 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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W latach 2012 – 2014 z funduszu alimentacyjnego udzielono łącznie 

9546 świadczeń na kwotę 2.987.782,00 zł. 

 

Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

Rok Rodzaj świadczenia 
Liczba 

świadczeń 
Kwota 

2012 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3280 994.073 zł. 

2013 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3209 999.638 zł. 

2014 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3057 994.071 zł. 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2012 – 2014 z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

skorzystało łącznie 360 osób. 

 

Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

Rok Liczba świadczeń Kwota  

2012 120 120.000 zł. 

2013 132 132.000 zł. 

2014 108 108.000 zł. 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2012 – 2014 przyznano 668 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 

448.114,00 zł. 

 

Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

Rok Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota 

2012 

Zasiłek dla opiekuna 0 0 

Składka emerytalno-rentowa 0 0 

Składka zdrowotna 0 0 

2013 

Zasiłek dla opiekuna 0 0 

Składka emerytalno-rentowa 0 0 

Składka zdrowotna 0 0 

2014 

Zasiłek dla opiekuna 668 352.977 zł. 

Składka emerytalno- rentowa 587 83.211 zł. 

Składka zdrowotna 270 11.926 zł. 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 

 

W latach 2012 – 2014 przyznano łącznie 16583 zasiłków pielęgnacyjnych, 

2586 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 2 specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę 

4.524.403,00 zł. 
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Dane szczegółowe pokazuje poniższa tabela. 

Rok Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota 

2012 

Zasiłek pielęgnacyjny 5495 840.735 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 1181 609.127 zł. 

Dodatki do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

0 0 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe 

983 139.187 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1105 51.574 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0 

2013 

Zasiłek pielęgnacyjny 5574 852.822 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 880 483.554 zł. 

Dodatki do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

286 `28.600 zł. 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe 

765 115.939 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 832 41.349 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0 

2014 

Zasiłek pielęgnacyjny 5514 843.642 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 525 387.060 zł. 

Dodatki do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

0 0 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe 

479 96.902 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 503 33.331 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 572 zł. 

Źródło: Dane MOPS w Olsztynku 
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III. Wizja i cel strategii 

 

Wizja 

1. Wizja strategii gminy Olsztynek 

 

Polityka Społeczna Gminy Olsztynek podstawą bezpieczeństwa socjalnego 

i aktywności jej mieszkańców. 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i późniejszych 

nowelizacji do zadań własnych gminy należy opracowanie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

Strategia powinna wpisać się w cele i priorytety, za które uznano główne 

przyczyny tworzące te problemy. Wyodrębnione priorytety ułatwiły sformułowanie 

celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych, a następnie Polityki 

Społecznej jako całości. 

 

Założenia strategii zakładają realizację jej planów do 2025 roku. Nie stanowią 

jednak zamkniętego dokumentu. Osiągnięcie celów uwarunkowane jest bowiem 

wieloma czynnikami, chociażby takimi jak przestrzeganie przez wszystkich 

współrealizatorów strategii przyjętych form i zasad współdziałania. Również z uwagi 

na zmieniające się warunki rzeczywistości owe plany mogą ulec modyfikacjom. 

Przemiany te powinny jednak odbyć się w taki sposób by pomoc niesiona mieszkańcom 

gminy Olsztynek stale usprawniała się. 

 

Poprzez realizację założonych celów nastąpi rozwój i podniesienie jakości usług 

oferowanych na terenie gminy Olsztynek. Wnikliwe monitorowanie problemów rodzin 

i podejmowanie zintegrowanych działań sprawi, że wzrośnie skuteczność niesionej 

pomocy w sytuacjach kryzysowych i zmniejszy się poziom marginalizacji. Zostaną 

też podjęte działania pobudzające aktywność środowisk dotkniętych zjawiskiem 

wyobcowania społecznego. Jednym z priorytetów będzie także podniesienie 

świadomości mieszkańców gminy odnośnie głównych przyczyn jak i skutków 

negatywnych zjawisk społecznych oraz możliwości ich zapobieganiu. 

 

Wizja strategii rozwiązywania problemów społecznych będzie mogła 

urzeczywistniać się dzięki aktywnej współpracy wszystkich jednostek i środowisk, które 

ją współrealizują. Pomocą w realizowaniu strategii będzie ustawa z dnia 13 czerwca 

2003 roku (Dz. U. Nr 122) o zatrudnieniu socjalnym. Zadania określone w ustawie 

realizowane są m. in. przez zatrudnienie socjalne, przez co należy rozumieć zapewnienie 
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osobom uzależnionym (po zakończeniu leczenia), bezdomnym, chorym psychicznie, 

długotrwale bezrobotnym, zwolnionym z zakładów karnych możliwość uczestnictwa 

w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej w Olsztynku. 

 

Gmina Olsztynek chce zapewnić jak najlepsze warunki życia w poczuciu 

bezpieczeństwa oraz umożliwić im realizację planów osobistych, zawodowych 

i społecznych, poprzez: 

 

 zapewnienie wszystkim potrzebującym odpowiedniej pomocy finansowej, 

rzeczowej lub usługowej oraz dostępu do szeroko pojętego poradnictwa, 

 poprawy warunków bytowych i mieszkaniowych, 

 integrację zawodową i społeczną różnych grup społecznych, 

 przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia i jego skutków, 

 wspieranie grup szczególnego ryzyka i zapobieganie ich społecznemu 

wykluczeniu, 

 aktywizację społeczności lokalnych, 

 wpieranie lokalnych inicjatyw, 

 zapewnienie dostępu do poradnictwa i informacji, 

 przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 

 

Wszelkie działania prowadzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby 

osób, rodzin, grup i społeczności, zaś przy ich realizacji wykorzystywany jest istniejący 

potencjał ludzki i instytucjonalny. Priorytetem jest profilaktyka oraz budowanie 

lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i lokalnych. 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych oraz ich zaktywizowanie 

do włączania się w rozwiązywanie istniejących problemów. Uznaje się bowiem, 

że problemy indywidualne, jak i społeczne mogą zostać rozwiązane wyłącznie 

przy współudziale zainteresowanych podmiotów. 

 

2. Cel strategii gminy Olsztynek 

 

Cel 

 

Pomoc Społeczna sprawnym i skutecznym elementem systemu wsparcia 

społecznego mieszkańców gminy Olsztynek. 

 

Gmina Olsztynek należy do województwa warmińsko-mazurskiego. Region 

ten znajduje się w niekorzystnym położeniu społeczno-ekonomicznym. Wysoka stopa 

bezrobocia, zastój gospodarczy, a co za tym idzie stagnacja na rynku pracy. Taka 
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sytuacja sprawia, że obniża się poziom życia osób i rodzin, które niekiedy żyją 

na pograniczu ubóstwa. Powyższa sytuacja stawia pomoc społeczną na szczególnej 

pozycji w ogólno pojętym systemie wsparcia społecznego, ma to swoje odzwierciedlenie 

w niniejszej strategii pomocy społecznej. 

 

Aby osiągnąć zamierzony cel niezbędna jest realizacja podstawowych założeń 

strategicznych pomocy społecznej. Do najważniejszych z nich należą: 

 

1) Wypracowanie zasad współpracy z partnerami społecznymi i innymi podmiotami 

życia publicznego. 

2) Podnoszenie społecznej i zawodowej aktywności mieszkańców gminy Olsztynek. 

3) Zaspokajanie potrzeb socjalnych mieszkańców gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem grup społecznych narażonych na zjawiska marginalizacji. 

4) Zmiana w mentalności mieszkańców regionu, co do roli i zadań pomocy 

społecznej i kształtowanie świadomości w tej sferze. 

 

I. Analiza SWOT gminy Olsztynek w kontekście pomocy społecznej 

 

Analiza SWOT 

 

Analiza mocnych i słabych stron stanowi jedną z podstawowych metod 

strategicznych polegającą na ocenie elementów, które należy wykorzystać 

lub też eliminować podczas realizacji zadań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. Raport o stanie gminy i miasta Olsztynek oraz dane Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olsztynku dotyczące klientów pomocy społecznej były podstawą 

do przeprowadzenia analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. 

Analiza dotyczyła sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwoliła jednocześnie 

na sformułowanie koncepcji rozwoju, biorąc pod uwagę warunki socjalno – bytowe, 

potencjał ludzki, gospodarkę, warunki wspierające rozwój. Ocena potencjału w aspekcie 

słabych stron i mocnych stron pozwoliła na określenie siły i słabości gminy w zakresie 

analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie 

strategii, słabości, to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie 

przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych; szanse, to wsparcie i inspiracje 

dla lokalnej polityki społecznej. Na podstawie raportów i danych zdefiniowano 

cel strategiczny lokalnej polityki społecznej i wskazano sposoby realizacji. 
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Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 potencjał ludzki – kadra Ośrodka Pomocy w Olsztynku, 

 możliwość tworzenia wolontariatu wokół zadań realizowanych w 

polityce społecznej, 

 traktowanie długotrwale bezrobotnych jako grupy szczególnego 

ryzyka, a w związku z tym, stosowanie preferencji w aktywizacji 

zawodowej, 

 możliwość partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, 

 potencjał sektora pozarządowego w postaci instytucji 

działających na rzecz życia kulturalnego i społecznego 

mieszkańców gminy, 

 mobilność i elastyczność działań kadr Ośrodka Pomocy, 

 pozytywne nastawienie do beneficjentów pomocy społecznej, 

 doświadczenie w zakresie realizacji programów profilaktycznych 

i naprawczych, 

 baza punktów konsultacyjno – informacyjnych nastawionych na 

działania w celu zmniejszenia skali problemów społecznych w 

gminie, 

 rozeznanie środowiska, 

 zaangażowanie pracowników Ośrodka Pomocy w celu 

rozwiązywania problemów społecznych, 

 sprawny system informacji, umożliwiający zmianę kwalifikacji, 

 włączanie się mieszkańców w działania na rzecz swojej 

społeczności lokalnej, 

 otwarcie na nowe doświadczenia i wiedzę, 

 wysoki odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

 roszczeniowe postawy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 rozbieżność między zadaniami a możliwościami służb społecznych, 

 długotrwałe i wysokie bezrobocie w regionie i towarzyszące temu 

niskie przygotowanie zawodowe bezrobotnych, 

 brak zintegrowanych działań instytucji zajmujących się bezrobociem., 

 zbyt silna identyfikacja osób długotrwale bezrobotnych, 

 pokolenie rodzin korzystających z pomocy (syndrom dziedziczenia 

uzależnienia od pomocy społecznej), 

 niski poziom wykształcenia klientów pomocy społecznej, 

 frustracje i ogólne zniechęcenie mieszkańców, 

 brak chęci do zmiany swojej trudnej sytuacji klientów pomocy 

społecznej, 

 brak systemowych rozwiązań problemów społecznych, 

 rosnąca liczba osób i rodzin wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych tym zjawiskiem, 

 niewystarczające środki na realizację działań profilaktycznych i 

naprawczych, w szczególności na, 

 pomoc społeczną, 

 wysoki poziom bezrobocia, 

 rosnące koszty utrzymania, 

 braki w infrastrukturze socjalnej, 

 bariery architektoniczne i społeczne, 

 uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w życiu 

społecznym. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 tworzenie miejsc pracy, pomoc finansowa w funkcjonowaniu nowych 

miejsc pracy, 

 uaktywnienie wolontariatu, 

 wzmocnienie profilaktyki, 

 reintegracja zawodowa i społeczne, szkolenia zawodowe ułatwiające 

podjęcie zatrudnienia, 

 opracowywanie projektów i programów ukierunkowanych na 

wykorzystanie środków z zewnątrz, w tym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i innych środków unijnych, 

 położenie gminy blisko dużej aglomeracji miejskiej, 

 aktywizacja bezrobotnych, 

 umożliwienie kształcenia i podwyższania kwalifikacji, 

 pokazywanie pozytywnych wzorców osób, rodzin i środowisk, 

 tworzenie koalicji w środowisku lokalnym na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, 

 zwiększenie tolerancji na inność, 

 edukacja społeczności lokalnej w kierunku pozytywnego kształtowania 

świadomości i poczucia wartości, 

 wspieranie regionów zapóźnionych gospodarczo, 

 polityka państwa stawiająca na rozwój edukacji, 

 rozwój społecznych grup wsparcia, 

 prospołeczna polityka państwa. 

 wzrost bezrobocia, 

 brak zrozumienia i tolerancji ze strony społeczeństwa w stosunku do sytuacji 

marginalizowanych grup społecznych, 

 słaby rozwój gospodarczy, 

 upadek autorytetów moralnych i społecznych, 

 negatywne wzorce zachowań społecznych, 

 konsumpcyjny styl życia społeczeństwa, 

 brak skutecznej polityki państwa w zakresie rozwiązywania problemu 

bezrobocia, 

 niska siła nabywcza w regionie oraz słabe uprzemysłowienie, 

 brak konsekwencji rządu w kwestii pomocy finansowej na przeciwdziałanie 

skutkom bezrobocia, 

 postępująca degradacja społeczna bezrobotnych, 

 mało efektywna gospodarka, 

 brak hierarchii w tworzeniu spójnej polityki zatrudnieniowej i 

przeciwdziałającej bezrobociu, 

 istnienie „szarej strefy” gospodarczej, 

 tendencje indywidualistyczne w społeczeństwie, 

 utrudniające tworzenie projektów współpracy od producenta do konsumenta 

na terenie gminy, 

 niestabilne przepisy, brak spójności prawa stanowionego, jego liczne wady i 

niedoskonałości, 

 ubożenie społeczeństwa, 

 wysoki stopień patologii społecznej, 

 pogłębiające się konflikty międzyludzkie, 

 znieczulica społeczna, 

 pojawiające się nowe zagrożenia (przemoc w rodzinie, siecioholizm i inne 

uzależnienia behawioralne). 
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IV. Cele szczegółowe i zadania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Olsztynek na 

lata 2016 -202 
 

Do strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Olsztynek na lata 2016 -2025 wyodrębniono 7 obszarów 

problemowych: 

 

1) Narkomania i uzależnienia behawioralne. 

2) Alkoholizm. 

3) Kryzys funkcji rodziny. 

4) Bezrobocie. 

5) Osoby starsze i niepełnosprawne. 

6) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

7) Praca socjalna. 

 

1. Obszar 1: Narkomania i uzależnienia behawioralne 

 

Cel ogólny: Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii i uzależnień behawioralnych. 

Cele szczegółowe Działania 
Osoby/Instytucje 

odpowiedzialne 

Prowadzenie działalności 

edukacyjnej, informacyjnej 

oraz rekreacyjno- 

kulturalnej dla 

mieszkańców na terenie 

gminy Olsztynek 

 Zorganizowanie szkolenia dla osób pracujących w placówkach 

oświatowych. 

 Zorganizowanie szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyka na 

terenie gminy Olsztynek. 

 Udostępnienie działań edukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych bądź 

zagrożonych narkomanią w Punkcie Konsultacyjnym. 

 Upowszechnianie minimum 2 razy w roku nowych zjawisk związanych z 

 Koordynator programu. 

 Zespół ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 Osoba prowadząca Punkt 

Konsultacyjny. 

 Nauczyciele. 

 Wychowawcy. 
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problematyką narkomanii dla Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 Realizacja programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla 

wszystkich szkolnych grup wiekowych. 

 Udział w ogólnopolskich, lokalnych kampaniach profilaktycznych. 

 Zorganizowanie imprez lokalnych o charakterze profilaktycznym i 

edukacyjno-informacyjnym: happeningów; koncertów o treści 

profilaktycznej; konkursów o tematyce związanej z narkomanią; imprez 

rekreacyjnych, sportowych. 

 Rozszerzenie oferty zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

 Prowadzenie świetlic profilaktycznych. 

 Prowadzenie w szkołach na terenie gminy Olsztynek kół zainteresowań. 

 Profilaktycy. 

 Policja. 

 Inni specjaliści. 

 MGOK. 

 MOPS. 

 Dom Dla Dzieci. 

 Kościoły. 

 Szkoły. 

 Urząd Miejski 

Prowadzenie działalności 

edukacyjnej i 

informacyjnej dla działaczy 

samorządu gminy 

Olsztynek 

 Przedstawianie wyników badań w zakresie uzależnień 

przeprowadzonych na terenie gminy Olsztynek. 

 Zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli instytucji samorządowych z 

zakresu problematyki narkomanii. 

 Koordynator programu. 

 Klub Integracji Społecznej. 

Podnoszenie świadomości 

społeczeństwa lokalnego. 

 Zamieszczanie informacji dotyczących problematyki narkomanii w 

mediach lokalnych. 

 Propagowanie treści profilaktycznych. 

 Przekazywanie instytucjom z terenu gminy Olsztynek plakatów, ulotek i 

innych materiałów profilaktycznych. 

 Upowszechnianie informacji o dostępności pomocy specjalistycznej. 

 Organizowanie otwartych konferencji, spotkań edukacyjnych dla 

mieszkańców gminy Olsztynek. 

 Koordynator programu. 

 Zespół ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 Klub Integracji Społecznej. 

 MOPS. 

 Urząd Miejski. 

 Policja. 

 MGOK. 

 Kościół 

Współpraca z instytucjami, 

organizacjami oraz 

osobami działających na 

 Zorganizowanie dwa razy w roku cyklicznych spotkań służących 

wymianie informacji, doświadczeń. 

 Koordynator programu. 

 Zespół ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 
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rzecz profilaktyki oraz 

rozwiązywania problemów 

związanych z 

uzależnieniami 

Kontynuacja działań 

Zespołu ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 Monitorowanie działań realizowanych w ramach programu. 

 Sporządzane sprawozdań z realizacji programu. 

 Organizowanie cyklicznych spotkań Zespołu. 

 Koordynator programu. 

 Zespół ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Zapewnienie pomocy 

terapeutycznej, prawnej i 

socjalnej mieszkańcom 

gminy Olsztynek 

 Przeprowadzanie wywiadów przez pracowników socjalnych w rodzinach 

dotkniętych problemem uzależnień. 

 Przeprowadzanie badań ankietowych na temat rozpowszechniania i 

zażywania środków psychoaktywnych. 

 Podejmowanie działań profilaktycznych. 

 Podejmowanie działań motywujących. 

 Interwencje kryzysowe. 

 Udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej i socjalnej osobom jej 

potrzebującym. 

 Pozyskanie odpowiednio przygotowanej kadry do pracy w świetlicy 

socjoterapeutycznej. 

 Pozyskanie lokalu i przygotowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na 

świetlicę. 

 Opracowanie programu świetlicy. 

 Prowadzenie indywidualnych spotkań postrehabilitacyjnych. 

 Prowadzenie warsztatów postrehabilitacyjnych. 

 Koordynator programu. 

 Zespół ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 MOPS. 

 Osoba prowadząca punkt 

konsultacyjny. 

 Pracownicy MOPS, KIS. 

 Inni specjaliści. 
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Wskaźniki: 

 

 Liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki; 

 liczba zrealizowanych zajęć edukacyjnych i profilaktycznych; 

 liczba dzieci objętych edukacją i profilaktyką; 

 liczba zorganizowanych imprez o charakterze profilaktycznym i edukacyjno – 

informacyjnym; 

 liczba dzieci uczęszczających na zajęcia zorganizowane przez MGOK 

i w świetlicach; 

 liczba prowadzonych kół zainteresowań w szkołach; 

 liczba dzieci uczęszczających na zajęcia w kołach zainteresowań; 

 liczba opracowanych materiałów informacyjnych; 

 liczba zorganizowanych konferencji i spotkań edukacyjnych; 

 liczba uczestników spotkań szkoleniowych; 

 liczba zawartych porozumień; 

 liczba podjętych inicjatyw; 

 wskaźniki z przeprowadzonych badań ankietowych; 

 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez pracowników 

socjalnych; 

 liczba osób objętych poradnictwem (liczba porad); 

 liczba osób uczęszczających na grupę wsparcia; 

 liczba kontraktów socjalnych; 

 liczba osób uczęszczających na zajęcia postrehabilitacyjne; 

 liczba osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych. 
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2. Obszar 2: Alkoholizm 

 

Cel ogólny: Przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu 

Cele szczegółowe Działania Osoby/Instytucje odpowiedzialne 

Profilaktyka skierowana do 

wszystkich osób, polegająca 

na systematycznej, rzetelnej 

akcji informacyjnej i 

edukacyjnej o zjawisku 

alkoholizmu oraz o 

możliwościach leczenia 

1. Pomoc merytoryczna i finansowa w zakresie realizacji szkolnych 

programów profilaktycznych. 

2. Podejmowanie działań edukacyjno-interwencyjnych skierowanych 

do sprzedawców napojów alkoholowych. 

3. Wykorzystywanie świetlic profilaktycznych do realizacji 

programów profilaktycznych. 

4. Uczestniczenie w ogólnopolskich kampaniach, festiwalach i 

przeglądach promujących trzeźwość. 

5. Kampanie reklamowe z wykorzystaniem broszur, plakatów i innych 

nośników informacji. 

6. Organizowanie imprez profilaktycznych promujący zdrowy styl 

życia dla całej rodziny. 

7. Prowadzenie i wspieranie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego w środowisku szkolnym i świetlicach – zajęcia 

turystyczne, ekologiczne i integracyjne dla dzieci i dorosłych. 

8. Upowszechnianie wiedzy na temat negatywnych skutkach choroby 

alkoholowej.  

 Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

 Urząd Gminy; 

 MOPS; 

 szkoły; 

 profilaktycy; 

 MDK; 

 Kościół. 

Pomoc konsultacyjna, 

terapeutyczna i 

rehabilitacyjna dla osób 

uzależnionych i ich rodzin 

1. Kontynuowanie współpracy z instytucjami zajmującymi się 

leczeniem osób uzależnionych. 

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Olsztynie. 

3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu. 

4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

 Urząd Gminy; 

 MOPS; 

 KIS; 

 psychologowie; 
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Współuzależnionych. 

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

6. Pomoc w organizowaniu przedsięwzięć których inicjatorem jest 

Klub Integracji Społecznej w Olsztynku. 

7. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. 

8. Prowadzenie działań postrehabilitacyjnych dla osób uzależnionych 

od alkoholu. 

 psychoterapeuci; 

 członkowie GKRPA. 

Pomoc psychologiczna i 

socjoterapeutyczna dla dzieci 

i młodzieży pochodzących 

z rodzin z problemem 

alkoholowym 

1. Wspieranie świetlic szkolnych realizujących programy 

socjoterapeutyczne. 

2. Organizowanie kolonii, obozów i biwaków profilaktycznych. 

3. Zorganizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów szkół. 

4. Finansowanie dojazdów dla dzieci uczestniczących w programach 

terapeutycznych, wspieranie działalności świetlic prowadzących 

zajęcia socjoterapeutyczne i integracyjne dla dzieci i młodzieży. 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

 Urząd Gminy; 

 MOPS; 

 KIS; 

 psychologowie; 

 psychoterapeuci; 

 członkowie GKRPA. 

Wspieranie ruchów 

samopomocowych 

1. Wsparcie merytoryczne i lokalowe dla ruchu Anonimowych 

Alkoholików. 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

 Urząd Gminy; 

 MOPS; 

 KIS; 

 psychologowie; 

 psychoterapeuci; 

 członkowie GKRPA. 
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Wskaźniki: 

 

 liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki; 

 liczba zrealizowanych zajęć edukacyjnych i profilaktycznych; 

 liczba dzieci objętych edukacją i profilaktyką; 

 liczba zorganizowanych imprez o charakterze profilaktycznym i edukacyjno – 

informacyjnym; 

 liczba dzieci uczęszczających na zajęcia zorganizowane przez MGOK 

i w świetlicach; 

 liczba prowadzonych kół zainteresowań w szkołach; 

 liczba dzieci uczęszczających na zajęcia w kołach zainteresowań; 

 liczba opracowanych materiałów informacyjnych; 

 liczba zorganizowanych konferencji i spotkań edukacyjnych; 

 liczba uczestników spotkań szkoleniowych; 

 liczba zawartych porozumień; 

 liczba podjętych inicjatyw; 

 wskaźniki z przeprowadzonych badań ankietowych; 

 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez pracowników 

socjalnych; 

 liczba osób objętych poradnictwem (liczba porad); 

 liczba osób uczęszczających na grupę wsparcia; 

 liczba kontraktów socjalnych; 

 liczba osób uczęszczających na zajęcia postrehabilitacyjne; 

 liczba osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych. 
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3. Obszar 3: Kryzys funkcji rodziny 
 

Cel ogólny: Prawidłowo funkcjonująca rodzina 

 

Cele szczegółowe Działania  Osoby/instytucje odpowiedzialne  

Kompleksowa opieka nad 

rodziną i dzieckiem 

Kompleksowe wsparcie rodziny w jej funkcjach wychowawczych, 

opiekuńczych i socjalnych. 

1. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Pieczy Zastępczej.  

2. Realizacja programu Karta Dużej Rodziny. 

3. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi 

bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. 

4. Udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

5. Zwiększenie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących 

dzieci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i socjalnego. 

6. Promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w 

zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich. 

7. Realizacja rządowych programów osłonowych. 

OPS, placówki oświatowe, Gmina 

Olsztynek., NGO, PCPR, Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

kuratorzy, asystenci rodziny, Bank 

Żywności w Olsztynie, punkty 

konsultacyjne, asystenci rodziny, 

punkty konsultacyjne, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna.  

Rozwój partnerstwa            

lokalnego w zakresie 

wsparcia rodziny 

1. Zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla rodzin.  

2. Promowanie i organizowanie  różnych form integracji  rodzin  i realizacji 

programów wspierających rodzinę. 

3. Nawiązanie partnerstw o zasięgu lokalnym w zakresie wsparcia rodziny. 

Placówki oświatowe, MDK 

Olsztynek, OPS,  Gmina Olsztynek, 

NGO, Parafie, przedsiębiorstwa. 

  

Wsparcie dzieci i młodzieży            

zagrożonych wykluczeniem   

społecznym 

1. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

2. Wspieranie działalności istniejących świetlic. 

OPS, placówki oświatowe,  Gmina 

Olsztynek , NGO, PCPR, Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, NGO, 

Parafie, przedsiębiorstwa. 
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Wskaźniki: 

 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną;  

 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych  i alimentacyjnych; 

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad; 

 liczba dzieci i młodzieży objętych alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego; 

 liczba dzieci z nich korzystających z świetlic; 

 ilość zawartych partnerstw o zasięgu lokalnym w zakresie wsparcia rodziny. 

 

4. Obszar 4: Bezrobocie 

 

Cel ogólny: Sprawny i skuteczny system przeciwdziałania i zapobiegania skutkom długotrwałego bezrobocia. 

Cele szczegółowe Działania Osoby/Instytucje odpowiedzialne 

Aktywizacja 

społeczno – 

zawodowa 

długotrwale 

bezrobotnych 

świadczeniobiorców 

pomocy społecznej 

1. Działania podejmowane w Klubie Integracji Społecznej, między innymi: 

 poradnictwo prawne; 

 poradnictwo życiowe; 

 poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne; 

 tworzenie grup samopomocowych     w zakresie zatrudnienia, spraw 

mieszkaniowych i socjalnych; 

 przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 

 pomoc w znalezieniu pracy; 

 aktywizowanie społeczności lokalnej 

 budowanie lokalnej koalicji na rzecz osób bezrobotnych; 

 bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi z rejonów opiekuńczych; 

 budowanie lokalnej koalicji z przedsiębiorcami; 

 organizowanie działań o charakterze terapeutycznym realizowanych 

przez grupy wsparcia; 

2. Organizowanie specjalnych form zatrudnienia socjalnego prowadzących do 

 Urząd Miejski w Olsztynku; 

 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

 Klub Integracji Społecznej; 

 Powiatowy Urząd Pracy w 

Olsztynie; 

 lokalni przedsiębiorcy. 
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reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych np. kierowanie do 

pracy osób bezrobotnych w ramach robót publicznych lub na prace 

interwencyjne. 

3. Podtrzymywanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi 

podmiotami działającymi na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych 

świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

4. Podejmowanie działań w zakresie budowania sieci współpracy z instytucjami 

i organizacjami w obszarze problemu bezrobocia. 

5. Udzielanie pomocy przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy. 

6. Udzielanie porad i informacji m. in. na temat organizowanych szkoleń dla 

osób bezrobotnych. 

Redukcja 

psychospołecznych 

skutków bezrobocia 

1. Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami na rzecz tworzenia 

programów pomocy rodzinom objętym pomocą społeczną. 

2. Inicjowanie działań na rzecz dostosowywania kształcenia i dokształcania do 

potrzeb lokalnego rynku pracy. 

3. Wspieranie absolwentów w aktywizacji zawodowej. 

4. Opracowywanie i realizacja programów w świetlicach socjoterapeutycznych, 

w celu zapobiegania dziedziczeniu bezrobocia. 

5. Opracowanie i realizacja programów wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. 

6. Podejmowanie wzmożonej indywidualnej pracy socjalnej z rodzinami i 

osobami, korzystającymi z pomocy społecznej. 

7. Inicjowanie tworzenia nowych miejsc pracy. 

8. Tworzenie warunków do zwiększania mobilności przestrzennej młodzieży z 

rodzin dotkniętych problemem bezrobocia oraz ubóstwa. 

9. Opracowywania i realizacji programów specjalnych na rzecz długotrwale 

bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

10. Opracowywania i realizacji programów wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci młodzieży ze środowisk najuboższych. 

 Urząd Miejski w Olsztynku; 

 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

 Klub Integracji Społecznej; 

 Powiatowy Urząd Pracy w 

Olsztynie; 

 lokalni przedsiębiorcy; 

 Zespół Szkół w Olsztynku; 

 pracownicy świetlic 

środowiskowych. 
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Wskaźniki: 

 

 liczba osób korzystających z pomocy prawnej; 

 liczba osób korzystających z pomocy w zakresie poradnictwa życiowego; 

 liczba osób korzystająca z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach grupowych; 

 liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; 

 liczba osób kierowanych do prac interwencyjnych; 

 liczba osób przyjętych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy; 

 liczba spotkań w celu budowania sieci współpracy z innymi instytucjami; 

 liczba szkoleń dla osób bezrobotnych; 

 liczba uczestników spotkań szkoleniowych; 

 liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z aktywizacji 

zawodowej; 

 liczba podjętych innych inicjatyw; 

 liczba osób objętych opieką socjalną wskutek bezrobocia; 

 liczba nowych miejsc pracy; 

 liczba dzieci korzystających z programów wyrównywania szans; 
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5. Obszar 5: Osoby starsze i niepełnosprawne 

 

Cel ogólny: Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, 

zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej dostosowanych do uwarunkowań ekonomicznych 

i społecznych Miasta i Gminy Olsztynek. 

 

Cele szczegółowe Działania 
Osoby /instytucje 

odpowiedzialne 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

socjalnego, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 

1. Podnoszenie jakości i dostępności do usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym i 

niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Wspieranie placówek wspomagających osoby starsze i 

niepełnosprawne (dzienne domy pobytu, kluby seniora, 

warsztaty terapii zajęciowej i inne). 

 MOPS Olsztynek, 

 Gmina Olsztynek, 

 NGO 

 

Rozwój systemu opieki nad osobami 

starszymi niemogącymi  

samodzielnie funkcjonować, 

osobami niepełnosprawnymi w 

swoim środowisku. 

1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

specjalistycznych. 

2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej w 

zakresie potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych 

 MOPS Olsztynek, 

 Gmina Olsztynek. 

 

Rozwój aktywności społecznej, 

kulturalnej i zawodowej osób  

starszych i niepełnosprawnych 

 

1. Wspieranie podmiotów działających na rzecz aktywizacji osób 

starszych i osób niepełnosprawnych. 

2. Realizacja programów i projektów w zakresie aktywizacji osób 

niepełnosprawnych i osób starszych. 

3. Wzrost aktywności osób starszych w życiu kulturalnym. 

 MOPS Olsztynek, 

 Gmina Olsztynek, 

 NGO. 

 

Tworzenie optymalnych warunków 

ukierunkowanych na utrzymanie i 

1. Podnoszenie jakości i dostępności do usług medycznych i 

rehabilitacyjnych. 

 MOPS Olsztynek, 

 Gmina Olsztynek, 
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poprawę zdrowia seniorów i osób 

niepełnosprawnych 

 

2. Utrzymanie sprawności fizycznej, psychicznej i zdrowotnej 

seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez realizację 

projektów i programów zdrowotnych. 

 Gminne Centrum Zdrowia 

 

 

Wskaźniki:  

 

 liczba osób objętych  usługami opiekuńczymi, 

 wysokość środków przeznaczonych na pomoc finansową i rzeczową osobom starszym, 

 liczba osób korzystających ze wsparcia placówek, 

 liczba osób z terenu miasta i gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej placówkach specjalistycznych, 

 liczba pracowników pomocy społecznej przeszkolonych w zakresie pracy z seniorami i osobami starszymi, 

 ilość podmiotów działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 

 liczba projektów i programów dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

 ilość zajęć rehabilitacyjnych, poradni rehabilitacyjnych, gabinetów rehabilitacyjnych. 

 

Obszar 6: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Cel ogólny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz 

ochrona ofiar przemocy w rodzinie.  

 

Cele szczegółowe Działania 
Osoby/Instytucje 

odpowiedzialne 

Budowanie lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy i 

diagnozowanie zjawiska przemocy 

na terenie Gminy Olsztynek. 

 

1. Współpraca służb w ramach prac Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Olsztynku, między innymi: pracowników 

socjalnych, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli policji, 

zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, 

przedstawicieli Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

 Urząd Miejski w 

Olsztynku; 

 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej; 

 Gminny Zespół 
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Alkoholowych, przedstawicieli ochrony zdrowia, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, innych osób zainteresowanych 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

2. Diagnozowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach 

udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 

4. Monitorowanie działań podejmowanych przez różne instytucje. 

5. Podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 

6. Udział w działaniach edukacyjno – informacyjnych dla ogółu 

mieszkańców gminy Olsztynek. 

7. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami współodpowiedzialnymi za 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, między innymi: Urzędem 

Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

8. Podejmowanie działań w zakresie budowania sieci współpracy z innymi 

instytucjami i organizacjami w obszarze problemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Interdyscyplinarny w 

Olsztynku; 

 placówki oświatowe; 

 Policja; 

 przedstawiciele 

ochrony zdrowia; 

 kuratorzy społeczni i 

zawodowi; 

 organizacje 

pozarządowe. 

Podnoszenie kompetencji służb i 

instytucji, oraz społeczności 

lokalnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

1. Organizacja szkoleń na temat nowoczesnych metod przeciwdziałania 

przemocy. 

2. Organizacja lokalnych konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych na 

temat zjawiska przeciwdziałania przemocy. 

3. Kwartalne spotkania połączone ze szkoleniami i wymianą doświadczeń 

dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4. Propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy dla 

społeczności lokalnej. 

5. Prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

ograniczania oglądania przemocy w telewizji i na grach 

 Urząd Miejski w 

Olsztynku; 

 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej; 

 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny w 

Olsztynku; 

 placówki oświatowe; 

 Policja; 

 przedstawiciele 
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komputerowych. 

6. Nauka i wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu, promujące 

zachowania nieagresywne. 

7. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, np. w 

świetlicach wiejskich. 

8. Dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy w rodzinie i jej 

skutków. 

9. Organizowanie konkursów, np. plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

w zakresie zapobiegania przemocy. 

ochrony zdrowia; 

 kuratorzy społeczni i 

zawodowi; 

 organizacje 

pozarządowe. 

Udzielanie pomocy osobom 

doznającym przemocy 

w rodzinie i osobom stosującym 

przemoc 

w rodzinie. 

1. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w oparciu o procedurę ,,Niebieska Karta”. 

2. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób doznających 

przemocy w rodzinie. 

3. Udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom 

dotkniętym przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej i w 

specjalistycznych ośrodkach wsparcia. 

4. Udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy 

w rodzinie. 

5. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów 

korekcyjno-edukacyjnych. 

6. Dostępność do pomocy psychologicznej. 

7. Dostępność do pomocy psychoterapeutycznej. 

8. Dostępność do pomocy certyfikowanych specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

9. Rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, 

„Pomarańczowa Linia”. 

 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej; 

 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny w 

Olsztynku; 

 specjaliści 

zatrudnieni w 

Punktach 

Konsultacyjnych; 

 trenerzy programu 

DULUTH; 

 certyfikowani 

specjaliści ds. 

przeciwdziałania 

przemocy; 

 placówki oświatowe; 

 profilaktycy. 

 

  



69 

Wskaźniki: 

 

 liczba osób korzystających z pomocy prawnej dotyczącej spraw związanych 

z przemocą; 

 liczba osób korzystających z pomocy w zakresie poradnictwa życiowego; 

 liczba osób korzystająca z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach grupowych dla osób doznających 

przemocy; 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach grupowych dla osób stosujących 

przemoc; 

 liczba osób uczestniczących w spotkaniach Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego; 

 ilość działań prewencyjnych; 

 ilość działań profilaktycznych; 

 liczba spotkań w celu budowania sieci współpracy z innymi instytucjami; 

 liczba szkoleń na temat przeciwdziałania przemocy; 

 liczba uczestników spotkań szkoleniowych; 

 liczba podjętych innych inicjatyw; 

 liczba osób objętych opieką socjalną wskutek przemocy; 

 liczba założonych ,,Niebeskich Kart”; 

 liczba dzieci korzystających z programów profilaktycznych; 
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7. Obszar 7: Praca socjalna 

 

Cel ogólny: Profesjonalizm w realizacji zadań pomocy społecznej. 

 

Cele szczegółowe Działania 
Osoby/Instytucje 

odpowiedzialne 

Podnoszenie poziomu kwalifikacji i 

doskonalenia  zawodowego 

1. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach 

zajęciowych w zakresie samodoskonalenia i kształcenia zawodowego. 

2. Uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji I i II stopnia 

w zawodzie pracownika socjalnego. 

3. Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez kompleksową i 

profesjonalną pomoc 

w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 Dyrektor OPS, 

ROPS, 

 firmy szkoleniowe, 

 Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie. 
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Wskaźniki: 

 

 liczba pracowników uczestniczących w sesjach szkoleniowych, konferencjach 

oraz warsztatach zajęciowych w zakresie samodoskonalenia i kształcenia 

zawodowego, 

 liczba pracowników ze specjalizacją 1 – ego stopnia w zawodzie, 

 liczba pracowników ze specjalizacją 2 – ego stopnia w zawodzie, 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

 liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym, 

 liczba rodzin objętych interwencją kryzysową. 

 

V. WDRAŻANIE STRATEGII 
 

Podstawą prawną do opracowania niniejszej strategii była ustawa z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Natomiast bazą 

opracowania były dane statystyczne oraz informacje zgromadzone opracowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, Urząd Miasta w Olsztynku, 

Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie, Komisariat Policji w Olsztynku. 

 

Pozwoliło to na opracowanie diagnozy występujących problemów społecznych, które 

stały się podstawą do wytyczenia kierunków rozwoju i określeniu priorytetów, których 

realizacja jest jednym z warunków poprawy życia społecznego ludności gminy 

Olsztynek. 

 

Opracowanie strategii umożliwi inicjowanie i wdrażanie różnorakich rozwiązań 

mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób i grup społecznych wymagających 

okresowego lub długofalowego wspierania w codziennym funkcjonowaniu i pomocy 

w rozwiązywaniu problemów społecznych. Założenie, że cele strategii będą realizowane 

do 2025 roku nie oznacza, że jest to dokument zamknięty. Wprost przeciwnie, dokument 

ten można modyfikować pod wpływem zmieniających się warunków co spowoduje 

dopasowywanie się do nich. 

 

Cele należy kształtować w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie były zgodne 

z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności oraz prowadziły do rozwiązywania 

występujących problemów społecznych. 

 

Wprawdzie strategia jest dokumentem „żywym” i wprowadzanie zmian 

w jej zapisach jest nie tylko możliwe – w niektórych sytuacjach wręcz konieczne, 

to jednak należy pamiętać, że zmiany te nie powinny dotyczyć zasadniczych kierunków 

strategii. Najczęściej, ze względu na zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnątrz 
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gminy, jak i w jej otoczeniu, modyfikacjom poddajemy zapisy w części operacyjnej 

strategii. Jednak najlepszą metodą na wprowadzenie zmian w dokumencie strategii 

jest jej weryfikacja w społecznym procesie zbliżonym do tego, jaki towarzyszył 

tworzeniu strategii, powtarzanym w cyklach pięcioletnich. 

 

Weryfikacja ta w uspołecznionym procesie, z wykorzystaniem ankiet oraz szerokim 

udziałem mieszkańców służyć będzie ocenie realizacji oraz uaktualnieniu zapisów 

strategii, zwłaszcza jej nie zrealizowanej części. W czasie weryfikacji mogą powstawać 

zupełnie nowe cele operacyjne i projekty dotyczące tych aspektów życia w gminie, 

których w dniu dzisiejszym uczestnicy nie byli w stanie przewidzieć. Pamiętać jednak 

należy o konsekwentnym dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców zawartych 

w wizji, celu głównym oraz w celach strategicznych, te bowiem elementy strategii 

zmianom i modyfikacjom nie powinny być poddawane. 

 

1. Zasoby potrzebne do realizacji strategii 

 

a) lokalowe – w oparciu o istniejącą infrastrukturę lokalną; 

b) finansowe i rzeczowe - do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu 

pomocy społecznej w ramach przyznanych środków oraz środki i pomoc 

rzeczowa sponsorów; 

c) kadrowe - pracownicy jednostek pomocy społecznej, przedstawiciele instytucji, 

organizacji, stowarzyszeń, wolontariusze; 

d) obsługa medialna. 

 

2. Kalkulacja wstępna uruchomienia i realizacji strategii 
 

W chwili obecnej nie można oszacować kosztów realizacji całej strategii. Kalkulacja 

kosztów dokonywana będzie na bieżąco z chwilą przystąpienia do realizacji określonych 

celów i działań. 

 

3. Źródła finansowania strategii 

 

a) środki własne i zlecone przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej; 

b) środki budżetu państwa i województwa przeznaczona na realizację różnych 

programów; 

c) środki z funduszy pomocowych; 

d) darowizny sponsorów i środowiska lokalnego. 
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4. Monitorowanie strategii 
 

Strategia będzie monitorowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Olsztynku, którego zadaniem będzie obserwowanie sposobu realizacji celów 

i dopasowanie ich do warunków i zachodzących zmian oraz potrzeb lokalnego 

środowiska. 

 

5. Osoba koordynująca realizację strategii 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

 


