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RAPORT 

Z MONITORINGU STRATEGII ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2017-2026  

 

Raport za rok 2020  
 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI ZA LATA 2017 - 2020 

 

Zakres problemów społecznych w Mieście Gminie Świnoujście jest bardzo szeroki. 

Zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świnoujściu na lata 2017-

2026, zwaną w dalszej treści Strategią, informacje dotyczą problemów społecznych i obszarów 

badawczych, jakie zostały wzięte pod uwagę ze względu na ich wpływ na życie mieszkańców. 

Tekst dokumentu jest dostępny między innymi na stronie internetowej bip.um.swinoujscie.pl 

oraz mopr.swinoujscie.pl.  

Strategia jest podzielona na rozdziały. Wskaźnikom realizacji Strategii jest poświęcony 

rozdział VI, dlatego też dla zachowania przejrzystości, w przedstawionym raporcie powołano 

się na pierwotną numerację. 

 

VI.1 WZMOCNIENIE FUNKCJONOWANIA ŚWINOUJSKIEJ RODZINY 

1. 

Nazwa wskaźnika 
Procentowy udział dzieci i młodzieży objętych 

profilaktyką w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży 

szkolnej 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
79,86 %  

Wskaźnik 2017 r. 92,75 %      

Wskaźnik 2018 r. 83,37 % 

Wskaźnik 2019 r. 80,00 % 

Wskaźnik 2020 r. 88,78 % 

Norma Oczekiwany wzrost wskaźnika 

 

W związku z sytuacją w kraju, związaną z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa 

SARS CoV-2 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami, części zadań profilaktycznych 

adresowanych do dzieci i młodzieży realizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki 

Społecznej (WZP) Urzędu Miasta Świnoujście nie udało się zrealizować, a część z nich 

zrealizowano w okrojonym stopniu. Nie wszystkie zaplanowane zadania możliwe były do 

przeprowadzenia online. Częściowo wynikało to z faktu, że rekomendowane programy 

profilaktyczne wpisane do „Systemu rekomendacji” nie zostały opracowane pod kątem 

realizacji w trybie pracy zdalnej. Częściowo, z obawy realizatorów, co do skuteczności 

interakcji z grupą podczas pracy online, która jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym 

efektywną profilaktykę. Dodatkową przeszkodą i jednocześnie wyzwaniem była niechęć 

dzieci/młodzieży i ich rodziców do spędzania kolejnych godzin przed komputerem.  

 

Według informacji WZP, mimo wspomnianych trudności, w okresach funkcjonowania 

placówek oświatowych udało się zrealizować kilka edycji Treningów Umiejętności 

Prospołecznych i Zastępowania Agresji oraz programy Unplugged i Fred Goes Net. Natomiast 
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w systemie hybrydowym przeprowadzono kampanię edukacyjno – informacyjną pn. „Ciąża 

bez używek” i „Prowadzę bez używek”, autorski program z zakresu profilaktyki selektywnej 

dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Według informacji przekazanych przez Wydział Edukacji (WE) w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mieszka I realizowano program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. We wrześniu 2020 roku, pedagodzy szkolni 

przeprowadzili 4 warsztaty dla wszystkich uczniów Szkoły (warsztatami objętych zostało 

prawie 400 osób). Warsztaty odbyły się w auli szkoły (czas trwania 45 minut) z podziałem na 

klasy. Warsztaty dotyczyły praw człowieka, praw dziecka, asertywności i umiejętności 

prospołecznych. Ponadto, pedagodzy szkolni upowszechniali informacje (poprzez 

zamieszczanie ich na tablicach informacyjnych na terenie Liceum) o zakresie i możliwości 

uzyskania pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Do dzieci w wieku przedszkolnym adresowane były następujące programy:  

- przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku szkolnym: „Przedszkole bez agresji”- 

eliminowanie zachowań społecznie nieakceptowanych; 

- program „Zdolny Przedszkolak” - rozwijanie samodzielności w działaniu, 

doskonalenie koncentracji i uwagi, rozbudzanie sfery poznawczej, kreatywności, poszerzanie 

umiejętności matematycznych i zainteresowań.  

Ponadto, realizowano programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Zdrowy przedszkolak”, 

„Przedszkolny Programu Profilaktyczny”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Tato, Mamo wolę 

wodę” - programy realizowane były we wszystkich grupach wiekowych. 

Podsumowując, dzieci i młodzież są grupą stosunkowo najmniej zagrożoną ciężkim 

przebiegiem choroby wywołanej wirusem COVID-19, ale to właśnie tę grupę najsilniej mogą 

dotknąć konsekwencje psychiczne, emocjonalne i rozwojowe przedłużającego się kryzysu. 

Dlatego też, należy kontynuować działania profilaktyczne, wsparciowe i terapeutyczne zarówno 

w kontakcie bezpośrednim jak i za pomocą środków komunikacji zdalnej. Niezbędne jest 

również opracowanie/dostosowanie programów profilaktycznych do zmieniającej 

rzeczywistości szkolnej związanej ze stanem epidemii.  

 

 

2. 

Nazwa wskaźnika 

Procentowy udział uczniów i przedszkolaków z rodzin, 

w których występują problemy opiekuńczo – 

wychowawcze w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży 

szkolnej 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
7,96 %   

Wskaźnik 2017 r. 14,42 % 

Wskaźnik 2018 r. 11,70 % 

Wskaźnik 2019 r. 11,84 % 

Wskaźnik 2020 r. 12,11 % 

Norma Oczekiwany spadek wskaźnika 

 

Z informacji przekazanych przez WZP wynika, że w odpowiedzi na nasilające się 

problemy opiekuńczo-wychowawcze, w roku 2021 zaplanowano do realizacji większą liczbę (6 

edycji) programów adresowanych do rodziców i opiekunów, uruchomiono programy pn.: 

„Szkoła dla rodziców wychowawców”, „Szkoła dla rodziców - Nastolatek”.  
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 Do programów uczestnicy kierowani są przez: koordynatorów realizujących procedurę 

„Niebieskie Karty”, kuratorów sądowych, pracowników MOPR. O popularności takich 

oddziaływań oraz coraz większym zapotrzebowaniu wśród rodziców i opiekunów na 

podniesienie kompetencji wychowawczych świadczy fakt, że zdecydowana większość 

uczestników trafia do programów za namową znajomych, którzy brali udział we wcześniejszych 

edycjach. W efekcie realizacji programu, uczestnicy zostali wyposażeni w podstawowe 

umiejętności psychologicznego kontaktu, umożliwiające pozytywne funkcjonowanie 

w  rodzinie, umiejętności stanowienia granic w kontakcie z dzieckiem, konstruktywne sposoby 

rozwiązywania problemów, umiejętność rozpoznawania potrzeb i uczuć dziecka. Do tej pory 

wszyscy uczestnicy potwierdzili wzrost kompetencji wychowawczych, docenili możliwość 

dyskusji w grupie, rozmowy o swoich potrzebach oraz otrzymania fachowej porady. 
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Nazwa wskaźnika 
Liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 do ogólnej 

populacji dzieci do lat 3 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
22,85 %  

Wskaźnik 2017 r. 22,47 % 

Wskaźnik 2018 r. 33,11 % 

Wskaźnik 2019 r. 37,46 % 

Wskaźnik 2020 r. 35,20 % 

Norma  Oczekiwany wzrost wskaźnika 

 

Pomimo różnic w danych procentowych zawartych w powyższej tabeli, to liczba miejsc 

opieki dla dzieci do lat 3 w roku 2020 nie zmieniła się w stosunku do roku 2019 i wynosi 327. 

Zaproponowany sposób przeliczania wskaźnika procentowego nie oddaje faktycznego 

liczebnego stanu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, dlatego też, w trakcie aktualizacji Strategii 

należy przeanalizować ten punkt i wprowadzić wskaźnik wyrażany liczbowo.   
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Nazwa wskaźnika 
Przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących 

sytuacji świnoujskich rodzin z dziećmi do 18 lat  

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
Wyniki badań z roku 2016 

Wskaźnik 2017 r. Badanie w 2019 r. 

Wskaźnik 2018 r. Badanie w 2019 r. 

Wskaźnik 2019 r. Badanie w 2019 r. 

Wskaźnik 2020 r. 
Badanie przeprowadzono na przełomie października  

i listopada 2019 r.  

Częstotliwość Co 3 lata 

 

Kolejne badanie będzie zaplanowane do przeprowadzenia w roku 2022. 
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VI.2 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH 

1. 

Nazwa wskaźnika 
Przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących 

jakości życia mieszkańców Świnoujścia powyżej 50 

roku życia 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
Wyniki badań z roku 2016 

Wskaźnik 2017 r. Badanie odbędzie się w 2019 r. 

Wskaźnik 2018 r. Badanie odbędzie się w 2019 r. 

Wskaźnik 2019 r. 
Badanie przeprowadzono na przełomie października  

i listopada 2019 r. 

Wskaźnik 2020 r. Badanie odbędzie się w 2022 r. 

Częstotliwość Co 3 lata 

 

Kolejne badanie będzie zaplanowane do przeprowadzenia w roku 2022. 

 

 

2. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba projektów podejmowanych w sferze jakości 

życia osób starszych 

Wskaźnik 2017 r. 
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 5 projektów 

kierowanych do osób starszych 

Wskaźnik 2018 r. 
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 6 projektów 

kierowanych do osób starszych 

Wskaźnik 2019 r. 
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 8 projektów 

kierowanych do osób starszych 

Wskaźnik 2020 r. 
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 9 projektów 

kierowanych do osób starszych 

Norma Oczekiwany wzrost wskaźnika 

 

Projekty odnoszące się do sfery jakości życia osób starszych są realizowane corocznie 

przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie 

to jest wykonywane samodzielnie przez te podmioty lub zlecane przez WZP organizacjom 

pożytku publicznego działającym na terenie Miasta Gminy Świnoujście, w tym: „Fundacji 

Samotnym w Tłumie”, „Caritas”.  

W 2020 roku zostało zrealizowanych 9 projektów adresowanych do osób starszych  

w tym: 4 projekty zlecone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: „Prowadzenie 

Dziennego Domu Pomocy przy ul Piłsudskiego 11”, „Prowadzenie Klubu Seniora”, 

„Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia”, „Prowadzenie 

promocji idei wolontariatu i organizowanie działań wolontariackich wśród osób dorosłych w 

Świnoujściu” oraz współorganizowany przez WZP: „Program szczepień ochronnych przeciw 

grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”. WZP koordynował 

też realizację „Założeń polityki senioralnej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019 – 2025”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował w 2020 roku następujące programy: 

„Bon Wyspiarza Seniora” „Wspieraj Seniora” oraz „Opieka 75+”. 
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VI.3 RYNEK PRACY ZAPEWNIAJĄCY POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCOM ŚWINOUJŚCIA 

1. 

Nazwa wskaźnika Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
783 osoby  

Wskaźnik 2017 r. 714 osób 

Wskaźnik 2018 r. 614 osób 

Wskaźnik 2019 r. 495 osób 

Wskaźnik 2020 r. 714 osób 

Norma Oczekiwany spadek wskaźnika 

 

Według informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w nawiązaniu do roku 2019 

w raportowanym okresie nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. Zarówno pandemia COVID 19, jak  

i ograniczenia z nią związane, tzn. zamknięcie granicy polsko-niemieckiej oraz branży 

turystyczno-gastronomicznej, spowodowały falowy wzrost liczby osób bezrobotnych.  

W okresie od marca do maja 2020 r. nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych do 803 osób. 

W  okresie od czerwca do października ub. roku liczba osób bezrobotnych zmalała do 578 osób, 

czyli porównywalnie do okresu sprzed pandemii. Od listopada 2020 r., w okresie wprowadzania 

kolejnych ograniczeń związanych z druga falą COVID 19, liczba osób bezrobotnych ponownie 

wzrosła i w grudniu 2020 r. wynosiła 714 osób bezrobotnych. 

 

 

2. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba projektów podejmowanych w sferze społecznej 

uzupełniających usługi i instrumenty rynku pracy 

podnoszących jakość życia mieszkańców 

Wskaźnik 2017 r. 5 projektów 

Wskaźnik 2018 r. 6 projektów 

Wskaźnik 2019 r. 8 projektów 

Wskaźnik 2020 r. 3 projektów 

Norma Oczekiwany wzrost wskaźnika 

 

 W ramach wskaźnika prezentowanego w tabeli nr 2, w 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie realizował projekt, w ramach którego prowadzone były szkolenia podnoszące 

kompetencje pracowników. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 

Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze Środków Funduszu Pracy z myślą 

o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Jego głównym celem jest 

zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 

nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.  

Ponadto, z informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 

wynika, że w roku 2020 udzielali organizacjom pozarządowym dotacji na realizację dwóch 

projektów w zakresie następujących zadań publicznych:  

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności na rzecz 

integracji europejskiej, 

b) rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
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VI.4 ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH ORAZ 

SPOŁECZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIEŃ 

 

1. 

Nazwa wskaźnika 
Procentowy udział osób korzystających z 

pomocy społecznej z powodu uzależnień 

w stosunku do ogółu mieszkańców 

Baza wyjściowa wskaźnika 2016 r. 0,53 %  

Wskaźnik 2017 r. 0,57 % 

Wskaźnik 2018 r. 0,72 % 

Wskaźnik 2019 r. 0,56 % 

Wskaźnik 2020 r. 0,62 % 

Norma Oczekiwany spadek wskaźnika 

 

Pomimo oczekiwań, że wskaźnik będzie spadał notowany jest jego nieznaczny wzrost  

w stosunku do wskaźnika bazowego rok do roku. Wzrost w stosunku do wskaźnika bazowego 

może być skutkiem zmiany warunków ekonomicznych tej grupy mieszkańców z powodu 

epidemii koronawirusa SARS CoV 2.  

Z uwagi na to, iż wpływ epidemii na skutki ekonomiczne nie został jeszcze dobrze 

rozpoznany ani zbadany należy w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę na obszary,  

w których epidemia i jej skutki mogą mieć największy wpływ na zmianę wskaźników.  

 

 

2. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób hospitalizowanych i zarejestrowanych na 

izbie przyjęć będących pod wpływem środków 

psychoaktywnych 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
126 osób 

Wskaźnik 2017 r. 126 osób 

Wskaźnik 2018 r. 107 osób 

Wskaźnik 2019 r. 143 osoby 

Wskaźnik 2020 r. 128 osób 

Norma Oczekiwany spadek wskaźnika 

 

Spadek liczby osób hospitalizowanych z powodu przyjmowania środków 

psychoaktywnych jest zauważalny. Jednak diagnozy ostatecznej tego zjawiska nie można 

postawić, ponieważ składa się na to kilka elementów, w tym: ograniczanie w przemieszczaniu 

się w czasie wprowadzenia obostrzeń epidemicznych z powodu pojawienia się koronawirusa 

SARS CoV-2, zamknięcia czasowego szkół oraz sektora hotelarsko - gastronomicznego, 

zmniejszenie ilości osób przybywających na wypoczynek, ale też prowadzonych działań 

przeciw stosowaniu środków psychoaktywnych przez psychologów i terapeutów w Centrum 

Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu w Świnoujściu, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach.  
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3. 

Nazwa wskaźnika 
Procentowy udział ujawnionych kierowców będących  

pod wpływem środków psychoaktywnych w stosunku 

do osób skontrolowanych 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
0,56 % 

Wskaźnik 2017 r. 0,34 % 

Wskaźnik 2018 r. 0,36 % 

Wskaźnik 2019 r. 0,42 % 

Wskaźnik 2020 r. 1,23 % 

Norma Oczekiwany spadek wskaźnika 

 

Z informacji podanych przez Komendę Miejską Policji wynika duży wzrost procentowy 

ujawnionych kierowców będących pod wpływem alkoholu. Należy jednak zaznaczyć, 

że  wskaźnik ten przeliczany jest na podstawie ogólnej liczby kontroli kierowców 

przeprowadzonej w roku sprawozdawczym.  

W 2020 roku liczba osób skontrolowanych, do lat poprzednich drastycznie zmalała. 

Możliwych przyczyn, spadku osób skontrolowanych, można upatrywać w ograniczeniach 

przemieszczania się oraz skierowaniu służb, w tym Policji do wykonywania dodatkowych 

zadań wynikających z sytuacji epidemicznej.  

 

 

VI.5 DOSKONALENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W  RODZINIE 

1. 

Nazwa wskaźnika 
Procentowy udział zakończonych procedur Niebieskie 

Karty z powodu ustania przemocy w stosunku do ogółu 

zakończonych procedur w danym roku 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
49,40 %  

Wskaźnik 2017 r. 69,41 % 

Wskaźnik 2018 r. 55,42 % 

Wskaźnik 2019 r. 55,10 % 

Wskaźnik 2020 r. 56,82 % 

Norma Oczekiwany wzrost wskaźnika 

 

Analizując powyższe zestawienie można zauważyć, iż procentowy udział 

zakończonych procedur Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy i zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy utrzymuje się na podobnym poziomie z wyjątkiem roku 2017. 

Liczba zamykanych spraw zależy w głównej mierze od gotowości samych klientów do podjęcia 

pracy nad zmianą, ale także od konsekwentnych i zdecydowanych działań przedstawicieli 

MOPR i Policji, zmierzających do zatrzymania przemocy.  
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2. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób stosujących przemoc, która uczestniczy w 

programach korekcyjno – edukacyjnych w danym roku 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
0 osób 

Wskaźnik 2017 r. 10 osób  

Wskaźnik 2018 r. 16 osób 

Wskaźnik 2019 r. 10 osób 

Wskaźnik 2020 r. 7 osób 

Norma Oczekiwany wzrost wskaźnika 

 

W roku 2016 nie udało się zrealizować programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc z powodu braku osób chętnych do udziału w takim programie.  

W kolejnych latach, dzięki współpracy pracowników MOPR, Sądu, Policji pozyskiwano 

kandydatów i realizowano program. Z doświadczenia związanego z realizacją programu 

korekcyjno – edukacyjnego wynika, że jest zasadne jego dalsze prowadzenie i stanowi on 

integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście.  

 

 

3. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób stosujących przemoc, które po ukończeniu 

programu korekcyjno – edukacyjnego zaprzestały 

stosowania przemocy 

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
0 osób 

Wskaźnik 2017 r. 9 osób 

Wskaźnik 2018 r. 10 osób 

Wskaźnik 2019 r. 6 osób 

Wskaźnik 2020 r. 6 osób 

Norma Oczekiwany wzrost wskaźnika  

 

Badaniem skuteczności programów adresowanych do osób stosujących przemoc  

w rodzinie poprzez monitorowanie ich zachowań przez okres 3 lat po ukończeniu programu 

korekcyjno-edukacyjnego zajmuje się pracownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, będącym komórką organizacyjną MOPR w Świnoujściu. 

Wspomniany pracownik współpracuje z Komendą Miejską Policji oraz z członkami rodzin 

uczestników programu.  

Od roku 2017 r. do roku 2021 liczba osób kończących udział w programie korekcyjno-

edukacyjnym kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie od 7 do 10 osób. W roku 

2018 r. zrealizowano dwie edycje programu. Działania monitorujące uczestników omawianego 

programu potwierdzają skuteczność programu. W roku 2019 oraz 2020 tylko jedna osoba 

uczestnicząca w programie, powróciła do stosowania przemocy. 

Według informacji WZP, w celu podtrzymania zdobytych umiejętności i wzmocnienia 

zachowań nieprzemocowych osób, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny, od roku 

2017 r. na zlecenie realizowane jest zadanie polegające na przeprowadzeniu oddziaływań 

adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem zadania było zmotywowanie 

uczestników do podtrzymania wyuczonych np. w programie korekcyjno–edukacyjnym 

zachowań bez przemocy lub zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. Zadanie 
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realizowane jest w Centrum Zdrowia Psychicznego. Oddziaływania prowadzone były w dwóch 

formach: zajęć indywidualnych i grupowych.  

W 2021 roku, po raz pierwszy na podstawie przygotowanego przez pracowników 

MOPR ogłoszenia ma być realizowany program terapeutyczno – psychologiczny dla osób 

stosujących przemoc. Jest to dodatkowe utrwalenie prospołecznych, pozytywnych wzorców 

zachowań. Planowany termin realizacji to wrzesień – grudzień 2021 r. 

 

 

VI.6 ZMNIEJSZANIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB 

BEZDOMNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ 

1. 

Nazwa wskaźnika Procentowy udział osób bezdomnych w ogólnej 

populacji miasta  

Baza wyjściowa 

wskaźnika 2016 r. 
0,26 % 

Wskaźnik 2017 r. 0,25 % 

Wskaźnik 2018 r. 0,30 % 

Wskaźnik 2019 r. 0,30 % 

Wskaźnik 2020 r. 0,28 % 

Norma Oczekiwany spadek wskaźnika 

 

Co roku przy udziale pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Schroniska 

dla osób bezdomnych w Świnoujściu udaje się pomóc w usamodzielnieniu osób, które są 

mieszkańcami Schroniska. W 2020 roku 3 osoby złożyły wniosek o najem lokalu socjalnego, 

a  3 osoby, które wcześniej złożyły wniosek, otrzymały lokal socjalny i usamodzielniły się. 

Wszystkim podopiecznym Schroniska zapewniono stały dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej, w tym możliwość skorzystania z teleporady - od czasu ogłoszenia stanu epidemii  

z powodu wirusa SARS CoV-2. Osobom mającym trudności w komunikacji z lekarzem  

w formie teleporady, w jej trakcie, towarzyszy wychowawca lub pracownik socjalny 

Schroniska. Trzy osoby skorzystały z opieki Poradni Zdrowia Psychicznego. Jednej osobie 

udzielano pomocy w ubieganiu się o miejsce w ZPO. Następnie osoba ta, została umieszczona 

w DPS. Pracownik socjalny zatrudniony w Schronisku pomógł w złożeniu wniosków do 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dwóm osobom. Dodatkowe 

działania pracownika socjalnego kierowane do osób przebywających w Schronisku dotyczyły: 

złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego dla 7 osób, złożenia wniosku  

o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez MOPR dla 7 osób, złożenia wniosku o przyznanie 

emerytury dla 3 osób. W 2020 roku 4 osoby podjęły terapię w Poradni Uzależnień. Zatrudnienie 

podjęło 3 mieszkańców Schroniska. 

W 2020 roku w okresowo działającej Ogrzewalni przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu, 

zorganizowano miejsce kwarantanny dla osób bezdomnych. Osoby tam przebywające 

otrzymały maseczki płócienne oraz jednorazowe. Osobom przebywającym w Schronisku 

i w Ogrzewalni udostępniano płyny do dezynfekcji rąk, informowano o obostrzeniach  

i wprowadzanych bieżących zmianach w tym zakresie. Systematycznie monitorowano stan 

zdrowia osób bezdomnych, poprzez codzienne wywiady, a przypadki podejrzenia zakażeń 

SARS CoV- 2 zgłaszano odpowiednim służbom.  

Pracowników Schroniska i Ogrzewalni wyposażono w niezbędne środki ochrony 

osobistej (Caritas i WZP). Ponadto, wprowadzono czasowy zakaz opuszczania Schroniska dla 
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osób skierowanych na pobyt i całkowity zakaz wejścia dla osób niezatrudnionych. W tym 

czasie udostępniono numery telefonów służbowych w celu utrzymania kontaktów z rodziną dla 

osób nieposiadających własnych telefonów lub środków umożliwiających połączenie. 

Wprowadzono procedury, zapobiegające ewentualnym zakażeniom mieszkańców od osób 

nowo przyjmowanych.  

 

 

VI.7 SPRAWNY I EFEKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA POLITYKĄ 

SPOŁECZNĄ 

1. 

Nazwa wskaźnika 
Powołanie zespołu ds. realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych 

Wskaźnik 2017 r. Powołano zespół 

Wskaźnik 2018 r. jw. 

Wskaźnik 2019 r. jw. 

 Wskaźnik 2020 r. jw. 

 

Wskaźnik jest zrealizowany.  

 

Świnoujście, 12 sierpnia 2021r. 


