RAPORT
Z MONITORINGU STRATEGII ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2017-2026

I.

WSKAŹNIKI REALIZACJI ZA LATA 2017 - 2019

Poniższe wskaźniki stanowią integralną część ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Świnoujściu na lata 2017-2026. Całość tekstu jest dostępna między innymi
na stronie internetowej bip.um.swinoujscie.pl oraz mopr.swinoujscie.pl.
Zawarte w Strategii informacje dotyczą zagadnień społecznych i obszarów badawczych
jakie zostały wzięte pod uwagę w przygotowaniu wskaźników i sposobu opracowania danych.
Tekst Strategii podzielony został na rozdziały. Rozdział VI jest poświęcony wskaźnikom,
stąd dla zachowania przejrzystości, w przedstawionym raporcie zachowano pierwotną
numerację.
VI.1 WZMOCNIENIE FUNKCJONOWANIA ŚWINOUJSKIEJ RODZINY
Nazwa wskaźnika

Procentowy udział dzieci i młodzieży objętych
profilaktyką w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży
szkolnej

Baza wyjściowa
79,86 %
wskaźnika 2016 r.
1
Wskaźnik 2017 r.
92,75 %
Wskaźnik 2018 r.
83,37 %
Wskaźnik 2019 r.
80,00 %
Norma
Oczekiwany wzrost wskaźnika
W 2017 roku nastąpił wzrost wskaźnika w stosunku do wskaźnika bazowego to jest z
2016 roku, czego oczekiwano. W kolejnych latach wskaźnik jest wyższy od bazowego jednakże
w stosunku do 2017 obniża się.
Zatem zasadne jest prowadzenie działań profilaktycznych adresowanych do młodzieży
szkolnej - powinno to stanowić bezwzględny priorytet.
Należy poszerzać, udoskonalać ofertę profilaktyczną (zarówno uniwersalną, selektywną
jak i wskazującą), upowszechniać oraz wdrażać programy profilaktyki o naukowych
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowane do dzieci i młodzieży, osób
dorosłych, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka używania substancji
psychoaktywnych i czynniki chroniące zapewniające prawidłowy rozwój, ze szczególnym
uwzględnieniem programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia (System rekomendacji działa na poziomie krajowym od
2010 r. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji - Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach
systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego,
profilaktyki uzależnień oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych dzieci i
młodzieży).
Niezbędne jest też dalsze podejmowanie działań aktywizujących rodziców/opiekunów
do udziału w proponowanej ofercie profilaktycznej miasta.

Nazwa wskaźnika

Procentowy udział uczniów i przedszkolaków z rodzin,
w których występują problemy opiekuńczo –
wychowawcze w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży
szkolnej

Baza wyjściowa
7,96 %
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
14,42 %
Wskaźnik 2018 r.
11,70 %
Wskaźnik 2019 r.
11,84 %
Norma
Oczekiwany spadek wskaźnika
W stosunku do wskaźnika bazowego, pomimo oczekiwanego spadku, nastąpił wzrost
wskaźnika w 2017 roku. Oznacza to, że problemy opiekuńczo wychowawcze występują
w coraz większej liczbie rodzin.
W roku 2017 pomimo oczekiwanego spadku wskaźnika nastąpił znaczny jego wzrost
w stosunku do wskaźnika bazowego, w kolejnych latach pomimo spadku tego wskaźnika nadal
jest on wyższy od bazowego.
Zatem, należy wspierać i upowszechniać ofertę pomocy diagnostycznej,
psychologicznej, terapeutycznej i opiekuńczej dla różnych grup odbiorców.
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Nazwa wskaźnika

Liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 do ogólnej
populacji dzieci do lat 3

Baza wyjściowa
22,85 %
wskaźnika 2016 r.
3
Wskaźnik 2017 r.
22,47 %
Wskaźnik 2018 r.
33,11 %
Wskaźnik 2019 r.
37,46 %
Norma
Oczekiwany wzrost wskaźnika
Tak jak oczekiwano nastąpił oczekiwany wzrost wskaźnika w stosunku do bazowego z
2016 roku, wskaźnik ten rośnie z roku na rok.
Nazwa wskaźnika
Baza wyjściowa
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
Wskaźnik 2018 r.

Przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących
sytuacji świnoujskich rodzin z dziećmi do 18 lat
Wyniki badań z roku 2016

Badanie w 2019 r.
Badanie w 2019 r.
Badanie przeprowadzono na przełomie października
Wskaźnik 2019 r.
i listopada 2019 r.
Częstotliwość
Co 3 lata
Dla zapewnienia wiarygodności i aktualności danych konieczne jest systematyczne
zbieranie, analiza i ocena danych ilościowych i jakościowych również przy pomocy badań. Stąd
też na potrzeby tej Strategii przyjęto, że badania w poszczególnych obszarach tematycznych
przeprowadzane są co 3 lata. Ostatnie badanie odbyło się w 2019 roku, kolejne zostanie
przeprowadzone w roku 2022.
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VI.2 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH
Nazwa wskaźnika

1

Baza wyjściowa
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
Wskaźnik 2018 r.

Przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących
jakości życia mieszkańców Świnoujścia powyżej 50
roku życia
Wyniki badań z roku 2016

Badanie odbędzie się w 2019 r.
Badanie odbędzie się w 2019 r.
Badanie przeprowadzono na przełomie października
Wskaźnik 2019 r.
i listopada 2019 r.
Częstotliwość
Co 3 lata
Podobnie jak w punkcie VI.1. badanie odbyło się w 2019 roku, kolejne zostanie
przeprowadzone w roku 2022.
Liczba projektów podejmowanych w sferze jakości
życia osób starszych
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 5 projektów
Wskaźnik 2017 r.
kierowanych do osób starszych
2
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 6 projektów
Wskaźnik 2018 r.
kierowanych do osób starszych
Na terenie Świnoujścia zrealizowano 8 projektów
Wskaźnik 2019 r.
kierowanych do osób starszych
Norma
Oczekiwany wzrost wskaźnika
Tak jak oczekiwano z roku na rok wskaźnik wzrasta. Pokazuje on, iż projekty kierowane
do tej grupy osób są potrzebne i winny być kontynuowane.
Nazwa wskaźnika

VI.3 RYNEK PRACY ZAPEWNIAJĄCY
MIESZKAŃCOM ŚWINOUJŚCIA
Nazwa wskaźnika
Baza wyjściowa
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
1
Wskaźnik 2018 r.
Wskaźnik 2019 r.
Norma
Zgodnie z oczekiwaniami
wyjściowej, jak i rok do roku.
Nazwa wskaźnika
2

Wskaźnik 2017 r.
Wskaźnik 2018 r.
Wskaźnik 2019 r.
Norma

POPRAWĘ

JAKOŚCI

ŻYCIA

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
783 osoby
714 osób
614 osób
495 osób
Oczekiwany spadek wskaźnika
zauważalne znaczne spadki wskaźnika w stosunku do bazy
Liczba projektów podejmowanych w sferze społecznej
uzupełniających usługi i instrumenty rynku pracy
podnoszących jakość życia mieszkańców
5 projektów
6 projektów
8 projektów
Oczekiwany wzrost wskaźnika

Tak jak oczekiwano wskaźnik co roku wzrasta. Rynek pracy w Świnoujściu rozwija się,
a w roku 2019 zapewniał odpowiednią ilość ofert pracy.
VI.4 ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH ORAZ
SPOŁECZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIEŃ
Procentowy udział osób korzystających z
Nazwa wskaźnika
pomocy społecznej z powodu uzależnień
w stosunku do ogółu mieszkańców
Baza wyjściowa wskaźnika 2016 r.
0,53 %
1
Wskaźnik 2017 r.
0,57 %
Wskaźnik 2018 r.
0,72 %
Wskaźnik 2019 r.
0,56 %
Norma
Oczekiwany spadek wskaźnika
Pomimo oczekiwań, że wskaźnik będzie spadał notowany jest jego nieznaczny wzrost
w stosunku do wskaźnika bazowego.

Nazwa wskaźnika

Liczba osób hospitalizowanych i zarejestrowanych na
izbie przyjęć będących pod wpływem środków
psychoaktywnych

Baza wyjściowa
126 osób
wskaźnika 2016 r.
2
Wskaźnik 2017 r.
126 osób
Wskaźnik 2018 r.
107 osób
Wskaźnik 2019 r.
143 osoby
Norma
Oczekiwany spadek wskaźnika
Obserwujemy zmienny wskaźnik w stosunku do bazowego. Pomimo oczekiwań, że
wskaźnik będzie spadał, w 2017 roku utrzymywał się na tym samym poziomie, w roku 2018
obniżył się. Natomiast w 2019 wzrósł.
Mając na względzie realizacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Świnoujściu na lata 2017-2026 należy podnosić jakość specjalistycznych świadczeń
w zakresie leczenia uzależnień oraz wspierać działalność środowisk trzeźwościowych. Należy
również zaznaczyć, że wśród osób hospitalizowanych i zarejestrowanych na izbie przyjęć
będących pod wpływem środków psychoaktywnych są zarówno mieszkańcy Świnoujścia jak
i goście. Wraz ze zwiększającą się liczba osób przyjeżdzających do Świnoujścia w celach
turystycznych zwiększa się ilość osób korzystających z zaplecza socjalnego Miasta, w tym
przypadku również ilość osób hospitalizowanych i rejestrowanych na izbie przyjęć.

Nazwa wskaźnika
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Baza wyjściowa
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
Wskaźnik 2018 r.
Wskaźnik 2019 r.
Norma

Procentowy udział ujawnionych kierowców będących
pod wpływem środków psychoaktywnych w stosunku
do osób skontrolowanych
0,56 %
0,34 %
0,36 %
0,42 %
Oczekiwany spadek wskaźnika

Zgodnie z oczekiwaniami notuje się spadek wskaźnika w stosunku do bazowego,
również w kolejnych latach widoczne są wahania wskaźnika ze wzrostem rok do roku.
Spowodowane jest to zmniejszającą się liczbą kontroli drogowych przez Policję, podczas gdy
liczba osób ujawnionych utrzymuje się na podobnym poziomie.
VI.5 DOSKONALENIE
RODZINIE
Nazwa wskaźnika

SYSTEMU

PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY

W

Procentowy udział zakończonych procedur NK z
powodu ustania przemocy w stosunku do ogółu
zakończonych procedur w danym roku

Baza
wyjściowa
49,40 %
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
69,41 %
Wskaźnik 2018 r.
55,42 %
Wskaźnik 2019 r.
55,10 %
Norma
Oczekiwany wzrost wskaźnika
Zgodnie z oczekiwaniami notuje się wzrost wskaźnika do bazy z 2016 roku, jednakże
biorąc rok do roku zauważa się jego spadek.
Szczegółowe raporty z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Świnoujście wraz z wnioskami z działań w ramach
procedury Niebieskiej Karty są rokrocznie składane pod obrady Rady Miasta Świnoujście.
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Nazwa wskaźnika

Liczba osób stosujących przemoc, która uczestniczy w
programach korekcyjno – edukacyjnych w danym roku

Baza wyjściowa
0 osób
wskaźnika 2016 r.
Wskaźnik 2017 r.
10 osób
2
Wskaźnik 2018 r.
16 osób
Wskaźnik 2019 r.
10 osób
Norma
Oczekiwany wzrost wskaźnika
Na podstawie zebranych danych widać wzrost wskaźnika zgodnie z oczekiwaniami do
bazy wyjściowej, natomiast w pozostałych latach wskaźnik waha się.
Nazwa wskaźnika

Liczba osób stosujących przemoc, które po ukończeniu
programu korekcyjno – edukacyjnego zaprzestały
stosowania przemocy

Baza wyjściowa
0 osób
wskaźnika 2016 r.
3
Wskaźnik 2017 r.
9 osób
Wskaźnik 2018 r.
10 osób
Wskaźnik 2019 r.
6 osób
Norma
Oczekiwany wzrost wskaźnika
Zgodnie z oczekiwaniami nastąpił wzrost wskaźnika w stosunku do bazy z 2016 roku,
w kolejnych latach wahanie wskaźnika.
Z doświadczenia związanego z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego wynika,
że jest zasadne jego dalsze prowadzenie.

VI.6 ZMNIEJSZANIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB
BEZDOMNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ
Nazwa wskaźnika

Procentowy udział osób bezdomnych w ogólnej
populacji miasta

Baza wyjściowa
0,26 %
wskaźnika 2016 r.
1
Wskaźnik 2017 r.
0,25 %
Wskaźnik 2018 r.
0,30 %
Wskaźnik 2019 r.
0,30 %
Norma
Oczekiwany spadek wskaźnika
Pomimo oczekiwań, że wskaźnik będzie spadał zauważa się jego nieznaczny wzrost,
jednakże od 2018 roku utrzymuje się na tym samym poziomie. Pokazuje to, że działania
podejmowane przez pracowników socjalnych bezpośrednio odpowiedzialnych za pracę z
osobami bezdomnymi oraz streetworkera skutecznie przeciwdziałają zwiększaniu się liczby
osób bezdomnych w Mieście Świnoujście.

VI.7 SPRAWNY
SPOŁECZNĄ

I

EFEKTYWNY SYSTEM

ZARZĄDZANIA POLITYKĄ

Powołanie zespołu ds. realizacji strategii
rozwiązywania problemów społecznych
Wskaźnik 2017 r.
1
Powołano zespół
Wskaźnik 2018 r.
j.w.
Wskaźnik 2019 r.
j.w.
Na przestrzeni lat 2017 - 2019 zmienił się skład Zespołu Monitorującego. Zachodzące
zmiany wynikają z przyczyn osobistych, zawodowych oraz zmian pełnionych funkcji
społecznych osób wchodzących w skład Zespołu. Odwoływanie oraz przyjmowanie nowych
członków Zespołu Monitorującego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Świnoujściu na lata 2017-2026 jest wprowadzane zarządzeniem Prezydenta Miasta
Świnoujście.
Nazwa wskaźnika

