
 

          Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia                                                                    

Rozwiązywania Problemów Społecznych  

 w Powiecie Koszalińskim         

na lata 2016-2024 

 

 

 

 

(projekt po konsultacjach i umieszczonych zmianach) 

 

____________________________________________________________ 

KOSZALIN 2015 

     



1 
 

Spis treści 

WSTĘP ................................................................................................................................ 3 

ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ............................................................... 8 

1.1. Informacje dotyczące obszaru ................................................................................... 8 

1.2. Zarys sytuacji społeczno – demograficznej ............................................................... 9 

ROZDZIAŁ 2. DIAGNOZA SPOŁECZNA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ....................... 11 

2.1. PROBLEMY SPOŁECZNE ...................................................................................... 11 

2.1.1. Bezrobocie..................................................................................................................... 11 

2.1.2. Przestępczość............................................................................................................... 32 

2.1.3. Przemoc w Rodzinie .................................................................................................... 38 

2.1.4. Uzależnienia .................................................................................................................. 49 

2.1.5. Niepełnosprawność ...................................................................................................... 55 

2.1.6. Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore ......................................................... 63 

2.1.7. Pomoc dla cudzoziemców ........................................................................................... 65 

2.1.8. Handel ludźmi ............................................................................................................... 68 

ROZDZIAŁ 3.  ZASOBY .................................................................................................... 72 

3.1.POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY  SPOŁECZNEJ ............ 72 

3.1.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ............................................................. 72 

3.1.2. Domy Pomocy Społecznej ................................................................................ 80 

3.2. OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ................................................................... 81 

3.3. JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE SYSTEM .................................................................. 87 

3.4 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ....................................................................... 89 

3.5. PLACÓWKI OŚWIATOWE ...................................................................................... 91 

ROZDZIAŁ 4.  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH ........ 93 

4.1. ANALIZA SWOT ...................................................................................................... 93 

4.2. MISJA  ..................................................................................................................... 95 

4.3. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA ............................................................................... 96 

4.3.1. I cel strategiczny: PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA RODZINA ...................... 96 

4.3.1.1. Cel operacyjny: Rodzina bez przemocy ............................................................ 96 

4.3.1.2. Cel operacyjny: Zapewnienie dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki pieczy 

zastępczej ...................................................................................................................... 96 

4.3.1.3. Cel operacyjny: Prawidłowe funkcjonowanie rodzin .......................................... 97 

4.3.1.4. Cel operacyjny: Przestrzeń społeczna otwarta na potrzeby osób starszych ..... 97 

4.3.2. II cel strategiczny: ZMNIEJSZENIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ŁAGODZENIE JEJ NEGATYWNYCH SKUTKÓW .................. 99 



2 
 

4.3.2.1. Cel operacyjny: Ograniczenie bezrobocia oraz łagodzenie jego negytywnych 

skutków .......................................................................................................................... 99 

4.3.2.2. Cel operacyjny: Wspieranie lokalnego rynku pracy ........................................... 99 

4.3.2.3. Cel operacyjny: Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniami .............................. 100 

4.3.3. III cel strategiczny: WYRÓWNANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . 100 

4.3.3.1. Cel operacyjny: Tworzenie osobom niepełnosprawnym optymalnych warunków 

funkcjonowania społecznego ....................................................................................... 100 

4.3.4. IV cel strategiczny: ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW POBYTU     

W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ....... 102 

4.3.4.1. Cel operacyjny: Kompetentna i wykwalifikowana kadra pomocy społecznej ... 102 

4.3.4.2. Cel operacyjny: Zapewnienie standardu usług świadczonych przez powiatowe 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej ................................................................. 102 

4.3.5. V cel strategiczny: ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                           

W POWIECIE ............................................................................................................... 103 

4.3.5.1. Cel operacyjny: Współpraca z samorządami oraz promowanie skutecznych 

rozwiązań w zakresie polityki społecznej ..................................................................... 103 

4.3.5.2. Cel operacyjny: Zbudowanie skutecznego systemu pomocy dziecku                    

i rodzinie ....................................................................................................................... 104 

4.3.5.3. Cel operacyjny: Monitoring i ewaluacja strategii .............................................. 104 

4.4.WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII ……………………………………………….105 

4.5. PROGNOZA ZMIAN W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STRATEGIĄ ......................... 106 

 4.6.  SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII ORAZ JEJ RAMY FINANSOWE……….…..108 

 4.7. MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII……………………………………..111 

ROZDZIAŁ 5. PODSUMOWANIE ................................................................................... 112 

ROZDZIAŁ 6. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................ 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

P R E A M B U Ł A 

 

przypominając  

konieczność respektowania i poszanowania praw człowieka w odniesieniu do każdej osoby – 

mając na uwadze,  

że każdy mieszkaniec powiatu - wraz z bagażem swych doświadczeń i potrzeb,                          

w każdej sferze funkcjonowania (emocjonalnej, duchowej i fizycznej), wymaga szacunku oraz 

zrozumienia – 

biorąc pod uwagę,  

że powiat koszaliński posiada doświadczenie oraz wypracowany i wciąż doskonalony system 

wsparcia mieszkańców - 

stwierdzając,  

że zachodzą gwałtowne zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa i obserwujemy 

stały wzrost udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności powiatu spowodowany  

stopniowym wydłużaniem się przeciętnej długości życia i silnym spadkiem dzietności – 

podkreślając,  

że mimo braku systemowych rozwiązań prawnych każdy mieszkaniec powiatu - niezależnie od 

miejsca zamieszkania oraz zasobów rodzinnych i materialnych - ma prawo do życia  w 

warunkach odpowiadających godności człowieka oraz uzyskania niezbędnego wsparcia z 

pomocy społecznej – 

mając świadomość,  

że postępujące zmiany dotyczące między innymi  zagrożenia Rodzin wykluczeniem  

społecznym, bezrobociem i uzależnieniami oraz przemocą wymagają wdrożenia nowych 

rozwiązań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych, które umożliwią lub ułatwią 

pokonywanie barier w zaspokajaniu potrzeb (w szczególności psychospołecznych) i pełnienie ról 

społecznych – 

czerpiąc inspirację  

z rozwiązań systemowych stosowanych  w innych krajach Unii Europejskich  i  nielicznych  

innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez samorządy lokalne w Polsce – 

prezentujemy do dalszego praktycznego wykorzystania  

Strategię rozwiązywania problemów społecznych w powiecie koszalińskim na lata 2016-2024 

 

                                                                      Zespół do spraw opracowania  

Strategii rozwiązywania problemów społecznych                                                                               

w powiecie koszalińskim na lata 2016-2024 
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WSTĘP 
 

  Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych.  Zgodnie z wymogami wynikającymi z art.19 pkt.1 

ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r., uchwałami Rady Powiatu               

w Koszalinie (nr XXIV/263/2002 z 5 kwietnia 2002r., oraz Nr II/19/06  z dnia 14 grudnia 

2006r.) zostały przyjęta do realizacji już dwie Strategie Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Koszalińskim, obejmujące lata 2002 – 2006 oraz 2007 - 2015. 

Corocznie Rada Powiatu była informowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    

w Koszalinie (zwane dalej PCPR) o efektach i przeszkodach w  realizacji Strategii, na 

podstawie przesyłanych do PCPR kart monitoringu. 

  W związku z upływem okresu obowiązywania Strategii, powstała konieczność 

uchwalenia kolejnego, trzeciego już dokumentu, określającego długofalowe cele                        

i przyjmującego kierunki działań w zakresie polityki społecznej powiatu od roku 2016 do 

2024,  przyjmując rok 2014 jako graniczny – analogicznie do  Strategii Województwa 

Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej, przyjętej przez Sejmik 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   W pracach nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych           

w Powiecie Koszalińskim na lata 2016-2024 (zwanej dalej Strategią) obejmującej między 

innymi zadania wynikające  z uregulowań prawnych, w tym z ustawy o samorządzie 

powiatowym i ustawie o pomocy społecznej, wykorzystane zostały obowiązujące 

dokumenty planistyczne województwa, powiatu i gmin, a także materiały i opracowania 

udostępnione m.in. przez Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy.  

Strategia powstała na bazie istniejących systemów wsparcia i jest spójna z ”Narodowym 

Planem Rozwoju”, „Strategią Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki 

Społecznej do roku 2015”, oraz „Strategią Rozwoju Powiatu Koszalińskiego  na lata 2011-

2015” . 

Zdobyte w toku konstruowania Strategii informacje pozwoliły na diagnozę problemów 

społecznych występujących w powiecie koszalińskim, a tym samym wyznaczenie celów 

strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań umożliwiających osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Dzięki Strategii możliwe jest planowanie rozwoju wyznaczonych obszarów polityki 

społecznej oraz racjonalne podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia 

mieszkańców powiatu. Strategia wskazuje priorytety i kierunki działań dla wszystkich 
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podmiotów (samorządów terytorialnych, instytucji, placówek, organizacji pozarządowych             

i innych partnerów społecznych) działających w obszarze polityki społecznej. Strategia 

określa w szczególności kierunki działań zmierzających do  przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania 

pomocy społecznej, skutecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Dzięki diagnozie problemów społecznych w powiecie oraz analizie otoczenia 

zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów problemowych polityki społecznej  -  

możliwe zostało wskazanie priorytetowych działań (ustalenie misji polityki społecznej, 

wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych oraz działań niezbędnych do ich 

realizacji).  

Istotne znaczenie dla powodzenia realizacji Strategii ma monitoring  i ocena sposobu jej 

wdrażania. Jest to niezbędne dla zapewnienia zgodności efektów końcowych                     

z przyjętymi założeniami. 

W Strategii uwzględniono stopień rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, 

zwłaszcza w kontekście możliwości wykorzystania społecznego potencjału. Celem 

określenia właściwych celów i kierunków działań podjęto społeczną dyskusję nad kondycją 

i  wizją rozwoju powiatu w zakresie potrzeb społecznych.  

  Analiza mocnych i słabych stron powiatu wskazała możliwe i konieczne obszary 

aktywności społecznej prowadzące do tworzenia sprawnego systemu pomocy                            

i rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców powiatu i pozwoliła określić cele 

strategiczne i operacyjne. 

 Narzędziami realizacji Strategii są plany i programy operacyjne. Programy są 

dokumentami otwartymi, kroczącymi, korygowanymi w zależności od zmian w otoczeniu 

zewnętrznym i wewnętrznym powiatu. Aktualnie są to następujące dokumenty: 

 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2011 - 2015; 

 Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 - 

2015; 

 Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 

2007 - 2015; 

 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego                        

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 - 2016; 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar        

w Rodzinie na lata 2012 - 2017. 

Należy pokreślić, iż Strategia jest dokumentem planowania długookresowego 
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oddziaływania społecznego oraz istotnym czynnikiem sprzyjającym redukcji 

niepożądanych zjawisk społecznych – w tym bezrobocia i marginalizacji obszarów 

wiejskich.  

O ostatecznym znaczeniu i wartości Strategii z pewnością zadecydują zawarte                   

w dokumencie  priorytety i praktyczne działania niezbędne do realizacji celów. Dlatego          

w pracach nad Strategią tak ważny był udział ekspertów i praktyków, a także etap 

konsultacji społecznych. 

Strategia jest efektem pracy zespołu powołanego przez Starostę Koszalińskiego do jej 

opracowania, który przy współudziale przedstawicieli samorządów gminnych, instytucji, 

organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej przygotował niniejszy dokument. 

Ze względu na specyfikę przedmiotu Strategii - do składu zespołu zaproszeni zostali 

specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej, kadra kierownicza 

wybranych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  przedstawiciele administracji 

samorządowej  i organizacji pozarządowych oraz radni Rady Powiatu.  

Zespół do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych tworzą: 

1. Zenon Dropko – Przewodniczący Zespołu, Przewodniczący Rady Powiatu           

w Koszalinie, 

2. Mirosława Zielony – Koordynator Zespołu, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Koszalinie, 

3. Agnieszka Ławrynowicz - radna Rady Powiatu w Koszalinie, Przewodnicząca 

Komisji ds. Społecznych Rady Powiatu, 

4. Katarzyna Oryszewska – kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

Powiatowego   Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, 

5. Anna Wyszyńska – kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, 

6. Ewa Kaczanowska – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                            

w Koszalinie, 

7. Agnieszka Hłobił – prodziekan ds. kształcenia Wydziału Technologii i Edukacji 

Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, 

8. Iwona Zychowicz – nauczyciel akademicki  Wydziału Technologii i Edukacji 

Politechniki Koszalińskiej, 

9. Robert Faryniarz – nadkomisarz policji, członek Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, 
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10. Andrzej Biedulski – przedstawiciel Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia”                        

w Cewlinie, 

11. Krzysztof Sosnowski – dyrektor Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, 

12. Kamila Kurek – prezes Stowarzyszenia na rzecz osób wykluczonych                               

i zagrożonych wykluczeniem społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach, 

13. Ewa Paprocka – Palkowska – prezes Stowarzyszenia „Mój Dom – Moje miejsce 

na ziemi” w Parsowie, 

14. Andrzej Walesiak – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                  

w Polanowie, 

15. Jerzy Stec – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Żydowie, 

16. Jacek Sztucki – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej       

w Koszalinie, 

17. Magdalena Jurek – Mojska – psycholog Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – 

Konsultacyjnego w Koszalinie, 

18. Aleksandra Lachowicz – pedagog Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – 

Konsultacyjnego w Koszalinie. 

Na pierwszym spotkaniu Zespół przyjął metodykę, harmonogram i tryb prac 

opracowywania Strategii. Przy budowie Strategii wykorzystano Metodę Aktywnego 

Planowania Strategicznego (MAPS), która polegała na realizacji  czynności w ramach 

następującego harmonogramu działań:  

 analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów problemowych  

(analiza SWOT); 

 sformułowanie celów strategicznych i  operacyjnych oraz określenie działań 

niezbędnych do realizacji celów operacyjnych; 

 określenie zasad wdrażania i monitoringu Strategii. 

   Projekt Strategii zgodnie z ustaleniami Zespołu został przedstawiany do konsultacji 

społecznych, oraz z właściwymi terytorialnie gminami, w wersji elektronicznej na stronach 

internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie  dostępny pod 

adresem www.pcpr.powiat.koszalin.pl, oraz na stronach Starostwa Powiatowego              

w Koszalinie www.bip.powiat.koszalin.pl. 
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ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU  
 

1.1.  Informacje dotyczące obszaru 

 

W granicach administracyjnych powiatu koszalińskiego znajduje się osiem gmin:  

 Bobolice, Polanów i Sianów – o statusie miejsko – wiejskim;  

 Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno i Świeszyno – o statusie wiejskim. 

Ogółem w powiecie znajdują się 322 miejscowości. W centrum powiatu znajduje się 

Koszalin – miasto na prawach powiatu, które jest także siedzibą władz powiatu 

koszalińskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Najbliższe 

otoczenie w ramach województwa zachodniopomorskiego stanowią powiaty: kołobrzeski 

(od zachodu), białogardzki (od południowego zachodu), sławieński (od północnego 

wschodu), szczecinecki (od południowego wschodu), oraz poza województwem słupski      

i bytowski (od wschodu). Północną granicę powiatu wyznacza trzydziestokilometrowy pas 

wybrzeża Morza Bałtyckiego. Gminy Mielno, Sianów, Manowo, Świeszyno, Biesiekierz       

i Będzino sąsiadują z Koszalinem. Otoczenie międzynarodowe powiatu tworzą kraje 

basenu Morza Bałtyckiego. 

Powiat ma charakter rolniczy i turystyczny, a jego powierzchnia wynosi 1669 km2                 

z czego 56 976 hektarów zajmują grunty orne, 402 hektary sady, 8 332 hektary łąki,            

5 606 ha pastwiska, 71 509 hektarów lasy i grunty leśne, a 24 085 hektarów to pozostałe 

grunty. Powiat koszaliński należy do najciekawszych turystycznie i ekologicznych 

regionów Polski.  Na terenie powiatu zamieszkuje 65.962 osób. 

 

Tabela nr 1 

Liczba ludności w Powiecie Koszalińskim 

Stan na 31.12.2014 r. 

 

Liczba ludności w Powiecie Koszalińskim 

ogółem 65962 

kobiety 33023 

mężczyźni 32939 

 

Źródło – Główny Urząd Statystyczny 

               

 

 

 

http://stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=20&p_nts=-4&p_tery=445
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Wykres nr 1 

Liczba ludności w Powiecie Koszalińskim wg grup wieku 

Stan na 31.12.2014 r. 

 

Źródło – Główny Urząd Statystyczny 

 

1.2. Zarys sytuacji społeczno - demograficznej 

                                                                                                                    

Analizując sytuację demograficzną Polski stwierdzić należy, że społeczeństwo polskie 

starzeje się. W latach 2007 - 2035 udział dzieci  i młodzieży w wieku 0 -14 lat w ogóle 

ludności zmniejszy się z 15,5% (w 2007 r.) do 12,5% w 2035 r. Udział osób w wieku 15–64 

lata zmniejszy się z 71,15% (w 2007 r.) do 64,7% w 2035 r. Udział osób w wieku 65 lat                 

i więcej w ogóle społeczeństwa wzrośnie z poziomu 13,5% (w 2007 r.) do 23,2% w 2035 r. 

Udział osób w wieku 80 lat i więcej wzrośnie z 3% (w 2007 r.) do 7,2% w 2035 r. 

Tendencja ta widoczna jest także w powiecie koszalińskim, - maleje liczba urodzeń, 

zwiększa się udział liczby osób  w wieku poprodukcyjnym. Pomimo to, prognozy 

demograficzne dotyczące ogólnej liczby mieszkańców w powiecie koszalińskim wykazują 

korzystne tendencje. Liczba ludności na terenie powiatu będzie systematycznie wzrastać. 

Jest to efekt dodatniego salda migracji na teren powiatu, mieszkańców Koszalina, a także 
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ludności innych części Polski, którzy inwestycje (głównie z zakresu budownictwa 

mieszkaniowego) lokalizują w powiecie.  

 

Tabela 2 

               Prognoza liczby mieszkańców powiatu koszalińskiego do roku 2030                                                                                                                

Rok 

 

Rok 2010 Rok 2015 Rok 2020 Rok 2025 Rok 2030 

 

Liczba mieszkańców 65,2 66,6 68,1 69,2 69,8 

 

Źródło – Główny Urząd Statystyczny 
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ROZDZIAŁ 2. DIAGNOZA SPOŁECZNA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 
 

2.1. PROBLEMY SPOŁECZNE 
 

2. 1. 1. Bezrobocie  
 
Liczba zarejestrowanych  bezrobotnych. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim na koniec czerwca 

2015r. wynosiła  4.215 osób i była: 

 niższa  o 192 osoby,  tj. o 4,4% w porównaniu do końca maja 2015 r. 

 niższa o  512  osób, tj. o 10,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. 

Tabela 3 

                       Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Rok / 

miesiąc 
Zarejestrowani bezrobotni 

 Ogółem Wzrost/spadek Kobiety Mężczyźni 

w końcu miesiąca sprawozdawczego / roku 

2013 5.925 + 185 3.183 2.742 

2014 4.899 -1 026 2,655 2.244 

2015     

Styczeń 5 490 +591 2 994 2 496 

Luty 5 282 -208 2 812 2 470 

Marzec 5 009 -273 2 664 2 345 

Kwiecień 4 820 -189 2 558 2 262 

Maj 4 407 -413 2 379 2 028 

Czerwiec 4 215 -192 2 313 1 902 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Wykres 3  

                       Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Stopa bezrobocia 

W końcu czerwca 2015 roku Stopa bezrobocia w powiecie koszalińskim wynosiła 

22,1%,  w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyła się o 2,1 %.  

Tabela 4  

                               Stopa bezrobocia w Powiecie Koszalińskim 

Rok / miesiąc Stopa bezrobocia   % 

 Powiat koszaliński Wzrost / spadek 

w końcu okresu sprawozdawczego 

2013 28,9 +0,6 

2014 25,1 -3,8 

2015   
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Styczeń 27,2 +2,1 

Luty 26,5 -0,7 

Marzec 25,4 -1,1 

Kwiecień 24,7 -0,7 

Maj 23,1 -1,6 

Czerwiec 22,3 -0,8 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Wykres 4 

                               Stopa bezrobocia w Powiecie Koszalińskim 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

 

 

 

 

Stopa bezrobocia w powiecie koszalińskim

22,3

23,1

24,7
25,4

26,5

27,2

25,1

24,4

23,723,6

24,4

23,9 23,8

20

21

22

23

24

25

26

27

28

VI 2
01

4

VII 
20

14

VIII
 2

014

IX
 2

01
4

X 2
01

4

XI 2
01

4

XII 
20

14

I 2
01

5

II 
20

15

III
 2

01
5

IV
 2

01
5

V 2
01

5

VI 2
01

5



14 
 

Struktura bezrobocia 

Tabela 5 

                              Struktura  bezrobocia w Powiecie Koszalińskim 

 

Powiat koszaliński Wzrost / 

Spadek Liczba % 

 stan w końcu czerwca 2015 

Liczba bezrobotnych ogółem: 4 215 100 -192 

w tym:    

Kobiety 2 313 54,9 -66 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 809 19,2 -6 

Długotrwale bezrobotni 2 488 59,0 -91 

Powyżej 50 roku życia 1 205 28,6 -20 

Osoby bez kwalifikacji zawodowych 1 505 35,7 -60 

Osoby bez doświadczenia zawodowego 799 19,0 -72 

Posiadające co najmniej jedno dziecko 

do 6 r.ż. 
800 19,0 -15 

Osoby do 30 roku życia 1 119 26,6 -119 

w tym: do 25 roku życia 558 13,2 -59 

Niepełnosprawni 200 4,7 +2 

Osoby dotychczas niepracujące 530 12,6 -56 

Mieszkańcy wsi 3 268 77,5 -174 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

Najliczniejszą  grupę  wśród  bezrobotnych  mieszkańców  powiatu  koszalińskiego 

stanowią   osoby      długotrwale     bezrobotne  –  59 %  oraz   osoby   bez    kwalifikacji    
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zawodowych  - 35,7 %. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) „długotrwale 

bezrobotny” to osoba pozostająca w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu               

i przygotowania zawodowego dorosłych. Natomiast określenie: „bez kwalifikacji 

zawodowych” oznacza bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania 

jakiegokolwiek zawodu poświadczonych  dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu. 

Dużym problemem jest również bezrobocie osób powyżej 50 roku życia, które stanowią 

28,6 % oraz bezrobocie ludzi młodych (do 30 roku życia), którzy stanowią 26,6 % 

ogółu.%* 

Wykres 5 

                              Struktura bezrobocia w Powiecie Koszalińskim 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Profile pomocy 

W maju 2014 r. miała miejsce obszerna nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm., 

która wprowadziła szereg zmian, w tym między innymi obowiązek ustalenia dla każdego 

rejestrującego się bezrobotnego profilu pomocy. Celem profilowania jest zastosowanie 

wobec osoby bezrobotnej takiej pomocy, która najbardziej odpowiada jej aktualnej sytuacji  

i potrzebom. Rodzaje profili pomocy: 

 profil pomocy I – w tym profilu urząd pracy może zastosować pośrednictwo 

pracy i pomóc w uzyskaniu oferty pracy, a także w uzasadnionych przypadkach 

poradnictwo zawodowe lub szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów, zwrot 

kosztów przejazdu, bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 

pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, bon szkoleniowy (dla osób 

bezrobotnych do 30 roku życia), bon stażowy (dla osób bezrobotnych do 30 

roku życia), bon zatrudnieniowy (dla osób bezrobotnych do 30 roku życia), bon 

na zasiedlenie (dla osób bezrobotnych do 30 roku życia). 

 profil pomocy II - w tym profilu urząd pracy może zastosować: pośrednictwo 

pracy – w tym zatrudnienie subsydiowane, a także poradnictwo zawodowe: 

indywidualne i grupowe; szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym, w tym 

szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy; sfinansowanie kosztów 

egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, 

świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 

staż, przygotowanie zawodowe dorosłych (nauka zawodu lub przyuczenie do 

pracy), bon szkoleniowy (dla osób bezrobotnych do 30 roku życia), bon stażowy 

(dla osób bezrobotnych do 30 roku życia), bon zatrudnieniowy (dla osób 

bezrobotnych do 30 roku życia), bon na zasiedlenie (dla osób bezrobotnych do 

30 roku życia) 

 profil pomocy III - w tym profilu urząd pracy może zastosować m.in. Program 

Aktywizacja i Integracja realizowany we współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, skierowanie do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, programy specjalne oraz                     

w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 
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Tabela 6 

Struktura bezrobocia w Powiecie Koszalińskim 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

POWIAT KOSZALIŃSKI 

% 

bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy 

 

Ogółem: 

(liczba zarejestrowanych bezrobotnych) 

 

100% 

 

Profil I 

0,93% 

 

Profil II 

60,40% 

 

Profil III 

38,67% 

 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie                
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Ruch Bezrobotnych 

Tabela 7 

Napływy – nowe rejestracje w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. 

Nowe rejestracje Powiat koszaliński 

Wybrane kategorie Liczba 

Ogółem: 3.219 

Rejestrujący się po raz pierwszy 368 

Dotychczas niepracujące 394 

Osoby zwolnione z przyczyn 

zakładu pracy 

116 

Osoby do 30 roku życia 1.214 

w tym: do 25 roku życia 702 

Osoby długotrwale bezrobotne 1.485 

Osoby powyżej 50 roku życia 781 

Osoby bez kwalifikacji zawodowych 2.124 

Osoby  bez doświadczenia zawodowego 676 

Osoby niepełnosprawne 152 

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. 483 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Tabela 8 

Odpływy - wyłączenia z ewidencji w okresie styczeń – czerwiec 2015 r.: 

Przyczyny wyrejestrowań bezrobotnych Powiat koszaliński 

Wyłączeni z ewidencji w roku 2015 3.903 

z tytułu:  

Podjęcia pracy 1.944 

Rozpoczęcia szkolenia 65 

Rozpoczęcia stażu 181 

Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 

Rozpoczęcia prac społeczno-użytecznych 389 

Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w 

tym ramach PAI 

95 

Odmowy ustalenia profilu pomocy 0 

Niepotwierdzenia gotowości do pracy1 840 

Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 188 

Podjęcia nauki 0 

Osiągnięcie wieku emerytalnego 23 

Nabycia praw emerytalnych lub rentowych 30 

Nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego 43 

Innych 100 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

                                                 
1
 Są to osoby zgodnie z art. 33 ust. 4  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z 

późn. zm.) 
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Tabela 9 

Ruch bezrobotnych w poszczególnych latach i miesiącach w roku 2015 

Rok /miesiąc Powiat koszaliński 

 Napływ Odpływ Saldo 

2013 7.389 7.204 +185 

2014 6.475 7.501 -1.026 

2015    

Styczeń 916 325 +591 

Luty 489 697 -208 

Marzec 522 795 -273 

Kwiecień 472 661 -189 

Maj 403 816 -413 

Czerwiec 417 609 -192 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

Oferty i podjęcia pracy. 

         Od początku 2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło  4.208 ofert pracy   

i miejsc aktywizacji zawodowej, z czego 2.821 ofert zgłosili pracodawcy z terenu Koszalina 

a 1.387 (33,0%) ofert  pracodawcy z powiatu koszalińskiego.   
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Tabela 10 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

Rok / 

Miesiąc 

PUP 

 

razem 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej 

Powiat koszaliński 

ogółem W tym:  

   
z sektora 

prywatnego 

pracy 

subsydiowanej 

2015 4.208 1.387 894 658 

Styczeń 390 34 30 0 

Luty 1.002 467 112 405 

Marzec 656 270 199 91 

Kwiecień 545 169 134 62 

Maj 716 202 182 68 

Czerwiec 899 245 237 32 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Wykres 6 

Oferty pracy w Powiecie Koszalińskim 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Tabela 11 

Oferty pracy w gminach Powiatu Koszalińskiego 

 
OGÓŁEM 

OFERTY W 2015 R. 

OFERTY 

W   CZERWCU  2015 R. 

Gmina BĘDZINO 100 25 

Gmina BIESIEKIERZ 65 8 

Miasto i Gmina BOBOLICE 148 8 

Gmina MANOWO 111 11 

Gmina  MIELNO 467 62 

Miasto i Gmina POLANÓW 183 19 

Miasto i Gmina  SIANÓW 123 11 

Gmina ŚWIESZYNO 190 101 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Tabela 12 

Podjęcia Pracy 

Wyszczególnienie 
PUP 

Koszalin 

w tym: 

Powiat koszaliński 

Podjęcia pracy 

Styczeń - czerwiec 2015 

3.771 1.944 

w tym 

Niesubsydiowanej 3.304 1.675 

Subsydiowanej 467 269 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 

Od początku 2015r. z aktywnych form skorzystały ogółem 1.584 osoby, z czego 921 

pochodziło z powiatu koszalińskiego (58,1 %). 

Tabela 13 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 Okres styczeń – czerwiec 2015 

Wyszczególnienie PUP Koszalin 
w tym: 

Powiat Koszaliński 

Prace interwencyjne 141 94 

Roboty publiczne 81 68 

Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

104 44 

Podjęcie pracy poza miejscem 

zamieszkania w ramach bonu na 
zasiedlenie 

9 3 

Refundacja kosztów doposażenia 

stanowiska 
125 60 
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Szkolenia 156 65 

w tym: 

w ramach bonu szkoleniowego 
19 9 

Staże 405 181 

w tym: 

w ramach bonu stażowego 
11 3 

Przygotowania zawodowe dorosłych 17 5 

Prace społecznie użyteczne 509 389 

inne 7 0 

Razem 1.584 921 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Poszukujący pracy 

Tabela 14 

Osoby poszukujące pracę 

Czerwiec  2015 
Poszukujący pracy 

osób kobiety 

Ogółem 34 13 

w  tym: 

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 

 

 

                 

 

 

 

10 5 

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Bezrobocie w gminach powiatu koszalińskiego. 

Tabela 15 

Liczba bezrobotnych i wskaźnik bezrobocia
2
 na koniec  VI 2015 r.:

*
 

 

LICZBA 
BEZROBOTNYCH 

 

Z TEGO: 

ZAMIESZKALI 
NA WSI 

 

WSKAŹNIK 
BEZROBOCIA 

REJESTROWAN
EGO 

Powiat  
Koszaliński 

4 215 3 268 9,7 

Gmina   
BĘDZINO 

508 508 8,9 

Gmina   
BIESIEKIERZ 

284 284 6,6 

Miasto i Gmina   
BOBOLICE 

797 478 13,0 

Gmina   
MANOWO 

371 371 8,2 

Gmina   
MIELNO 

207 207 6,3 

Miasto i Gmina  
POLANÓW 

654 496 11,1 

Miasto i Gmina   
SIANÓW 

970 500 10,6 

Gmina    
ŚWIESZYNO 

424 424 9,3 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego to procentowy udział  liczby bezrobotnych (wg stanu na koniec bieżącego miesiąca) do liczby 

ludności w wieku produkcyjnym. 
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Wykres 7 

Liczba bezrobotnych i wskaźnik bezrobocia w gminach powiatu koszalińskiego 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Ruch bezrobotnych w gminach 

Tabela 16 

Ruch bezrobotnych w gminach powiatu koszalińskiego 

Gmina 

Napływ 

VI 2015 

Odpływ 

VI 2015 

Saldo 

Gmina Będzino 41 74 -33 

Gmina Biesiekierz 24 53 -29 

Miasto i Gmina Bobolice 94 107 -13 

Gmina MANOWO 47 61 -14 

Gmina Mielno 15 54 -39 

Miasto i Gmina POLANÓW 68 105 -37 

Miasto i Gmina Sianów 91 113 -22 

Gmina Świeszyno 37 42 -5 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Osoby z prawem do zasiłku wg gmin. 

Największy odsetek osób z prawem do zasiłku odnotowuje się w G. Manowo natomiast 

najmniejszy odsetek w gminie Biesiekierz. 

Tabela 17 

Osoby z prawem do zasiłku w gminach powiatu koszalińskiego 

 Procent bezrobotnych z prawem do zasiłku w 

ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie 

Gmina Będzino 18,3 % 

Gmina Biesiekierz 15,1 % 

Miasto i Gmina Bobolice 18,6 % 

Gmina Manowo 25,9 % 

Gmina Mielno 18,4 % 

Miasto i Gmina Polanów 19,3 % 

Miasto i Gmina Sianów 18,9 % 

Gmina Świeszyno 19,3 % 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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Długotrwale bezrobotni w gminach. 

Rysunek 1 

Osoby długotrwale bezrobotne w gminach powiatu koszalińskiego 

 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Legenda: 

   494          - liczba osób długotrwale bezrobotnych w gminie 

  62,0          - %  do ogółu zarejestrowanych  bezrobotnych w gminie 
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Bezrobotni wg wieku i poziomu wykształcenia. 

 Wśród zarejestrowanych w powiecie koszalińskim bezrobotnych najwięcej jest osób w 

wieku 25-34 lata, stanowią oni 27,1% ogółu bezrobotnych. Bezrobocie ludzi młodych w 

wieku do 24 lat wynosi 13,2% w ogólnej liczbie zarejestrowanych.  

W wieku mobilnym tzn. do 44 lat zarejestrowanych jest w powiecie koszalińskim 62,2% 

ogółu bezrobotnych (2.622 osoby). 

 

Tabela 18 

Osoby bezrobotne wg wieku 

 
Zarejestrowani 

bezrobotni 
%  ogółu 

Ogółem 4 215 100 

Wiek w latach 

18-24 558 13,2 

25-34 1 141 27,1 

35-44 923 21,9 

45-54 834 19,8 

55-59 525 12,5 

60 lat i powyżej 234 5,5 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Najwięcej osób zarejestrowanych w powiecie koszalińskim jako bezrobotne posiadało 

wykształcenie gimnazjalne i poniżej (43,1%), najmniej bezrobotnych legitymowało się 

wykształceniem wyższym (6,8 %). 
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Tabela 19 

Osoby bezrobotne wg wykształcenia 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

Wykres 8 

Osoby bezrobotne wg wykształcenia 

 

Bezrobotni powiatu wg wykształcenia

gimnazjalne i poniżej; 

43,1

w yższe; 6,8

policealne i śr. 

zaw odow e; 15,5

średnie 

ogólnokształcące; 8,7

zasadnicze zaw odow e; 

25,9

 
Zarejestrowani 

bezrobotni 
%  ogółu 

Ogółem 4 215 100 

Wykształcenie 

Wyższe 285 6,8 

Policealne  
i średnie zawodowe 

652 15,5 

Średnie 
ogólnokształcące 

369 8,7 

Zasadnicze 
zawodowe 

1 092 25,9 

Gimnazjalne  
i poniżej 

1 817 43,1 
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Bezrobotni wg stażu pracy  

W końcu  czerwca 2015r. spośród zarejestrowanych w powiecie koszalińskim 

bezrobotnych  najliczniejszą populację stanowiły osoby ze stażem pracy 1-5 lat (21,9%). 

Najmniej liczną populację stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (3,4%). 

Udział osób nie posiadających stażu pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie 

kształtuje się na poziomie 12,6%. 

Tabela 20 

Osoby bezrobotne wg stażu pracy 

 Zarejestrowani bezrobotni %  ogółu  

Ogółem 4 215 100 

Bez stażu 530 12,6 

Do 1 roku 660 15,7 

1 – 5 lat 923 21,9 

5 – 10 lat 711 16,9 

10 – 20 lat 795 18,8 

20 – 30 lat 451 10,7 

30 lat > 145 3,4 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 
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2.1.2. Przestępczość 
 

Ważnym czynnikiem wpływającym na stan porządku i bezpieczeństwa na terenie 

powiatu koszalińskiego jest zróżnicowanie społeczeństwa pod względem zamożności oraz 

wysoki stopień bezrobocia. Oba czynniki wpływają na ubożenie mieszkańców. Pod 

względem narodowościowym ludność na terenie powiatu jest  w zasadzie jednolita i nie 

odnotowuje się konfliktów na tym tle. Społeczeństwo powiatu jest napływowe, bez 

zakorzenionych tradycji, co przy postępującym braku autorytetów społecznych, 

wzrastającej anonimowości życia społecznego, zaniedbaniach związanych                             

z funkcjonowaniem ognisk kulturalnych, brakiem klubów młodzieżowych, placów zabaw - 

skutkuje wzrostem zagrożenia przestępczością i wykroczeniami. Dodatkowo wpływ na  

zagrożenia ma niepokojąca tendencja do szybkiego wzbogacania się bez względu na 

obowiązujące normy prawne i moralne. 

Należy nadmienić, że turystyczny charakter powiatu - obok zagrożeń - niesie ze sobą 

możliwość rozwoju oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Szansę tę zwiększa 

bliskość granicy i członkostwo w Unii Europejskiej oraz Układzie z Schengen. 

W roku 2014 na terenie powiatu koszalińskiego stwierdzono 5 078 przestępstw.                     

W stosunku do roku 2013 liczba przestępstw jest mniejsza o 226.    

                                                                                                                         

       Wykres 9 

Przestępstwa stwierdzone na terenie  powiatu koszalińskiego w latach 2005-2014 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

L
i

2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

2011 
2012 

2013 
2014 

6189 6239 6304 
5798 

6713 

5924 
5809 

5553 
5304 

5078 
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Wykrywalność ogólna przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu  utrzymała się na 

wysokim poziomie. Wyniosła 69,3% i była niższa od odnotowanej w roku 2014  o 2,8%. 

 

 

 

 

Wykres 10                                                    

Przestępstwa kryminalne stwierdzone na terenie powiatu koszalińskiego w latach 2005-2014 

                

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

W kategoriach przestępstw kryminalnych, najbardziej społecznie uciążliwych, do których 

zaliczamy bójki i pobicia, rozboje, kradzieże (w tym kradzieże pojazdów), kradzieże                 

z włamaniem, krótkotrwały zabór pojazdu oraz uszkodzenie mienia również odnotowano 

spadek, gdyż stwierdzono 2794 przestępstwa. 

W poszczególnych, najuciążliwszych dla społeczeństwa kategoriach przestępstw 

odnotowano następujące wskaźniki: 

 bójki i pobicia -  33 (w 2013 r. - 41); 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

2012 
2013 

2014 

4520 

4159 

3458 
3263 

3558 

3007 
2981 

2829 2876 
2794 
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 kradzieże z włamaniem - 414 (w 2013 r. - 375); 

 kradzieże - 842 (w 2013 r. - 963); 

 uszkodzenia mienia - 290 (w 2013 r. - 321); 

 kradzież pojazdów – 54 (w 2013 r. - 53). 

 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie realizuje zadania ukierunkowane na poprawę 

poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego, między innymi poprzez dążenie do 

zwiększenia wykrywalności sprawców przestępstw, wykrywalności nieletnich 

sprawców czynów karalnych oraz zwiększenie skuteczności represjonowania 

sprawców wykroczeń, ze szczególnym naciskiem na wykroczenia z grupy najbardziej 

uciążliwych społecznie. Jedną z priorytetowych form pracy są spotkania                      

z mieszkańcami i przedstawicielami rad osiedli, na których mieszkańcy powiatu 

zwracają uwagę na szczególną uciążliwość społeczną niektórych wykroczeń, takich 

jak zakłócenie porządku, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, używanie 

nieprzyzwoitych słów, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz niszczenie urządzeń 

użyteczności publicznej. Uciążliwe są także włamania do samochodów oraz kradzieże, 

w tym rowerów i telefonów komórkowych.  

W powiecie koszalińskim nie ma programów pomocy osobom mającym trudności             

w przystosowaniu się do życia po powrocie z zakładu karnego. Wynika to głównie                

z braku zgłaszanych w tej kategorii potrzeb – co jednak nie zwalnia powiatu                        

z realizacji zadań własnych określonych ustawą o pomocy społecznej. Zadanie to jest 

realizowane jest przed szereg podmiotów: zakłady karne i areszty śledcze, kuratorską 

służbę sądową, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, 

oraz organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się wspieraniem osób 

opuszczających zakłady karne. Wszystkie te jednostki działają na podstawie własnych 

zadań wynikających z wytycznych zawartych w ustawach, rozporządzeniach, czy też 

statutów, i w sposób niezależny udzielają pomocy postpenitencjarnej. Ważną kwestią 

jest działanie tych instytucji w granicach własnych kompetencji  oraz współpraca                  

z innymi podmiotami celem wypracowania wspólnej pomocy. 

Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich stosuje się w zakresie:  

 zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 

18; 

 postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się 

takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;  

 wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, 
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względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez te osoby lat 21. 

 W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę jego osobowość,  a w szczególności 

wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także 

zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki 

wychowania.  

 Dzieci do 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za popełnione czyny karalne, co 

nie zmienia faktu, że przestępstwa przez nich popełnione stanowią dość istotny problem 

społeczny. Przestępczości nieletnich nie da się wyeliminować całkowicie, ale można                  

i trzeba ją ograniczać. Dotyczy to także dzieci, które nie ukończyły 13. lat. Nieletni w tej 

kategorii wiekowej dokonują takich samych czynów karalnych, jak ich starsi koledzy.            

Charakterystyczne jest również to, że przy wyraźnym spadku liczby czynów wzrasta liczba 

sprawców. Szczególnie bulwersującą kategorią przestępstw są zabójstwa z udziałem 

nieletnich. Cechą charakterystyczną tych czynów jest to, że liczba  sprawców jest zawsze 

większa niż liczba zabójstw, co dowodzi, że nieletni popełniają je na ogół działając                   

w grupach. Na terenie powiatu koszalińskiego nie było zabójstw z udziałem nieletnich. 

Ponadto Komenda Miejska Policji przeprowadziła szereg działań profilaktycznych                            

z zakresu prewencji patologii społecznej. 

Realizacja zadań dotyczących problemu alkoholizmu odbywa się przy współpracy               

z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką przeciwdziałania 

alkoholizmowi m.in. z Ośrodkiem Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Koszalinie, 

Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień 

od Alkoholu i Współuzależnienia „ANON” w Koszalinie oraz Niepublicznym Ośrodkiem 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Koszalinie, Politechniką 

Koszalińską i Koszalińską Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych. 

Współpraca obejmowała m.in. realizację takich zadań jak: wspólne kontrole 

przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

szkolenia funkcjonariuszy Policji oraz konferencje i debaty oraz kontrole punktów 

sprzedaży alkoholu, które prowadzone były wspólnie z członkami Miejskich i Gminnych 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Strażami Miejskimi i Gminnymi 

działającymi na terenie powiatu koszalińskiego.  

 Łącznie w 2014 roku przeprowadzono 32 takich kontroli w wytypowanych placówkach 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży i podawaniu napojów 

alkoholowych. Działania te były prowadzone w szczególności w okresie letnich wakacji     

w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”.   



36 
 

W 2014 roku odbyły się również następujące szkolenia, kursokonferencje, debaty                       

i akcje profilaktyczne w których uczestniczyli funkcjonariusze tutejszej jednostki, a które 

poświęcone były problematyce przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu: 

- konferencja w ramach „Tygodnia z Politechniką Koszalińską”, której tematem były 

negatywne skutki kierowania samochodem po spożyciu alkoholu połączono ze zbiórka 

krwi organizowana przed budynkiem Politechniki Koszalińskiej przez PCK; 

- Festyn Rodzinny w ramach corocznej pielgrzymki trzeźwości zorganizowany przez 

Kurię Biskupią Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Impreza ta odbyła się na Górze 

Chełmskiej, a w prowadzonych przez koszalińską Policję działaniach edukacyjno 

profilaktycznych udział wzięło około 1500 osób; 

- działania profilaktyczno edukacyjne w ramach kampanii „Alkohol wciąga na samo 

dno”. Akcja była skierowana do osób wypoczywających w rejonie akwenów wodnych     

i związana była z zagrożeniami związanymi z utonięciami osób będących pod wpływem 

alkoholu. W trakcie akcji prowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą, kolportowano 

materiały edukacyjne w ośrodka letniego wypoczynku w pasie nadmorskim; 

- program edukacyjno profilaktyczny „Młody Kierowca Też Myśli” – 8 placówek 

oświatowych; 

- autorski program profilaktyczny wspólnie ze strażą pożarną „Dwa mundury, wspólny 

cel – twoje życie”. Celem działań było podnoszenie wiedzy uczestników ruchu 

drogowego w zakresie bezpieczeństwa na drodze i umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

- szereg cyklicznych imprez plenerowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 

mieszkańców powiatu koszalińskiego m.in.:  „Majówka z Policją”, „Policja Dzieciom”, 

„Bezpieczne Ferie 2014”, „Bezpieczne Wakacje 2014”. Ponadto Funkcjonariusze 

Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie uczestniczyli w licznych festynach, na których 

poruszana była również problematyka z zakresu nadużywania alkoholu przez młodzież  

i dorosłych. W festynach udział wzięło około 5000 mieszkańców powiatu 

koszalińskiego.   

 

Natomiast, w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani, funkcjonariusze 

Komendy Miejskiej policji uczestniczyli w realizacji programu „Kolekcjonowanie uzależnia 

– stop dopalaczom”. Program skierowany był do rodziców dorastającej młodzieży. 

Informował o niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dostępnych na rynku 

substancji farmakologicznych i chemicznych. Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili 

liczne debaty poświęcone uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży w której uczestniczyli 
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pedagodzy i rodzice uczniów szkół gimnazjalnych. 

Profilaktyka innych form patologii, takich jak bezrobocie, bezdomność, żebractwo na 

terenie Koszalina i Powiatu Koszalińskiego polegała na monitorowaniu osób bezdomnych, 

których jest nadal około 80 osób i które deklarują że nie mają gdzie mieszkać (dane na 

podstawie wykazu osób bezdomnych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie). Na terenie 

samego powiatu koszalińskiego jest to liczba około 20 osób. Ponadto zaznaczyć należy 

fakt, że w 2014 roku nie ujawniono przypadków żebrania przez osoby nieletnie i nie 

odnotowano na terenie powiatu koszalińskiego żadnego przypadku zamarznięcia osoby 

bezdomnej. 

W trakcie roku 2014 odnotowano dwa wypadki z udziałem osób bezdomnych związane 

m.in. z nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w wyniku czego dwie osoby poniosły 

śmierć w skutek zaczadzenia.  

Zorganizowano również akcję „Pomóż Bezdomnym”, która miała na celu dotarcie do 

osób bezdomnych, udzieleniu im informacji na temat miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc            

i schronienie.  

Realizując główne założenia Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości                    

i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, w sferze bezpieczeństwa w miejscach 

publicznych i w miejscu zamieszkania, Komenda Miejska Policji współpracowała                        

z samorządami powiatu koszalińskiego realizując szereg przedsięwzięć prewencyjnych.  

W obszarze poprawy bezpieczeństwa na osiedlach, parkach, w rejonach pasaży 

handlowych nadal wprowadzana jest idea działań „Bezpieczne Obszary”, „Bezpieczne 

Osiedle” której celem jest między innymi poprawa warunków środowiskowych                 

np. rewitalizacja osiedlowych placów zabaw, rejonów zielonych, terenów wokół placówek 

handlowych, w tym wokół osiedlowych sklepików. Łącznie w 2014 roku funkcjonariusze 

Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili ponad 4000 spotkań z przedstawicielami 

społeczeństwa w tym około 500 spotkań z lokalnymi samorządami. W ramach realizacji 

najważniejszych obszarów przedmiotowego programu koszalińscy funkcjonariusze 

przeprowadzili ponad 22371 interwencji z tego 18545 zostało przeprowadzonych                       

w miejscach publicznych, a 3340 zostało przeprowadzonych w ramach interwencji 

domowych. W okresie sprawozdawczym 26 razy występowano do innych służb i instytucji 

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców naszego regionu.  

Ponadto na terenie miasta i gmin powiatu był kontynuowany program „Nie daj się 

oszukać, przez telefon każdy może być twoim wnuczkiem” obejmując szczególnym 

zainteresowaniem grono seniorów. Równolegle prowadzono program „Bezpieczny Senior” 

przestrzegając przed łatwowiernością w kontaktach z obcymi. W sezonie letnim dbano      
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o spokojny wypoczynek turystów. W ramach akcji prowadzonych między innymi na 

mieleńskich plażach informowano o zabezpieczaniu swojego mienia, kąpielach                           

w miejscach dozwolonych oraz zagrożeniach wynikających z wakacyjnych przygodnych 

znajomości.  

Przez cały rok dzielnicowi z miejskich komisariatów i posterunków w gminach prowadzili 

działania kontrolno-prewencyjne skupiając się na ujawnianiu i karaniu sprawców 

najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń porządkowych. Patrolowali osiedla, 

ulice oraz parki.  

„Świadomy kibic” to kolejny przygotowany przez Komendę autorski projekt                              

o bezpieczeństwie imprez sportowych. W jego ramach spotykano się z uczniami 

gimnazjów na zajęciach, podczas których poznawali oni przepisy dotyczące właściwych 

zachowań na imprezach masowych. Partnerem programu był klub Gwardia Koszalin.  

Oprócz programów profilaktycznych kolejną formą spotkań ze społeczeństwem były 

organizowane przez Komendę Miejską Policji debaty. Dotyczyły one różnych zagadnień, 

których wspólnym mianownikiem było bezpieczeństwo. W ramach debat wypracowywano 

koncepcje współpracy z przedstawicielami miasta, radami osiedli, sołectw czy strategię 

działań w ramach zabezpieczenia sezonu letniego w powiecie koszalińskim.   

 Koszalińscy funkcjonariusze aktywnie uczestniczą w realizacji programu „Bezpieczna 

Szkoła”. Łącznie w 2014 roku, na terenie Koszalina i Powiatu Koszalińskiego, 

przeprowadzono około 400 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz około 300 spotkań                       

z pedagogami. Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie powiatu koszalińskiego 

aktywnie uczestniczyły w programach profilaktycznych np. „Przyjaciele Gryfusia”, 

„Bezpieczna Szkoła” oraz „Profilaktyka oczami młodzieży”. Na szeroką skalę, w mieście 

oraz gminach powiatu, promowane były programy związane z bezpieczeństwem na 

drodze dzieci i młodzieży, takie, jak na przykład „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach 

którego między innymi uczono najmłodszych uczniów zasad bezpieczeństwa i wręczano 

im odblaski. 

 

2.1.3. Przemoc w Rodzinie  
 

Przemoc w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. 

Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety, dzieci oraz osoby starsze i niepełnosprawne. 

Ofiary niechętnie przyznają się do doznawania przemocy wewnątrz rodziny. Pomimo tego 

jest to zjawisko coraz częściej ujawniane i występujące we wszystkich we wszystkich 

grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, wieku czy też sytuacji 
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materialnej. Przemoc jest demonstracją siły i chęci przejęcia kontroli nad drugą osobą. 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2015.1390 j.t.), przemoc w rodzinie definiuje się jako jednorazowe lub powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 

rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia                         

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Z powyższej definicji wynikają następujące cechy charakterystyczne przemocy: 

 jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 

 siły są nierównomierne – sprawca przemocy jest silniejszy od ofiary; 

 działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – 

sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary; 

 powoduje cierpienie i szkody fizyczne lub psychiczne – sprawca naraża zdrowie                

i życie ofiary, szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, 

natychmiastowe, czy też odroczone w czasie. 

W literaturze przedmiotu rozróżniamy następujące rodzaje przemocy: 

 przemoc fizyczna – bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, 

policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, 

używanie niebezpiecznych narządzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu; 

 przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę psychicznej kontroli nad ofiarą - 

np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub 

grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów; 

 przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym 

zachowaniom seksualnym, a także zmuszanie do współżycia w nieakceptowanej 

formie; 

 przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymywanie osoby zależnej w całkowitej 

zależności finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej 

ilości środków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego; 

 przemoc polegająca na osaczeniu – np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do 

niego w celu wyrządzenia mu krzywdy lub zastraszania; 

 przemoc w wymiarze społecznym – zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, 

przyjaciółmi, zabranianie wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach 

publicznych. 
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Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem 

o długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według 

zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po 

sobie faz: 

 faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się 

wzrostem napięcia i natężenia sytuacji konfliktowych, 

 faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji, 

 faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania 

żalu, jednak bez specjalistycznej pomocy kończy się to nawrotem przemocy 

spowodowanym ponownym wzrostem napięcia u sprawcy. 

Przemoc jest zjawiskiem bardzo złożonym dlatego tak ciężko jest osobie będącej ofiarą 

przemocy przerwać milczenie a co za tym idzie wyjść poza tzw. błędne koło przemocy.  

Ofiary przemocy lub bliskie im najczęściej szukają pomocy i wsparcia w ośrodkach 

pomocy społecznej mieszczących się najbliżej ich miejsca zamieszkania, tj. w gminnych 

lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej. W ramach procedury „Niebieska Karta”,                

w roku 2014  założonych zostało i prowadzono 135 niebieskich kart dla sprawców 

przemocy (zwanych dalej NK): 

 

1. Gmina Będzino –  6 NK 

2. Gmina Biesiekierz - 6 NK, 

3. M-G Bobolice – 10 NK, 

4. Gmina Manowo – 21 NK, 

5. Gmina Mielno – 7 NK, 

6. M-G Polanów -  12 NK, 

7. M-G Sianów – 18 NK, 

8. Gmina Świeszyno – 8 NK, 

9. Policja (teren powiatu bez m. Koszalina) – 47 NK.  

 

Celem pełnego wykorzystania środków instytucjonalnych, prawodawca poprzez 

regulacje prawne zobligował szereg instytucji administracji publicznej do działań 

prewencyjnych oraz kryzysowych. 

Ustawodawca bardzo ważny nacisk kładzie na to, by działania podejmowane przez 

instytucje oraz organizacje były ze sobą spójne i tworzyły jeden wielki system.  

 

 



41 
 

Tabela nr 21 

Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych 

udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

L.p
. 

Nazwa 
 

Adres Telefon/e-mail 
 

1 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Koszalinie 

ul. Racławicka 13 
75-620 Koszalin 

94 7140 217 
94 7140 252 
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl 

2 Punkt Pomocy Osobom 
Poszkodowanym 
Przestępstwem działający 
przy Powiatowym Centrum, 
Pomocy Rodzinie w 
Koszalinie 

ul. Racławicka 13 
75-620 Koszalin 

94 7140 217, 94 7140 215 
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl 

3 Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Bobolicach 

ul. Jedności Narodowej 
13  
76-020 Bobolice,  
 

94 3187 595 
94 3187 713 

4 Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w  Polanowie 

ul. Wolności 7 
76-010 Polanów 

94 3188 385 

5 Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w  Polanowie 

ul. Słowackiego 3a 
76-004 Sianów 

94 3185 512 

6 Gminny  
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Będzinie 

Będzino 21 
76-037 Będzino  

94 3162 337 
94 3162 340 
 

7 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej                  
w Biesiekierzu 

Biesiekierz 13 
76-039 Biesiekierz 

94 31 80 316 

8 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielnie - 
Unieściu 

ul. 6-go Marca 35 
76-032 Mielno 

94 3166 258 
94 3166 202 

9 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej                
 w Manowie 

Manowo 40 
76-015 Manowo 

94 3183 161 

10 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej                  
w Świeszynie 

Niedalino 29a 
76-024 Świeszyno 

94 3183 523 

11 Posterunek Policji  
w Bobolicach 
 

ul. Koszalińska 8A,  
76-020 Bobolice 
 

94 3429 214 
667 094 254 

12 Zespół Interdyscyplinarny 
W Bobolicach 

ul. Jedności Narodowej 
13 , 
76-020 Bobolice, 

94 3187 595 
94 3187 713 

13 Urząd Miejski  
w Bobolicach 

ul. Ratuszowa 1,   
76-020 Bobolice, 

94 3458 401 
 



42 
 

14 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bobolicach 

ul. Jedności Narodowej 
13  
76-020 Bobolice, 

94 3187 595 
94 3187 713 

15 Klub Abstynenta  
,,Przymierze”  
w Bobolicach 

ul. Koszalińska 5 
76-020 Bobolice, 

94 3167 129 

16 Punkt Przeciwdziałania 
Przemocy ,,SENS”  
w Bobolicach 

ul. Jedności Narodowej 
13 
76-020 Bobolice, 

94 3187 595 
94 3187 713 

17 Centrum Wspierania 
Rodziny w Bobolicach 

ul. Jedności Narodowej 
13 
76-020 Bobolice, 

94 3187 595 
94 3187 713 

18 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  
,,ASKLEPIOS”  
w Bobolicach 

ul. Plac Zwycięstwa 8 - 
12,  
76-020 Bobolice, 

94 3187 476 

19 Szkoła Podstawowa  
w Bobolicach 

ul. Szkolna 1, 
76-020 Bobolice, 

94 31-87-315 
 

20 Gimnazjum Publiczne  
w Bobolicach 

ul. Głowackiego 7D, 
76-020 Bobolice, 

94 3187 486 
94 3187 798 

21 Szkoła Podstawowa  
w Kurowie 

Kurowo 48 94 3187 695 

22 Szkoła Podstawowa  
w Kłaninie 

Kłanino 7 94 3167 036 

23 Szkoła Podstawowa  
w Drzewianach 

Drzewiany 76 94 3187 823 

24 Zespól Szkól w Bobolicach Dargiń 47 94 3182 899 

25 Świetlica Środowiskowa 
,,Tafla” w Bobolicach 

ul. Kościelna 1, 
76-020 Bobolice, 

94 3408 009 

26 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Sianowie 

ul. Słowackiego 3a, 
76-004 Sianów 

94 3185 512 

27 Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy  
w Rodzinie 
 

ul. Słowackiego 3a, 
76-004 Sianów 

94 3185 512 

28 Prokuratura Rejonowa  ul. Zwycięstwa 107, 
Koszalin 

94 3419 510 

29 Gminna Komisja do Spraw 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

ul. Armii Polskiej 30, 
76-004 Sianów 

 

30 Ośrodek Terapii Uzależnień 
„ANON” Koszalin, 

Al. Monte Cassino 13, 
Koszalin 

94 3430 071 

31 Klub Abstynenta „Iskra” 
Sianów 

ul. Słowackiego 3a, 
76-004 Sianów 

 

 

Źródło – opracowanie własne 

 

We wszystkich gminach powiatu działają Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na terenie powiatu koszalińskiego zespoły 
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interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonowały jeszcze przed 

obowiązkiem ustawowym tworzenia tych zespołów przez samorządy gminne. Od 2002 

roku koordynatorem oraz inicjatorem tego typu działań w powiecie koszalińskim było 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Śmiało można stwierdzić, że samorządy gminne 

powiatu koszalińskiego były przygotowane do tego typu zmian, zanim zaczęły one być 

ustawowo obowiązkowe.  

 

Rysunek nr 2 

Mapa lokalizacji Gminnych  Zespołów  ds. Przeciwdziałania Przemocy          

 w Rodzinie na terenie powiatu koszalińskiego 

 

Gmina Sianów 
Gmina Mielno 

 

Gmina Będzino      Koszalin 

Gmina Polanów 

Gmina Biesiekierz       Gmina Manowo  

Gmina Świeszyno 

 

Gmina Bobolice 

 

 

Źródło – opracowanie własne 

Legenda: 
Gminy, w których powołane zostały zespoły interdyscyplinarne 

 

Tabela nr 22 

Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania  

działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc 

L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu 

1 Świeszyno Interwencyjny 506 237 234 

2 Mielno Interwencyjny 94 311 57 80 

3 Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
NIEBIESKA LINIA 

 tel. 801 12 00 02 
www.niebieskalinia.info 
 

 

 
 

Źródło – opracowanie własne 

http://www.niebieskalinia.info/
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Ponadto pod wskazanymi poniżej numerami telefonu w godzinach urzędowania 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dyżurują: 

 Mirosława Zielony – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie działającego przy Marszałku Województwa 

Zachodniopomorskiego i Wojewodzie Zachodniopomorskim – tel. 94 71 40 217 

 Katarzyna Oryszewska – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie – tel. 94 71 40 216 

 

 Głównym narzędziem działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2012 – 2017. Program ten ma przyczynić się 

do ograniczenia skali problemu i skutków przemocy domowej dlatego też istotne jest 

podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar 

przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych 

postaw i zachowań. 

W jego ramach PCPR realizowało następujące zadania:   

 - Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, składający 

się z dwóch części:  

 Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat 

zjawiska przemocy; 

 Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności 

społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego. 

W roku 2014 program realizowany był na terenie gminy Biesiekierz, Sianów oraz              

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie (dla mieszkańców pozostałych 6 

gmin). 

- Ponadto w siedzibie PCPR w ramach specjalistycznego poradnictwa dla ofiar                        

i sprawców przemocy w rodzinie w każdy wtorek i czwartek w godz. 1000 – 1400 pełniony 

jest dyżur przez głównego specjalistę przeszkolonego w ramach programu „Żółta Kartka 

dla sprawcy przemocy”, który udziela porad osobiście   i telefonicznie. W 2014 r. udzielono 

37 porad  dla 43 osób 

- Projekt „Bez Przemocy w dorosłość” realizowany w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie”. Celem projektu było udzielenie pomocy, wsparcia oraz nauka 
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prawidłowych reakcji oraz zachowań młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu 

koszalińskiego z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Programem tym 

objęto 1670 osób w tym 1132 uczniów, 336 rodziców i 202 członków kadry pedagogicznej 

ze wszystkich gimnazjów powiatu koszalińskiego. W ramach projektu podjęte zostały 

działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie we wszystkich 8 

gminach powiatu koszalińskiego. Projekt kierowany był do młodzieży gimnazjalnej z terenu 

powiatu koszalińskiego  pochodzącej z rodzin, w których występuje przemoc bądź też są 

one zagrożone tym zjawiskiem.   

Rysunek nr 3 

Informator Projektu „Bez przemocy w Dorosłość” 

 

 

 

 

Źródło – opracowanie własne 
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W dniach 24 – 28 lutego 2014 r. w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w siedzibie PCPR dyżury pełnili: pracownik socjalny, komornik sądowy, 

policjant, adwokat, prokurator, kurator sądowy. Z poradnictwa skorzystało 26 osób. 

Od 2013 r. przy PCPR działa Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”  w Szczecinie. Koszty funkcjonowania 

oddziału pokrywał również w 2014 roku Ośrodek ze Szczecina, natomiast  PCPR                      

w Koszalinie koordynuje pracę oddziału. Ze specjalistycznego poradnictwa korzystały 

osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Pracownicy Ośrodka świadczyli  

bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, towarzyszyli klientom w procedurach 

prawnych, interweniowali w instytucjach i organizacjach w celu zapewnienia osobom 

pokrzywdzonym specjalistycznej i kompleksowej pomocy. Z pomocy Ośrodka korzystały 

osoby nie tylko z terenu powiatu koszalińskiego. W ramach działalności Oddziału w 2014 

roku dyżury pełnili psycholog i prawnik, którzy udzielili porad 57 osobom. Jedenaście osób 

otrzymało bony żywnościowe i towarowe na łączną kwotę 5520 zł. 

W sytuacjach wymagających natychmiastowego wsparcia ofiary przemocy miały do 

dyspozycji całodobowy Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzony przez PCPR. W 2014 r. 

w związku z doświadczaniem przemocy w rodzinie i zagrożeniem bezpieczeństwa jedna 

osoba skorzystała ze schronienia w ramach PIK.  

 

Przykłady dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

gmin powiatu Koszalińskiego: 

 

1. Gmina Bobolice 

- Punkt Przeciwdziałania Przemocy „Sens”, który funkcjonuje na terenie Gminy Bobolice 

od czerwca 2005 roku i jest prowadzony w ramach działalności Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. Jego zadaniem jest przede wszystkim 

prowadzenie konsultacji specjalistycznych, doradztwa i poradnictwa. Siedziba PPP ,,Sens” 

mieści się w Bobolicach przy  ul. Ratuszowej 1.  

- Lokalna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń”. Celem 

Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń” w mieście i gminie 

Bobolice jest podejmowanie działań w zakresie edukacji społeczności lokalnej do życia 

bez przemocy, zapobieganie zjawisku przemocy i likwidowaniu jej przyczyn oraz 

zwalczanie skutków przemocy i pomocy jej ofiarom, a przede wszystkim  bezpośrednia 

praca z osobami doznającymi przemocy.  
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- Lokalna Kampania Społeczna pn. „Gmina Bobolice – skutecznie przeciw przemocy”, 

która za zadanie miała :ogłoszenie konkursu dla dzieci i młodzieży dotyczącego 

opracowania ulotki na temat przemocy w rodzinie. Konkurs miał na celu zaangażowanie 

jak największej liczby dzieci i młodzieży do opracowania projektu/treści ulotki nt. przemocy 

w rodzinie, a tym samym nabycia wiedzy na temat zjawiska przemocy, zwiększenia 

świadomości dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz możliwości 

uzyskania informacji, gdzie mogą uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie.  Kolejnym 

krokiem było wydanie ulotek, ,,Poradnika dla osób doświadczających przemocy”. 

Wyróżniona praca zespołowa została przekazana do druku w nakładzie 1600 

egzemplarzy, natomiast ,,Poradnik dla osób doświadczających przemocy” – wydanie II 

poprawione w nakładzie 200 egzemplarzy.  Ponadto w ramach tej kampanii 

zorganizowano warsztaty dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy pn. ,,Odnaleźć 

siebie” oraz warsztaty relaksacyjne – gimnastyka, zajęcia fitness, spotkanie                               

z kosmetyczką. W rama tego projektu odbyło się także: wyjazd integracyjny do kina, 

spotkania ze specjalistami z zakresu poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego na 

terenie Gminy Bobolice (obszar wiejski), warsztaty dla dzieci i młodzieży „Wiem, co robić, 

aby nie bić”, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn. „Bezcenne 

drogowskazy”.  

- W dniu 12 grudnia 2014 roku w Świetlicy Środowiskowej „Tafla” odbyły się warsztaty 

szkoleniowe pn. ,,Dziecko ofiarą przemocy domowej” - procedury postępowania 

interwencyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych 

w Bobolicach przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                          

w Bobolicach. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz placówek oświatowych 

zobowiązanych do podejmowania działań interwencyjnych, w tym wszczęcia                       

i prowadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty” w związku  z wystąpieniem podejrzenia 

przemocy w rodzinie, w tym wobec dziecka. Głównym celem szkolenia było wypracowanie 

jednolitych procedur postępowania interwencyjnego wobec krzywdzonych dzieci, ofiar 

przemocy domowej. Dodatkowym elementem profilaktycznym szkolenia są ulotki 

informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w razie wystąpienia problemu 

przemocy. 

 

2. Gmina Manowo 

a) konkurs plastyczny „Życzliwość na co dzień" dla uczniów IV-VI klas szkół 

podstawowych i I - III klas gimnazjum. 
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3. Gmina Biesiekierz 

a) w gminie sporządzony został informator dla osób, które potrzebują porad i pomocy 

w leczeniu uzależnień, którzy doświadczają przemocy oraz osób i instytucji 

zajmującymi się zjawiskiem przemocy. 

 

4. Gmina Mielno 

a) dyżury informacyjno-interwencyjne w wyznaczonych miejscach na terenie gminy              

w Punktach Pracy Socjalnej w Unieściu, Mielnie i Gąskach, w których dyżury pełnią 

pracownicy socjalni, a w  Punkcie Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej                        

w Mielenku, GOPS w Unieściu, Świetlicy w Gąskach – dyżury pełni psycholog 

GOPS, 

b) poradnictwo specjalistyczne w ramach zadań GOPS i realizowanego projektu 

systemowego „Semafor”: psycholog, pracownik socjalny, prawnik, doradca 

zawodowy, pedagog, grupy samopomocowe, terapia rodzinna i psychologiczna, 

c) prowadzenie zajęć wychowawczych oraz zajęć informacyjno-edukacyjnych, 

profilaktycznych, a także wspieranie form spędzania czasu wolnego bez nałogów, 

sprzyjających zachowaniu nieagresywnemu w Placówkach Wsparcia Dziennego     

w Mielnie i Unieściu- w ramach Programu „Narkotyki są straszne” (zajęcia prowadził 

specjalista uzależnień), 

 

5. Gmina Polanów 

a) w Ośrodku Pomocy Społecznej raz w tygodniu odbywa się spotkanie grupy 

wsparcia dla osób współuzależnionych, DDA. 

6. Gmina Świeszyno 

a) propagowanie działań profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich.  

b) konkursy plastyczne, 

c) realizacja Kampanii „Postaw na Rodzinę” . 

 

 

 

7. Gmina Sianów 

a) przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie prowadzony jest 

punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie pod nazwą Ośrodek 
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Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w którym w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:00 

dyżur pełni psycholog i członek Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Należy pamiętać, iż każdy człowiek, niezależnie od płci, wieku, stanu zdrowia, 

pochodzenia, czy wyznania, ma prawo do godnych warunków życia, poszanowania 

własnej osoby, indywidualności, do realizowania się w życiu osobistym, społecznym                   

i zawodowym. Nikt nie musi być idealny, każdy ma prawo do błędów. W przypadku braku 

możliwości lub nieumiejętności rozwiązania problemu z wykorzystaniem potencjału 

własnego ma prawo zwrócić się o adekwatną pomoc. Dlatego też ustawodawca                          

w preambule do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

innych ustaw odwołuje się także do praw człowieka a w szczególności prawa do życia, 

zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. W celu zwiększenia skuteczności  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na władzach publicznych spoczywa obowiązek 

równego traktowania obywateli z zachowaniem wszystkich ich praw i wolności.  

 

2.1.4. Uzależnienia 

 

 Zgodnie z definicją przedstawioną przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 

Narkomani (http://www.kbpn.gov.pl) uzależnienie to „przekroczenie bardzo ulotnej i trudnej 

do zauważenia granicy między chęcią, która wyraża dobrowolność, a przymusem, który 

całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie”. 

Inaczej jest to bardzo silna potrzeba zażycia jakiejś substancji lub wykonania jakiejś 

czynności. Uzależnienie może przybrać wiele form: 

 - alkoholizm,  

 - narkomania, 

 - lekomania, 

 - uzależnienie od nikotyny, 

 - uzależnienie od dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych, 

 - uzależnienie od Internetu, pornografii, zakupów, gier komputerowych, hazardu, 

seksu, samo okaleczania się i inne. 

 Wciąż największym problemem związanym z uzależnieniem od różnego rodzaju 

środków odurzających jest niewiedza rodziców na temat uzależnień, co jest przez 

młodzież skrzętnie wykorzystywane. Wbrew potocznym opiniom zagrożone jest każde 

dziecko i każdy młody człowiek. Narkotyki są za progiem każdego mieszkania. 

Uzależnienie  zaczyna się niewinnie -  od kleju w torebce foliowej, poprzez tzw. „narkotyki 

http://www.kbpn.gov.pl/
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lekkie”. Najczęściej młody człowiek w ogóle nie widzi zagrożenia. Niestety – każdy                   

z narkotyków jaki jest na świecie, dostępny jest również w Polsce i w naszym powiecie. 

Przed każdą szkołą może znaleźć się dealer (często rówieśnik) oferujący pierwsze działki 

za darmo, by uzależnić w krótkim czasie jak największą liczbę młodych ludzi. Przy tym 

każdy, kto przyprowadzi nowych nabywców, dostaje narkotyk za darmo. Konsekwencją 

zażywania narkotyków jest śmierć w okresie 5 - 10 lat, co w zestawieniu z faktem 

obniżenia wiek umierających narkomanów z 35 - 40 lat do 19 - 22 lat daje obraz sięgania 

po narkotyki coraz częściej przez młode osoby.  

Najczęstsze przyczyny sięgania przez młodzież po narkotyki:  

 konflikty i nieporozumienia, trudna sytuacja rodziny (bezrobocie), błędy wychowawcze;  

 niepowodzenia w nauce (brak pracy z uczniem słabym), kłopoty wychowawcze                  

w szkole, brak akceptacji rówieśników;  

 złe wzorce osobowe, chęć zaimponowania innym;  

 brak dostatecznej wiedzy na temat narkomanii, przypadkowy kontakt ze środkami 

odurzającymi, brak możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozwoju 

zainteresowań, protest przeciwko rzeczywistości, przyczyny polityczne;  

 zaspokajanie potrzeby poznawczej, przymus (jako skutek nałogu), reakcja ucieczkowa, 

niedojrzałość, kryzys egzystencjalny, poczucie odrzucenia, poszukiwanie wolności,  

skutek porażek życiowych.     

Przestępstw, które zostały określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 

ujawniono w powiecie 177 (w 2013 r. - 175). Uzyskano zatem wzrost liczby stwierdzonych 

przestępstw narkotykowych o 2 w stosunku do  2013 roku. 

Wykres 11 

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w zakresie przestępstw narkotykowych na terenie działania KMP w 

Koszalinie w latach 2005-2014  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

2012 
2013 

2014 

88 

148 
166 

194 

247 

186 
204 

170 175 177 
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Wykres 12 

Przestępstwa narkotykowe stwierdzone na terenie powiatu koszalińskiego  

w latach 2002-2014 wraz z czynami nieletnich w tej kategorii przestępczości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

W roku   2014  osiągnięto   wykrywalność   w kategorii   przestępstw narkotykowych na 

poziomie 99,6%, czyli o blisko  0,4% wyższą, gdyż  w roku 2013 było to 99,2%. 

Groźny czynnik kryminogenny stanowi także nadużywanie alkoholu, który ma istotny 

wpływ na sposób dokonywania czynów zabronionych. Wielokrotnie staje się motywem 

popełnienia przestępstw. Najczęściej młodzi ludzie odmawiają podania źródła nabycia 

alkoholu lub twierdzą, że kupił go im nieznany dorosły w zamian za drobną kwotę 

pieniędzy, albo też starszy, znany tylko z widzenia kolega, bądź też wyniesiony został       

z domu bez wiedzy i zgody rodziców. 

W 2014 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie realizując 

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi osiągnęli następujące wyniki: 

     Tabela 23 i Wykres 13: 

                                                                                          Wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Grodzki w Koszalinie 

Wnioski  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

z art. 51 § 2 KW   

z art. 87 § 2 KW  

z art. 43 Ustawy o wych. w trzeź. 

z art. 87 § 1 KW  

37 

38 

53 

71 

34 

61 

31 

111 

33 

54 

19 

176 

38 

94 

53 

326 

21 

93 

30 

224 

20 

91 

12 

229 

33 

76 

12 

144 

34 

36 

28 

79 

22 

24 

21 

219 

Razem 199 237 282 511 368 352 265 177 286 
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590 
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452 17 

29 

7 

17 
18 

18 
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26 

95 
116 
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71 
71 Liczba nieletnich 

Liczba przestępst 
narkotykowych 
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Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

W 2014 roku ujawniono 631, to jest o 74 mniej niż w 2013 r. przypadków prowadzenia 

pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W 2014 roku ujawniono 2 przypadki         

z udziałem osób nieletnich, które prowadziły pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu. 

Ilość ujawnionych przypadków łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości        

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to 7424 przypadki z czego 28 przypadków zakończyło się 

skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, a w 1478 przypadkach nałożono na sprawców 

wykroczenia mandat karny. Ponadto nie ujawniono żadnego przypadku sprzedaży 

alkoholu osobom do 18 roku życia. Odnotowano także jeden przypadek związany ze 

sporządzeniem wniosku o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W Ośrodku Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w 2014 roku mieszczonych 

było 2836 osób w tym 2492 mężczyzn, 344 kobiet oraz 12 nieletnich. 
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Tabela 24 

        Nieletni umieszczeni w OTiOnON 

 

 

 

Rok 

2005 

 

Rok 

2006 

 

Rok 

2007 

 

Rok 

2008 

 

Rok 

2009 

 

Rok 

2010 

 

Rok 

2011 

 

Rok 

2012 

 

Rok 

2013 

 

Rok 

2014 

Do 16 lat w tym: 

- Chłopcy 

- Dziewczęta 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

19 

2 

 

16 

0 

 

10 

0 

 

6 

1 

 

8 

1 

 

2 

0 

 

 

2 

0 

 

Od 16 do 18 lat  

w tym: 

- Chłopcy 

- Dziewczęta 

 

0 

0 

 

8 

0 

 

15 

1 

 

9 

3 

 

19 

0 

 

18 

0 

 

14 

1 

 

7 

3 

 

8 

4 

 

 

8 

2 

Razem 0 8 16 33 35 28 22 19 14 12 

 

Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

Prowadzone działania w 2014 roku pozwoliły na ujawnienie 51 nieletnich będących 

pod działaniem alkoholu tj. o 28 więcej  niż  w roku ubiegłym. 

Wykres 14  

Liczba nieletnich ujawnionych w stanie nietrzeźwym 

 

 

  

 

 

Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 
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Innym ważnym zjawiskiem związanym z nadużywaniem alkoholu są sprawcy przemocy 

domowej będący pod wpływem alkoholu. Liczbę sprawców przemocy będących pod 

wpływem alkoholu obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 25 

 Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkohol    

 

 Źródło – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

W realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani dużą 

rolę odgrywają Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mając na 

uwadze znaczenie problemów alkoholowych intencją ustawodawcy było aby komisja 

stanowiła interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie lokalnej polityki wobec 

problemów alkoholowych. Dlatego też w art. 4 ust. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t. z późn. zm.) zawarto obowiązek 

szkoleń członków Komisji. Głównym zadaniem działań Komisji jest prowadzenie działań   

w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Ponadto 

zgodnie z zapisami ustawowymi jest to zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej             

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed 

przemocą w rodzinie. Kolejne zadania to prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych                           

i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży                   

(w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                      

i socjoterapeutycznych). Ponadto Komisja powinna wspomagać działalność instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

podejmować interwencji w związku z naruszeniem przepisów zakazów sprzedaży                         

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba sprawców 

pod wpływem 

alkoholu 

149 72 75 17 88 37 26 11 50 78 

Umieszczonych w 

OTiOnON 

63 34 39 7 47 16 12 2 16 47 
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i reklamy napojów alkoholowych. Komisja uprawniona jest także do podejmowania 

czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. 

Dużą rolę w profilaktyce negatywnych zachowań odgrywają także działające na terenie 

powiatu koszalińskiego placówki szkolne, które realizują szereg programów. Są to między 

innymi programy profilaktyczno – wychowawcze do które tworzenia są one obligowane, 

oraz liczne programy o podobnej tematyce – np. wspomniane już wyżej programy - 

„Przyjaciele Gryfusia”, „Bezpieczna Szkoła”,  „Profilaktyka oczami młodzieży”. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.aa.org.pl, Kluby Anonimowi 

Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy za zadanie mają pomagać 

sobie wzajemnie w celu zachowania trzeźwości i którzy „oferują bezpłatne dzielenie się 

swoim doświadczeniem powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem                        

z piciem”. Według danych z roku 2002 wspólnota ta funkcjonuje już poprzez ponad 100 

tys. lokalnych grup w 150 krajach, a liczba uczestników sięga ponad 3 miliony. Pomimo 

zasług w rozwiązywaniu problemów alkoholowych samo AA uznaje jednak, że jego 

program nie jest zawsze skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać 

profesjonalnego doradztwa lub terapii, gdyż Klub Anonimowych Alkoholików 

zainteresowany jest jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością 

indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty o pomoc. Warto nadmienić, 

że mityngi AA odbywają się także na terenie miasta Koszalina, oraz powiatu 

koszalińskiego – m.in. w Bobolicach, Będzinie, Polanowie, Mielnie, Sianowie. 

Osoby uzależnione mogą także skorzystać z pomocy Niepublicznego Specjalistycznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

"ANON" w Koszalinie. Ten Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach 4 poradni świadczy usługi 

w zakresie psychoterapeutycznym, leczy wszelkie zaburzenia związane z uzależnieniem. 

 

2.1.5. Niepełnosprawność 
 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za osobę niepełnosprawną należy uznać  

osobę wymagającą pomocy z zewnątrz , ponieważ nie jest  ona w stanie o własnych siłach 

zaspokoić swych potrzeb ani optymalnie wchodzić w role społeczne. W Polsce za 

niepełnosprawną uznaje się osobę, która ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez uprawniony organ, a także osobę, która takiego orzeczenia nie ma, niemniej 

odczuwa ograniczenie swej sprawności przy wykonywaniu podstawowych czynności, 

odpowiednich do swego wieku (samoobsługa, zabawa, nauka, praca). 

http://www.aa.org.pl/
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Niepełnosprawność występuje na całym świecie. Według ekspertów ONZ, przewodnią 

rolę w przeciwdziałaniu występowania niepełnosprawności i pomocy osobom 

niepełnosprawnym powinny spełniać rządy poszczególnych państw, które są 

odpowiedzialne miedzy innymi  za przygotowanie i stworzenie możliwości równego 

uczestnictwa w społeczeństwie osobom  niepełnosprawnym. W działaniach tych rządy 

państw mogą korzystać z pomocy, rad czy wsparcia organizacji pozarządowych 

zajmujących się owa tematyką. Początek XXI wieku to czas, gdy niepełnosprawność coraz 

częściej postrzegana jest przez pryzmat praw człowieka, a nie wyłącznie pomocy 

społecznej. Tym samym zmienia się stosunek społeczeństwa do jego  niepełnosprawnej 

części. Do świadomości społecznej przedziera się pogląd, że każdemu należą się te same 

prawa i obowiązki.  

 Wejście naszego kraju do wspólnoty europejskiej, oprócz obowiązku wprowadzenia 

zmian w przepisach prawnych dotyczących organizacji życia społecznego                                 

i gospodarczego, pociągnęło za sobą  potrzebę  przeobrażenia społecznej świadomości             

w sferze problematyki dotyczącej niepełnosprawności. Konieczne stało się budowanie 

społecznego przekonania o tym, że jednostka niepełnosprawna może czuć się 

upośledzona  z winy nieprzyjaznego jej upośledzeniu (fizycznemu bądź psychicznemu) 

środowiska, w którym przyszło jej żyć.  

W narodowych spisach powszechnych problematykę niepełnosprawności podejmowano 

czterokrotnie (1978, 1988, 2002, 2011) przy czym najpełniejsze, udane badanie należy 

uznać te z roku 2002. W świetle danych  Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 

liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 4 697,5 tys. a w roku 2002 - 5 456,7 tys. 

Natomiast odsetek osób niepełnosprawnych w ogóle ludności wyniósł 12,2 % w 2011 r.,  

wobec 14,3 % w 2002. W tym 4,1 % stanowiły osoby niepełnosprawne wyłącznie 

biologiczne, 6,9 % niepełnosprawne biologicznie i prawnie oraz 1,2 % niepełnosprawne 

wyłącznie prawnie. Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności – liczba 

niepełnosprawnych prawnie wynosiła 3 131, 0 tys. (2002n r. – 4 450,1 tys.)                        

a niepełnosprawnych biologicznie 1 565,6 tys. (2002 - 1 006,6 tys.). W roku 2011 jest 

zauważalny znaczny spadek liczby niepełnosprawnych w stosunku do 2002 roku o 759,2 

tysięcy.  

W powiecie koszalińskim zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym w 2011 roku 

było 6 902 osób niepełnosprawnych  co stanowi 10,55% odsetek w stosunku do ogółu 

osób zamieszkujących  w powiecie koszalińskim. Brak jest aktualnych  danych 

dotyczących osób niepełnosprawnych w powiecie, co w sposób istotny utrudnia 

planowanie działań na ich rehabilitację. 
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Spośród 6 902 osób niepełnosprawnych – 3 452  to mężczyźni i  3 450 to kobiety         

w wieku: 

- przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia)    - 438 osób, 

- produkcyjnym (18-64 lat)  - 3 837 osób, w tym: 

- produkcyjnym mobilnym (18-44 lat) – 1 211 osób, 

- produkcyjnym niemobilnym (45-64) – 2 626 osób, 

- poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia)  -  2 627 osób 

 

 Osoby niepełnosprawne prawnie  -  4 484 osoby  z tego : 

-  ze znacznym stopniem niepełnosprawności  1 072 osoby, 

-  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  -  1 516 osób, 

-  z lekkim stopniem niepełnosprawności  -  1 319 osób, 

-  o stopniu nieustalonym  -  314 osób, 

-  w wieku 0 – 15 lat   -  263 osoby . 

 

 Osoby niepełnosprawne biologicznie  - 2 417 osób. 

Co drugi niepełnosprawny wskazuje na umiarkowane ograniczenia niepełnosprawności 

(1,8), co czwarty na poważne ograniczenia (4,3) na poważne ograniczenia skarży się co 

ósma osoba niepełnosprawna (8,3). 

Niepełnosprawność jest problemem społecznym o dużym  zasięgu i dotyka ludzi 

niezależnie od ich wieku, statusu społecznego czy materialnego, warunków klimatycznych 

i ekonomicznych. Najważniejsze z przyczyn niepełnosprawności to: 

 szkodliwe warunki w miejscu zamieszkania lub w zakładzie  pracy; 

 zanieczyszczenie środowiska; 

 wypadki, urazy i zatrucia; 

 wypadki i urazy komunikacyjne; 

 choroby układu naczyniowego (głównie udary); 

 choroby układu sercowego (zawały); 

 choroby nowotworowe; 

 choroby układu nerwowego; 

 choroby psychiczne; 

 choroby zakaźne; 

 choroby i wady wrodzone; 



58 
 

 zaniedbania wynikłe z niedostatecznej opieki medycznej nad matką podczas ciąży; 

 zaniedbania wynikłe z niedostatecznej opieki medycznej (lub jej braku) nad 

noworodkiem i niemowlęciem. 

Na koniec 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie było 

zarejestrowanych 644 osób niepełnosprawnych, z tego: 

-  225 z powiatu koszalińskiego; 

- 419  z Miasta Gminy Koszalin.      

                                                                                                                           

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności w powiecie koszalińskim stanowią 81,8%  

(184) spośród zarejestrowanych niepełnosprawnych. Osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności stanowi 14,7 % (33), a ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

3,5% (8) . 

 

Tabela 26 

Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg. wykształcenia 

Stan na dzień 31.12.2014 r 

Wykształcenie  Ogółem % 

 225 100 

wyższe 4 1,7 

policealne i średnie zawodowe 24 10,7 

średnie ogólnokształcące 9 4,0 

zasadnicze zawodowe 76 33,8 

gimnazjalne i poniżej 112 49,8 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

 

Najliczniejszą grupę zarejestrowanych osób niepełnosprawnych stanowią osoby                                

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 112 osób, następna grupę stanowią osoby 

niepełnosprawne z zasadniczym wykształceniem – 76 osób, najmniej liczna to grupa osób 

z wyższym wykształceniem – 4 osoby. 
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Tabela 27 

Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg. wieku 

 Stan na dzień 30.09.2015 r 

Wiek Ogółem % 

 225 100 

18-24 14 6,2 

25-34 39 17,3 

35-44 43 19,1 

45-54 56 24,9 

powyżej 55 lat 73 32,5 

 

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 

 

Najliczniejszą grupę zarejestrowanych osób niepełnosprawnych stanowią osoby            

w wieku powyżej 55 lat – 73 osoby, następną grupę stanowią osoby niepełnosprawne       

w wieku 45-54 lata, najmniej liczna to grupa to osoby w wieku 18-24 lata. 

Wśród rodzajów niepełnosprawności największe grupy stanowią osoby: z chorobami 

psychicznymi, ze schorzeniami neurologicznymi oraz ze schorzeniami narządu ruchu. 

Odsetek niepełnosprawnych mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców              

w poszczególnych gminach powiatu koszalińskiego obrazuje poniższa mapka 

 

Rysunek nr 4 

Odsetek niepełnosprawnych mieszkańców w poszczególnych gminach 

Stan na koniec 2011 r. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Źródło -  Opracowanie własne 
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W powiecie koszalińskim, w ramach systemu wsparcia, funkcjonują następujące 

jednostki organizacyjne, których jednym z zadań jest niesienie pomocy i świadczenie 

opieki  osobom niepełnosprawnym : 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dysponuje środkami Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób 

niepełnosprawnych.  

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie, którego misją jest tworzenie 

uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do rozwoju intelektualnego, 

psychicznego i fizycznego, które w przyszłości pozwolą mu na funkcjonowanie                     

w społeczeństwie w miarę niezależnie samodzielnie i godnie,  

 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bobolicach, który jest 

placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z autyzmem, z niepełnosprawnością              

w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością 

w wieku od 3 do 25 roku życia; 

 Domy Pomocy Społecznej (3 prowadzone przez stowarzyszenia i 3 jako jednostki 

organizacyjne powiatu.); 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -  zajmująca się m. in. 

diagnozowaniem niepełnosprawnych dzieci oraz ich terapią  (logopedyczną, 

psychologiczną i pedagogiczną), a także doradztwem zawodowym; 

 Powiatowy Urząd Pracy -  realizujący programy aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych . 

Dużą część grupy osób niepełnosprawnych stanowią osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, które objęte są opieką Środowiskowych Domów Samopomocy, 

prowadzonych przez samorządy w gminach - Polanów, Sianów, Manowo, Biesiekierz                   

i Bobolice, a 36 niepełnosprawnych osób z terenu powiatu koszalińskiego uczestniczy               

w zajęciach realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 i 2 w Koszalinie 

prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Koszalinie oraz korzysta z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Terapeutycznego „Nadzieja”. Edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego, 

upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, zapewnia Zespół Szkół Nr 12 w Koszalinie, 

przedszkole integracyjne w Koszalinie, a głęboko upośledzone umysłowo dzieci w wieku 

od 3. do 10. roku życia mogą korzystać z opieki i edukacji w przedszkolu przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koszalinie, oraz Niepublicznego Specjalistycznego 

Przedszkola Terapeutycznego „Mały Książę” w Koszalinie. Dowozem osób 

niepełnosprawnych do wymienionych placówek zajmują się samorządy poszczególnych 
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gmin powiatu. 

Na terenie powiatu koszalińskiego, ze względu na  korzystne warunki klimatyczne                       

i ekologiczne, funkcjonują ośrodki uprawnione do przyjmowania zorganizowanych grup 

osób niepełnosprawnych. Są to miedzy innymi : 

 Przedsiębiorstwo Usługowe „Violetta” w Sarbinowie - oferuje turnusy 

ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób z chorobami 

układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu,                          

z upośledzeniem umysłowym; turnusy z programem rozwijającym zainteresowania                        

i uzdolnienia, dla osób z chorobą psychiczną i z upośledzeniem umysłowym; turnusy                  

z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób                     

z dysfunkcją narządu ruchu (w tym również dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich); 

 Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Sofra” sp. z o. o. w Unieściu -  oferuje turnusy 

ogólno - usprawniające z programem rekreacyjno – wypoczynkowym dla kobiet po 

mastektomii, osób z chorobami neurologicznymi, osób z chorobami układu 

oddechowego, osób z chorobą psychiczną, osób z dysfunkcją narządu ruchu (w tym 

również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), a także osób z epilepsją, 

upośledzeniem umysłowym i schorzeniami układu krążenia; turnusy szkoleniowe                  

z nauką dietetycznego żywienia dla osób z chorobami układu oddechowego i układu 

krążenia; turnusy z programem nauki niezależnego funkcjonowania; 

 Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Eugeniusz Snoch w Mielnie  - oferuje 

turnusy ogólno-usprawniające z programem rekreacyjno – wypoczynkowym dla kobiet 

po mastektomii, osób  z chorobami układu oddechowego, osób  z chorobą psychiczną, 

osób z cukrzycą, osób z dysfunkcją narządu słuchu, osób z dysfunkcją narządu ruchu 

(w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), osób                                     

z upośledzeniem umysłowymi ze schorzeniami układu krążenia; 

 Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Sophia – Bryza” w Sarbinowie - oferuje turnusy 

miedzy innymi dla osób głuchoniemych, jąkających się, kobiet po mastektomii, osób                

z alergią, autyzmem, z upośledzeniem umysłowym, osób ze schorzeniem układów 

krążenia oraz oddechowego, osób z dysfunkcją narządu ruchu (w tym również dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich), osób z upośledzeniem umysłowymi ze 

schorzeniami układu krążenia; 

 Ośrodek Wypoczynkowy „Agado” w Sarbinowie - oferuje turnusy osobom ze 

schorzeniem układu oddechowego, osobom z upośledzeniem umysłowym, osobom                           

z chorobą psychiczną oraz osobom starszym; 
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 Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowe Iwona Rutkowska Ośrodek Wczasowo - 

Rehabilitacyjny „Beskid” w Sarbinowie  - oferuje turnusy z programem rekreacyjno – 

wypoczynkowym osobom z chorobami neurologicznymi, osobom z chorobą psychiczną, 

osobom z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich), osobom z epilepsją, z upośledzeniem umysłowym i ze 

schorzeniami układu krążenia.   

 Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "LeDan" w Chłopach który organizuje turnusy 

rehabilitacyjne skierowane są dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami.  

Siedzibę na  terenie powiatu posiada jedyna organizacja pozarządowa osób 

niepełnosprawnych - Bobolickie Towarzystwo Pomocy Chorym na Mukowiscydozę              

w Bobolicach  - organem nadzoru jest Starosta Koszaliński.  

W Koszalinie działa około 20 organizacji pozarządowych i fundacji świadczących pomoc 

na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zamieszkujących w Koszalin jak również                

w powiecie koszalińskim, w tym: 

 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Autyzm, z siedzibą                  

w Koszalinie przy ul. Niepodległości  44 – 48; 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, 

z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 4; 

 Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego „Sclerosis 

Multiplex”(oddział), Koszalin, ul. Morska 9; 

 Polskie Związek Niewidomych (oddział), z siedzibą w Koszalinie, przy ul. 

Harcerskiej 13; 

 Polskie Związek Głuchych (oddział), z siedzibą w Koszalinie przy ul. Andersa 

22; 

 Stowarzyszenie Osób Ociemniałych i Niewidomych „Jasność”, Koszalin, ul. 

Mickiewicza 26; 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół, z siedzibą 

w Koszalinie przy ul. Wańkowicza 16/2; 

 Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka”, Koszalin, ul. Morska 9;  

 Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Start”, Koszalin ul. 

Jedności 4; 

 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ich 

Rodzin i Przyjaciół, z siedzibą w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44 – 48; 

 Stowarzyszenie „Wojna z Trzema Schodami”, Koszalin ul. Piłsudskiego 

79b/1; 



63 
 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koszalin ul. Świętego Wojciecha 1; 

 Koło Osób Niepełnosprawnych „Ikar”, przy NSZZ „Solidarność” (Komisja 

Emerytów i Rencistów), Koszalin przy ul. Zwycięstwa 7 – 9; 

 Stowarzyszenie Rencistów i Emerytów „Otwarte Serca” (Koszalin 9, skr. 

poczt. 61); 

 koła samopomocowe działające przy koszalińskim Oddziale Okręgowym 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zrzeszające rodziców dzieci chorych na 

fenyloketonurię, rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo, rodziców 

dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) itp.  

 

2.1.6. Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore 
 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.              

z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspakajania potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Obowiązek zapewnienia opieki osobie wymagającej 

pomocy z powodu wieku lub niepełnosprawności spoczywa na rodzinie, w dalszej 

kolejności na opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.  

Politykę społeczną wobec osób starszych zdefiniować można jako system 

realizowanych w jej ramach działań, mających na celu wszechstronną kompensację 

malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb, integrację              

z lokalną społecznością oraz przygotowanie do starości. 

Starość – z definicji, stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. Starość 

dzieli się na trzy zasadnicze etapy:  

 od 60 – 75 r. ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starość),  

 od 75 – 90 r. ż. – wiek starczy (tzw. późna starość) oraz  

 90 r. ż. i powyżej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność).  

Do podstawowych cech starości zalicza się: znaczny spadek zdolności adaptacyjnych 

człowieka w wymiarze biologicznym, psychospołecznym, postępujące ograniczenie 

samodzielności życiowej oraz stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia.  

Ogólna liczba ludzi powyżej 60-tego roku życia w województwie zachodniopomorskim 

wynosiła w 2010 r. 320.821 osób (18,6% ogółu ludności województwa, w tym 130.387 

mężczyzn – 40,7% oraz 190.434 kobiet – 59,3%.).  

Wyniki opublikowanej w 2012 r. prognozy ludności faktycznej dla Polski i województw 
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wskazują na istotne przemiany ludnościowe, jakich można oczekiwać w perspektywie 

horyzontu prognozy, tj. do 2035 r. Średnia długość życia Polaków dla mężczyzn 

urodzonych w 2010 r. wynosiła 72,1 lat, a dla kobiet – 80,6 lat. W przeciągu 10 lat, od 

2000 r., przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn wzrosło o 2,4 lata, a kobiet o 2,6 lat. 

Główny Urząd Statystyczny w perspektywie roku 2035 przewiduje w swoich prognozach 

dalsze wydłużanie się trwania życia, co w ocenie tej instytucji będzie powodować 

przyspieszenie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa i wzrost odsetka osób                

w wieku poprodukcyjnym o 11 %. Przeciętne trwanie życia wzrośnie odpowiednio o około 

8 lat dla mężczyzn oraz o około 3 lata dla kobiet. 

Mając na względzie powyższe dane szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie 

osobom starszym i przewlekle chorym odpowiedniej opieki.  

Aktualnie opieka ta sprawowana jest w ramach współdziałania dwóch sektorów:  

 opieki zdrowotnej,  

 pomocy społecznej, a jej zasadniczym celem jest oprócz organizowania opieki, 

udzielanie wsparcia w sposób umożliwiający jak najdłuższe funkcjonowanie tych 

osób w środowisku lokalnym.  

Istnieją dwa zasadnicze kierunki opieki sprawowanej nad osobami starszymi                          

i przewlekle chorymi: w ramach sektora opieki zdrowotnej (opieka instytucjonalna oraz 

opieka domowa) oraz trzy zasadnicze kierunki opieki sprawowanej w ramach sektora 

pomocy społecznej (opieka instytucjonalna, półstacjonarna oraz domowa).  

Opieka instytucjonalna w systemie opieki zdrowotnej realizowana jest w: 

 zakładach opiekuńczo-leczniczych na oddziałach szpitalnych,  

 hospicjach,  

 poradniach.  

Opiekę domową w systemie opieki zdrowotnej sprawują pod nadzorem lekarza 

pierwszego kontaktu: pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki domowe na 

podstawie kontraktu na świadczenia pielęgniarskie oraz wielodyscyplinarne zespoły opieki 

długoterminowej.  

Całodobowa opieka instytucjonalna w systemie pomocy społecznej realizowana jest               

w domach pomocy społecznej. Opieka półstacjonarna w systemie pomocy społecznej 

realizowana jest w dziennych domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia dla 

osób starszych. Opieka domowa w postaci usług opiekuńczych sprawowana jest przez 

opiekunki środowiskowe właściwych ośrodków pomocy społecznej.  

Na terenie powiatu koszalińskiego bardzo dobrze rozwinięta jest baza całodobowej 

opieki instytucjonalnej w postaci domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, 
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somatycznie chorych oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Instytucje 

te zapewniają ogółem 677 miejsc. 

Ponadto na terenie gmin powiatu koszalińskiego funkcjonują środowiskowe domy 

samopomocy, do zadań których należy budowanie sieci wparcia społecznego, 

przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle 

chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych. 

Ostatnią formą pomocy osobom  w podeszłym wieku i przewlekle chorym jest forma 

usług opiekuńczych świadczonych głównie przez personel właściwych ośrodków pomocy 

społecznej w miejscu ich zamieszkania. Zadanie to coraz częściej realizowane jest także 

na podstawie zlecenia przez inne podmioty (np. spółdzielnie socjalne), czy też w ramach 

prac społecznie użytecznych. Głównym celem tej formy pomocy jest pozostawienie osób 

starszych, chorych niepełnosprawnych jak najdłużej w miejscu zamieszkania. 

 

2.1.7. Pomoc dla cudzoziemców 
 

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców (http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-

okresowe/zestawienia-roczne/) w pierwszej połowie 2015 r. Szef Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców wydał 4 803 decyzje dotyczących postępowań o nadanie statusu 

uchodźcy. Na jej podstawie udzielił ochrony 273 osobom, 1 612 osób uzyskało negatywną 

decyzję, a 2 918 postępowań umorzono. Najwięcej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy 

uzyskali obywatele Syrii  (27 osób), Egiptu (15 osób), Iraku (14 osób), bez obywatelstwa 

(12 osób) i Turkmenistanu (10 osób). Ochrony uzupełniającej natomiast udzielano 

głównie: Rosjanom - 57 osób, Irakijczykom - 20 osób i Afgańczykom - 6 osób. 

Pomoc w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą, albo przebywający na podstawie  zezwolenia na pobyt czasowy            

w celu połączenia się z rodziną reguluje rozdział 5 (art. 91 do 95) Ustawy o pomocy 

społecznej, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. 2015, poz.515).  

Zgodnie powyższymi aktami prawnymi, po złożeniu wniosku do właściwego starosty za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, cudzoziemcowi udziela się 

pomocy mającej na celu wspieranie jego procesu integracji. 

Pomoc ta obejmuje: 

- świadczenia pieniężne w wysokości 606 zł do 1335 na osobę (wydatkowane na 

żywność, odzież, artykuły higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz naukę języka 

polskiego) - według stanu z dnia 01.10.2015 r. na podstawie Rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058.),  

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

- pracę socjalną, 

- poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne), 

- udzielanie informacji i wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, 

- inne czynności, które wspierają proces integracji cudzoziemca. 

Na podstawie art. 20 Ustawy o pomocy społecznej, pomoc cudzoziemcom w procesie 

integracji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat. 

Wsparcie to udzielane jest w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W przypadku, gdy 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskała osoba niepełnoletnia pozbawiona 

pieczy rodziców lub opiekuna prawnego, kierownik PCPR zawiadamia właściwy sąd 

opiekuńczy. Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek cudzoziemca (który obejmuje 

również małoletnie dzieci i małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy/ochronę 

uzupełniającą) złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej. Artykuł 91 ust. 5 formalizuje treść wniosku, który powinien 

zawierać: 

 - deklaracja w formie pisemnej o zamiarze zamieszkania na terenie wskazanego 

województwa, 

 - pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się już na 

terenie innego województwa, 

 - pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu 

integracji. 

Cudzoziemiec, który uzyskał status uchodźcy do wniosku dołącza także: 

 - właściwą decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, 

 - dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, 

 - karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej na terytorium RP, 

 - inne dokumenty którymi dysponuje cudzoziemiec, mogące pomóc                              

w opracowaniu programu integracji. 

Pomoc integracyjna jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, który 

określa zakres, wysokość i formy pomocy powiązane z sytuacją życiową cudzoziemca                

i jego rodziny. 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obejmują także udzielanie 
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cudzoziemcowi informacji i pomocy określonej w programie, w tym o warunkach jej 

wstrzymania lub odmowy, współpracy i wspierania cudzoziemca w kontaktach ze 

środowiskiem lokalnym i ośrodkiem pomocy społecznej, pomocy w uzyskaniu możliwości 

zamieszkania (w tym także w mieszkaniu chronionym), prowadzenia pracy socjalnej                  

z uchodźcą, innych działań wynikających z sytuacji życiowej oraz wspierania w realizacji 

programu integracji. 

Cudzoziemiec natomiast, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2, jest zobowiązany do 

zameldowania się w miejscu zamieszkania, rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, 

uczestnictwa w kursach nauki języka polskiego (jeżeli zachodzi taka potrzeba), współpracy 

oraz kontaktowania się z PCPR w ustalonych terminach (co najmniej 2 razy w miesiącu), 

innych zobowiązań ujętych w programie integracji i ich przestrzegania. 

Koordynatorem działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im 

miejsca zamieszkania oraz prowadzenia rejestru zatwierdzonych zmian w indywidualnym 

programie integracji, zgodnie z art. 22 Ustawy o pomocy społecznej, jest wojewoda. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony                            

z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. Wojewoda po 

aprobacie przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację.  

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziała z właściwym wojewodą             

i gminą, w zakresie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, 

uwzględniając wybór miejsca zamieszkania dokonany przez uchodźcę. Cudzoziemiec 

zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej sprawie                        

w porozumieniu z PCPR oraz gminą. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego 

miejsca zamieszkania w granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania 

indywidualnego programu integracji oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji 

programu. Jednakże dopuszcza się  zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca             

w okresie 12 miesięcy trwania programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

(przykładowo – podjęcie pracy na terenie innego powiatu, łączenia rodzin cudzoziemców, 

czy też zapewnienia specjalistycznego lecznictwa). 

Na podstawie art. 95 Ustawy o pomocy społecznej, pomoc dla cudzoziemca może 

zostać wstrzymana lub odmówiona. 

Pomoc integracyjna zostanie wstrzymana w przypadku: 

- uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań 

przyjętych w programie – przez okres do 30 dni, 

- wykorzystywania pomocy w sposób rażąco niezgodny z celem, na jaki została 
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przyznana – przez okres do 30 dni, 

- udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji 

życiowej –  do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji, 

- upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej -  do czasu 

opuszczenia przez niego zakładu, 

- wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

Uchylenie decyzji przyznającej pomoc nastąpi natomiast w przypadku: 

- cudzoziemiec, wobec którego kontynuowana jest uprzednio wstrzymana pomoc, 

ponownie dopuszcza się działań wymienionych wcześniej w odnośnikach 1–3, 

- cudzoziemiec w trakcie trwania indywidualnego programu integracji skazany 

został prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, 

- cudzoziemiec pozbawiony został statusu uchodźcy lub cofnięto mu ochronę 

uzupełniającą. 

Według danych z Analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie 

zachodniopomorskim za rok 2014, opracowanej przez Wydział Spraw Społecznych 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w roku 2014 udzielno 

pomocy 6 cudzoziemcom na łączną kwotę 75.384 zł, na podstawie zaakceptowanego 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego indywidualnego programu integracji. 

 Do dnia 30 września 2015 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 

nie wpłynął żaden wniosek cudzoziemca posiadającego status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą o udzielenie pomocy. 

 

2.1.8. Handel ludźmi 
 

W związku ze zmieniającą się sytuacją w Europie a co za tym idzie i w Polsce 

niezwykle ważną kwestią jest problem handlu ludźmi. Nasilenie tego zjawiska 

obserwujemy w Polsce od początku lat 90-tych. Polska jest krajem pochodzenia ofiar, 

krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy 

Zachodniej  a także krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji                

i pracy przymusowej. Zgodnie z Kodeksem Karnym z handlem ludźmi mamy do czynienia 

kiedy łącznie występują następujące czynności:  

 werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie), 

 transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji), 

 dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu), 
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 przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania), 

 przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu), 

 lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby). 

Aby można było mówić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem handlu ludzi obok wyżej 

wymienionych czynności wystąpić muszą:  

przemoc lub groźba bezprawna, 

 uprowadzenie, 

 podstęp, 

 wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, 

 nadużycie stosunku zależności, wykorzystanie krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 

 udzielenie albo przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą. 

Niezwykle ważne jest to, że jeśli mówimy o handlu dziećmi nie muszą być zastosowane 

wszystkie wymienione powyżej metody i środki. W polskim prawie przestępstwo handlu 

ludźmi zagrożone jest karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata (art. 189a 

Kodeksu karnego). Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest 

również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Osoby (ofiary handlu ludźmi) 

wykorzystywane są najczęściej w: 

 przemyśle pornograficznym, 

 prostytucji, 

 pracy lub usługach o charakterze przymusowym,  

 żebractwie,  

 niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność 

człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom 

ustawy. 

Z uwagi na usytuowanie powiatu koszalińskiego w regionie trans granicznym, dużą 

mobilność mieszkańców, poza granice Polski w celu poszukiwania pracy niezwykle ważna 

jest profilaktyka handlu ludźmi. Osoby wyjeżdżające poza granice kraju w celu 

poszukiwania pracy narażone są najczęściej na: 

 oszustwo ze strony pośrednika pracy, np. w postaci obietnicy wysokich zarobków, 

 bardzo krótki okres czasu na podjęcie decyzji o wyjeździe, którą trzeba podjąć                  

z dnia na dzień, 
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 od potencjalnego pracownika nie wymaga się specjalnych kwalifikacji zawodowych, 

 nie jest wymagana znajomość języka obcego,  

 pożyczenie przez pośrednika pieniędzy na przejazd i życie za granicą, którego 

następstwem jest bezgraniczne posłuszeństwo i konieczność oddania wszystkich 

zarobionych pieniędzy. 

W 2011 r. w wyniku współpracy Państwowej Inspekcji Pracy a instytucjami 

łącznikowymi z innych państw z obszaru Unii Europejskiej wymieniono informacje na 

temat 198 spraw, w których pojawił się wątek nieprawidłowego zatrudnienia obywateli 

Polski, z czego m.in. 72 spraw dotyczyły Belgii, 32 sprawy – Francji, 24 sprawy – Holandii, 

23 sprawy – Niemiec. 

W Polsce od  kwietnia 2009r. funkcjonuje Krajowe Centrum Interwencyjno-

Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK), finansowane              

w całości z budżetu państwa. KCIK jest zadaniem zlecanym przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych organizacji pozarządowej wyłanianej corocznie w otwartym konkursie. 

Obecnie zadanie to realizowane jest wspólnie przez La Stradę - Fundację przeciwko 

Handlowi Ludźmi  i Niewolnictwu oraz Stowarzyszenie Pomoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii 

Niepokalanej. Z pomocy KCIK mogą korzystać również osoby niezidentyfikowane przez 

organy ścigania czy prokuraturę jako ofiary handlu ludźmi. Niemniej oferta pomocy może 

zostać skierowana tylko do tych osób, wobec których pracownicy Krajowego Centrum, 

posiadający doświadczenie we wsparciu ofiar tego przestępstwa, żywią przekonanie, że 

osoby te powinny zostać zidentyfikowane jako pokrzywdzeni tym przestępstwem.                   

W ubiegłym roku, poza ofiarami handlu ludźmi, były to także ofiary pracy przymusowej, 

potencjalne ofiary handlu ludźmi, osoby poważnie zagrożone tym przestępstwem oraz ich 

rodziny, a także inne instytucje, udzielające pomocy i opiekujące się ofiarami handlu 

ludźmi. W 2014 roku KCIK udzielił bezpośredniego wsparcia 207 osobom – ofiarom 

handlu ludźmi, w tym 71 obywatelom Polski (34,3%) oraz 136 cudzoziemcom (65,7%). 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne nie tylko udziela pomocy ofiarom handlu 

ludźmi, realizuje także wsparcie, doradztwo i działania profilaktyczne, skierowane do 

potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Przedstawicielki KCIK organizują spotkania z tzw. 

grupami ryzyka, kontaktują się z mediami, a także – co może najważniejsze w ich 

działalności prewencyjnej – prowadzą telefon interwencyjny, gdzie każda osoba może 

uzyskać pomoc, wsparcie czy wyjaśnienie sytuacji, która wzbudza jej wątpliwości. Nadal 

jednak podstawową formą działalności Centrum jest pomoc ofiarom handlu ludźmi. Ta 

pomoc to często przede wszystkim zapewnienie schronienia – w ubiegłym roku (2014)             

w schroniskach La Strady i Stowarzyszenia Po-MOC przebywało 57 osób. Ponadto, 
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osoby, które zgłosiły się do KCIK mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, 

w legalizacji pobytu czy organizacji powrotu do kraju pochodzenia. 

Według danych Prokuratury Generalnej w 2014r. status pokrzywdzonych handlem 

ludźmi nadano 103 osobom, w tym 45 obywatelom Polski i 58 cudzoziemcom. Wśród 

cudzoziemców, najliczniejszą grupę od lat stanowią obywatele ukraińscy. Wśród ofiar 

przeważały kobiety – 78 osób, co stanowi prawie 76% wszystkich pokrzywdzonych 

handlem ludźmi w Polsce w 2014r., zidentyfikowano również 6 małoletnich. 

     Obywatele polscy stają się ofiarami handlu ludźmi także za granicą. Opublikowany              

w lutym 2015 r. raport Eurostatu nt. handlu ludźmi zawiera dane z lat 2010-2012. W tym 

okresie zarejestrowano w Unii Europejskiej 976 Polaków – ofiary handlu ludźmi, w tym 713 

było wykorzystywanych poza Polską: w Wielkiej Brytanii – 405 osób, Holandii – 187, 

Niemczech – 92, Francji – 12, Belgii – 6 i w Irlandii - 5 ofiar. Ponadto, zidentyfikowano 

pojedyncze osoby, obywateli polskich, pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi             

w Czechach, Danii, Finlandii, Luksemburgu, Szwajcarii i na Litwie. Podobnie jak w Polsce, 

w krajach UE, najczęstszą formą wykorzystania jest eksploatacja seksualna (w tym 

zarówno zmuszanie do prostytucji, udział w przemyśle pornograficznym, jak również 

masaże i modeling) – w 2012r. dotyczyło to 66% ofiar. Kolejna forma wykorzystania to 

praca przymusowa (przede wszystkim: rolnictwo, budownictwo i przemysł tekstylny) – 

20%, pozostałe – 13%.  

Najwięcej przypadków wykorzystania Polaków do pracy przymusowej odnotowano na 

terenie Wielkiej Brytanii. Według danych Centrum do Walki z Handlem Ludźmi (UKHTC) 

na 2340 ofiar handlu ludźmi, zidentyfikowanych w 2014 roku, 81 osób to obywatele polscy, 

z czego troje to nieletni. 

    Jeżeli chodzi o region koszaliński i województwo  zachodniopomorskie, to mimo tego iż 

jest usytuowany w strefie nadgranicznej to nie było zbyt wielu udokumentowanych 

przypadków handlu ludźmi. Jedyne dane odnośnie zjawiska dotyczą miejsca popełnienia 

czynu zabronionego przez prawomocne skazanie  dorosłych wg przestępstwa i wymiaru 

kary. Tak więc w 1999 r. mieliśmy jeden przypadek skazania z art. 204.§ 4k.k, oraz                  

w 2001 r . również jeden przypadek skazania z art. 253. § 1k.k .Dla porównania  w woj. 

lubuskim w latach 1998-2001 podobnych skazań było 10. Stosunkowo wysoka liczba 

skazań w tym województwie nakazuje traktować ten obszar Polski jako główne miejsce 

popełnienia przestępstwa. 
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ROZDZIAŁ 3.  ZASOBY 
 

3.1. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 

3.1.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zostało powołane Uchwałą Rady 

Powiatu Koszalińskiego Nr IV/28/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku. Posiada statut                 

i regulamin organizacyjny, jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową 

podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu oraz wchodzi w skład powiatowej 

administracji zespolonej. PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej: zadania 

własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone                  

w innych ustawach.  

Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok 

budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową. 

Realizując swoje zadania PCPR współdziała w szczególności z innymi jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, z organami rządowej administracji ogólnej, organami 

samorządów terytorialnych, sądami właściwymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, 

organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pracodawców, 

poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych, służbami (policja, straż 

graniczna, służba więzienna itp.). PCPR może prowadzić działalność charytatywną, 

współdziałać z wolontariuszami oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz 

mieszkańców powiatu koszalińskiego. 

Ustawa o pomocy społecznej stanowi w art. 112 ust 1, iż zadania pomocy społecznej              

w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie.  

 Powiatowe centrum pomocy rodzinie, jako koordynator zadań, posiada szeroką wiedzę 

o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję należytego wykonania zadań. 

PCPR pełni również rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na potrzeby Rady              

i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej w powiecie oraz 

pożądanym kierunkom zmian w tym zakresie .  

Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie wyznacza nie tylko ustawa                      

o pomocy społecznej, lecz także inne akta prawne tj.:  

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. 2015.332 j.t.); 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011.127.721 j.t., z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015.1445 j.t.); 
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4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

2011.231.1375 z późn. zm.); 

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 j.t.,  

z późn. zm.); 

6) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013.1650 j.t., z późn. 

zm.); 

7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.680 j.t., z późn. zm.); 

8) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U 

2015.121 j.t., z późn. zm.); 

9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych z środków publicznych (Dz. U. 2015.581 j.t., z późn. zm.); 

10) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.                 

2015.1390 j.t.); 

11) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2012.124 

j.t., z późn. zm.); 

12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. 2014.1118 j.t., z późn. zm.). 

 

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dokonuje podziału zadań pomiędzy 

poszczególne szczeble administracji państwowej i samorządowej. Do zadań 

obligatoryjnych powiatu realizowanych przez powiatowe centrum pomocy rodzinie należy: 

1) opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób             

i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami;  

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;  

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 

nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet                   

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze;  
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4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci                             

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;  

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;  

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;  

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi                

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;  

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;  

10)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

11)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu;  

12)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

13)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

14)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej w zakresie pomocy społecznej; 

15)  utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

 

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 

 pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz 

opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych                        

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
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 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

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

rozwój specjalistycznego wsparcia; 

 udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. 

Dodatkowe kompetencje i zadania nakłada na powiatowe centra pomocy rodzinie 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I tak, 

zgodnie z treścią art. 182 ust 2 tej ustawy, do zakresu działania powiatowego centrum 

pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na 

rzecz innych podmiotów. Ustawa dokonuje podziału zadań w zakresie pieczy zastępczej 

na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Do zadań 

powiatu realizowanych przez powiatowe centrum pomocy rodzinie należą zadania własne 

powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Do zadań własnych powiatu należy przede wszystkim: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych; 

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze                    

i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia; 

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i rodzin pomocowych; 

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 

dziennego o zasięgu ponadgminnym; 

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: 

a) grup wsparcia, 
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b) specjalistycznego poradnictwa, 

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych; 

9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku 

niezbędnych badań lekarskich; 

11) prowadzenie rejestru danych, o osobach: 

a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka; 

12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia                            

w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 

13) finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych            

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego; 

14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny               

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie                  

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej dane o powstaniu zaległości                

z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Natomiast do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny                    
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i systemu pieczy zastępczej; 

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

nakłada na centra zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

między innymi takie jak: 

 podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności; 

 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i funkcjami działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji  społecznej tych osób; 

 dofinansowanie: 

o uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

o sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

o zaopatrzenia z sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

o likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych               

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

o rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

o kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493 z póżn. zm.) nakłada na powiatowe Centra Pomocy Rodzinie następujące 

zadania:  

 opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania                

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci                    

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia,  

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
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interwencji kryzysowej,  

 tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie,  

 opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Inne zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowane w ramach 

kompetencji ustawowych to: 

1) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać na rzecz 

obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem 

stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym, 

2) powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować wnioski o ustalenie 

niezdolności do pracy, niepełnosprawności i jej stopnia, do organów określonych 

odrębnymi przepisami, 

3) w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 

właściwości powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub z jego 

upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy 

centrum upoważnieni na wniosek kierownika, 

4) starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub 

kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu do 

zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi                 

w sprawie powierzenia dziecka, 

5) zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy 

rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu, 

6) starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad 

działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 

jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków 

wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

7) powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii, 

8) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem                        

w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub 

częściowo opieki rodzicielskiej, 

9) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkłada sądowi, co najmniej 

raz w roku, wykaz rodzin zastępczych, 

10) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne 
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sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej, 

11) rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, opracowuje i wdraża lokalne programy 

pomocy społecznej. 

 
Rysunek nr 5 

Struktura organizacyjna PCPR w Koszalinie 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3.1.2. Domy Pomocy Społecznej 
 

Opieka instytucjonalna w systemie pomocy społecznej realizowana jest w domach 

pomocy społecznej. Sprawują one, całodobową opiekę nad osobami, które z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować                           

w codziennym życiu. Świadczą one usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych                 

i wspomagających oraz zapewniają:  

 miejsca zamieszkania,  

 wyżywienie obejmujące co najmniej 3 posiłki dziennie (posiłki dietetyczne zgodnie  

z zaleceniami lekarza),  

 wyposażenie w odzież i obuwie,  

 utrzymanie czystości,  

 pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,  

 pielęgnację (w tym również w czasie choroby),  

 umożliwiają dostęp do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,  

 pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,  

 pranie odzieży,  

 środki czystości i higieny osobistej mieszkańcom, którzy nie są w stanie jej zakupić,  

 niezbędną pomoc załatwianiu spraw osobistych,  

 świadczenie pracy socjalnej,  

 umożliwiają udział w terapii zajęciowej oraz  

 umożliwiają zaspokajanie potrzeb religijnych i inne.  

Zgodnie z art. 54 ust. 2 i ust. 2 a ustawy o pomocy społecznej, osobę wymagającą 

przyznania pomocy w formie pobytu w domu pomocy społecznej kieruje się do placówki 

odpowiedniego typu, umiejscowionej najbliżej miejsca zamieszkania po uzyskaniu zgody 

osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku, gdy przewidywany 

termin oczekiwania na umieszczenie przekracza 3 miesiące, skierowanie jest wydawane 

do domu pomocy społecznej o tym samym profilu lecz krótszym terminie oczekiwania 

(poniżej 3 miesięcy), zlokalizowanym jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. 

Do domów pomocy społecznej kierowane są również osoby przewlekle chore, których 

stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej 

opieki. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, domy pomocy społecznej dzieli 

się na domy dla: 

 osób w podeszłym wieku; 

 osób przewlekle somatycznie chorych; 
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 osób przewlekle psychicznie chorych; 

 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

 osób niepełnosprawnych fizycznie.  

Na terenie powiatu koszalińskiego funkcjonuje 6 domów pomocy społecznej (dla 3. z 

nich powiat jest organem prowadzącym) dysponującymi ogółem 677 miejscami. Starosta 

Koszaliński, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sprawuje nadzór nad 

ich merytoryczną działalnością.  

Tabela 28 

Wybrane dane charakteryzujące poszczególne domy pomocy społecznej 

Lp. Nazwa i typ placówki Podmiot prowadzący 
Liczba 
miejsc 

Miesięczny koszt 
pobytu mieszkańca 

w 2014 r. w zł. 

1 
Dom Pomocy społecznej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych w Cetuniu 

Stowarzyszenie 
„Niepełnosprawni w 
Domu i Środowisku” 

80 3.155,45 

2 
Dom Pomocy społecznej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych w Parsowie 

Stowarzyszenie „Mój 
Dom Moje Miejsce na 

Ziemi” 
85 3.154,42 

3 
Dom Pomocy społecznej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych w Mielnie 
Powiat Koszaliński 80 3.206,46 

4 
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych w Żydowie 
Powiat Koszaliński 215 2.708,40 

5 

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Nowych 
Bielicach 

Powiat Koszaliński 152 3.031,19 

6 

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

(dziewczęta)w Bobolicach 

Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek (Pallotynek) 

65 3.016,08 

 RAZEM: - 677 

Średni miesięczny 
koszt pobytu 

mieszkańca w 2014 
r. wyniósł 3045,33  

 

Źródło – opracowanie własne 

 

3.2. OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ   
 

W prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskiej wspierają rodziny m.in. instytucje 

pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym 

sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Od 2012 r. praca z rodzinami 

prowadzona jest w oparciu o 2 ustawy: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej. Na mocy ustawy o pomocy społecznej rodziny objęte są wsparciem w postaci 

finansowej (różnego rodzaju zasiłki), poradnictwa specjalistycznego, wsparcia w postaci 

instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej praca z rodzinami opiera się na wspieraniu rodziny,  

w której występują problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz rodzina nie radzi sobie            

w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (poziom gminy – praca prowadzona przez ośrodki 

pomocy społecznej) oraz w zakresie pieczy zastępczej (poziom powiatu – praca 

prowadzona przez powiatowe centra pomocy rodzinie). 

W roku 2014 w powiecie koszalińskim funkcjonowało ogółem 105 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 197 dzieci (w tym samym okresie w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych umieszczonych 23 dzieci). 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej   

zapewnił pracę z rodzinami ukierunkowaną na powrót dzieci do rodziny naturalnej lub – 

gdy było to niemożliwe dążył do przysposobienia wychowanków konsekwentnie, zgodnie  

z art. 33 ustawy umożliwiając i wspierając realizację planu pracy z rodziną poprzez między 

innymi przygotowanie dzieci do: 

 godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,  

 pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,  

 nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych    

kontaktów rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty, 

 zdobywania umiejętności społecznych,  

 umiejętności zaspokajania potrzeb emocjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych,  
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Wykres nr 15  
Liczba rodzin zastępczych/liczba dzieci przebywających  

w pieczy zastępczej w powiecie koszalińskim w roku 2014. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

                  

W 2014 roku w powiecie koszalińskim funkcjonowało 10 zawodowych rodzin 

zastępczych dla 65 dzieci, w tym: 

 pogotowia rodzinne – 3; 

 wielodzietne – 3; 

 zawodowa (zwykła) – 4. 

Ponadto na terenie powiatu koszalińskiego funkcjonowało: 

 70 spokrewnionych rodzin zastępczych dla 93 dzieci; 

 25 niezawodowych rodzin zastępczych dla 39 dzieci. 
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Wykres nr 16 

Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie koszalińskim w 2014 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wykres nr 17 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2014 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres nr 18 
Rodziny zawodowe funkcjonujące w powiecie koszalińskim w 2014 r.  

z uwzględnieniem liczby wychowanków. 

 

 

 

□  Liczba wychowanków – 65 

□ Liczba rodzin - 10 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W roku 2014 utworzono 10 nowych rodzin  zastępczych,  w których umieszczonych 

zostało 10 dzieci, jednocześnie rozwiązanych  zostało  17 rodzin zastępczych. W tym 

okresie 49 dzieci opuściło rodziny zastępcze: 

•  powrót do rodzin biologicznych  - 15 dzieci; 

• umieszczenie w innych rodzinach zastępczych – 6 dzieci; 

• przysposobienie -  7 dzieci; 

• rozpoczęcie procesu usamodzielnienia – 18 wychowanków; 

• zmianę miejsca zamieszkania rodziny zastępczej – 1; 

• inne (w tym umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej) – 2. 
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Wykres nr 19  

Powrót dzieci do rodzin biologicznych w latach 2012 – 2014. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W roku 2014, 15 dzieci powróciło do rodzin biologicznych (o 5 więcej niż                 

w roku 2013) co jest efektem współpracy  wielu służb (organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, itp.) przy realizacji planu pracy                      

z rodziną biologiczną oraz planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy. W roku 2014 

zauważalny jest także wzrost adopcji, a mianowicie 3 dzieci więcej zostało 

przysposobionych niż w roku 2013. W roku 2014 zauważalny jest wzrost liczby dzieci, 

które to  zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powróciły do 

rodzin biologicznych lub też zostały przysposobione. 
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Wykres nr 20  

Liczba adopcji w latach 2012-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Należy pamiętać, że na terenie powiatu koszalińskiego w pieczy zastępczej 

umieszczane są dzieci z terenu innych powiatów. Analogiczna sytuacja  ma miejsce                        

w przypadku dzieci z terenu powiatu koszalińskiego, które umieszczone są                       

w rodzinach na terenie innych powiatów. W takich przypadkach zawierane są między 

powiatami porozumienia, które regulują warunki przekazywania środków finansowych na 

pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem i pobytem dzieci w pieczy 

zastępczej.  

 

3.3. JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE SYSTEM 

 

Organizacje pozarządowe 

 

   Każdy może znaleźć się w sytuacji, gdy zagrożone jest jego zdrowie, materialny byt 

bądź też godność osobista. Każdy z nas może znaleźć się w obliczu niezaspokojenia 

podstawowych potrzeb. System pomocy społecznej oparty na współpracy z organizacjami 

społecznymi winien stwarzać optymalne warunki do przezwyciężenia tych krytycznych 

sytuacji rodziny - dlatego tak istotne jest współdziałanie i wzajemne wspieranie jednostek 

samorządowych i wszelkiego typu organizacji sektora niepublicznego.  Na terenie powiatu 

koszalińskiego funkcjonują następujące organizacje pozarządowe działające na rzecz 
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społeczeństwa: 

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POMORZE"  z siedzibą w Koszalinie przy ulicy 

Zwycięstwa 168, które bezpłatnie udziela pomocy osobom uzależnionym oraz ich 

rodzinom. Klub jest czynny codziennie, poza poniedziałkiem, w godzinach od 16:00 

do 21:00. W środy przyjmuje prawnik, do którego należy umówić się telefonicznie,  

w czwartki od 18:00 przyjmuje terapeuta uzależnień, a w piątki od 17:00 do 19:00 

psycholog. Ponadto w Klubie odbywają się mityngi AA. 

2. Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” znajdujące się przy               

ul. Zwycięstwa 168 w Koszalinie. Jest to miejsce dla młodzieży, która odnajduje 

sens życia i działania w pomocy swoim rówieśnikom. Na terenie Koszalina i Powiatu 

Koszalińskiego ta organizacja pozarządowa działa od 1994 roku. Młodzieży pomaga 

grupa specjalistów - psychologów, pedagogów, terapeutów. Głównym celem 

działalności Stowarzyszenia jest niesienie kompleksowej pomocy dzieciom, 

młodzieży i dorosłym (rodzicom, opiekunom, nauczycielom, innym specjalistom) 

poprzez tworzenie alternatywnego środowiska rówieśniczego 

3. . "Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Koszalinie               

(ul. Zwycięstwa 168). Zajmuje się ona świadczeniem pomocy psychologicznej                    

i terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Ponadto wspiera rodziny z problemem 

alkoholowym, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu ich członków, wspiera 

rodziców i opiekunów w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej przy 

współpracy z innymi podmiotami (szkołami, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, itp.) oraz tworzy system wsparcia 

dla dorosłych dzieci alkoholików poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. 

uzależnień. Osoba uzależniona może skorzystać z poradnictwa Punktu 

Konsultacyjnego, grupy wsparcia, kontaktu z psychologiem, psychiatrą, prawnikiem. 

Rodzina osoby uzależnionej może otrzymać pomoc terapeuty uzależnień, 

psychologa, pracownika socjalnego, grupy wsparcia dla rodziców lub skorzystać                

z programu "Szkoła dla rodziców i Wychowawców" a rodzeństwo może korzystać 

codziennie z Klubu Środowiskowego dla dzieci. 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomost”. 

Znajduje się ono w Unieściu (Gmina Mielno) przy ul. 6-go Marca 35. Cele statutowe 

związane są z pomocą społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ponadto zajmuje się 

wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, kulturą, sztuką, ochroną dóbr 
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kultury i dziedzictwa narodowego, promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalnością na 

rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów. 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Gąski którego celem działania 

Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: 

„społecznego, kulturalnego i gospodarczego miejscowości Gąski, integracja 

mieszkańców Gąsek, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym, czy też wykonywanie zadań w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i środowiska naturalnego.”  

6. Koszaliński Bank Żywności w Nowych Bielicach, który działa na zasadzie non – 

profit i realizuje bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz bezpłatny jej rozdział. 

Ponadto na zasadzie kierowania żywności do potrzebujących przekazuje ją poprzez 

organizacje charytatywne zajmujące się dożywaniem. Bank Żywności wyszukuje 

także źródła żywności produkowanej w nadmiarze, następnie pozyskuje żywność 

których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń, magazynuje otrzymane produkty              

i dystrybuuje na rzecz organizacji. Celem stowarzyszenia jest także promowanie 

postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawieniu. 

7. Przychodnie lekarskie wspierające osoby z problemami, takie jak Poradnie Zdrowia 

Psychicznego (Koszalin, ul. Zwycięstwa 119 oraz Monte Cassino 13), Centrum 

Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „Anon” (Koszalin ul. Monte Cassino 13), czy też 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Koszalin (również z siedzibą               

w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 13) to placówki udzielające świadczeń, a swym 

zakresem obejmują działania opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień. 

 

 

3.4. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej są budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gmin i miast. 

Na terenie powiatu koszalińskiego funkcjonują 3 miejsko – gminne ośrodki pomocy 

społecznej: w Bobolicach, Polanowie i Sianowie oraz gminne ośrodki pomocy społecznej: 

w Biesiekierzu, Będzinie, Mielnie, Manowie, Świeszynie. Ośrodki są  utworzone w celu 

realizacji zadań gminnych z zakresu pomocy społecznej (własnych i zleconych). 

Działalność ośrodków jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu 
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gmin, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację 

rządową. Ośrodki pomocy społecznej realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej oraz innych aktów prawnych, a także wynikające  z uchwał lokalnego 

samorządu gminnego. 

Zadania zlecone gminie obejmują: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,  

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach                                 

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,  

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych                      

w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,  

 prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób                 

z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Do zadań własnych gminy należy realizacja następujących świadczeń: 

 udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,                   

w tym osobom bezdomnym,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych                

w wyniku zdarzenia losowego,  

 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,  

 praca socjalna,  

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,  

 dożywianie dzieci,  

 prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,  

 kierowanie do domu pomocy społecznej,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,  

 przyznawanie pomocy rzeczowej,  

 inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy 
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3.5. PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką usługową i ogólnodostępną. 

Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne. 

 Celem Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,               

a także udzielanie ( także i ich  rodzicom lub opiekunom, nauczycielom  i wychowawcom)  

pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Korzystanie                

z usług poradni jest bezpłatne.  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swoją opieką 

specjalistyczną dzieci i młodzież z placówek w tym: 14 przedszkoli, 34 szkół 

podstawowych, 10 gimnazjów, 4 szkoły ponadgimnazjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno - 

wychowawcze, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, dom dziecka, domy pomocy 

społecznej.  

 

SPECJALNY OŚRODEK   SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W  WARNINIE 

 

Placówka przeznaczona dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, 

znacznym i głębokim. Ośrodek istnieje od roku 1978 w gminie Biesiekierz. W Ośrodku 

mieści się  Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do pracy, internat. Kształceniem specjalnym objętych jest 62 uczniów. 

Zadaniem placówki jest przybliżenie wychowankom warunków i trybu życia zgodnych ze  

standardami obowiązującymi w społeczeństwie, interdyscyplinarne wspomaganie rozwoju  

w celu osiągnięcia przez niego optymalnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, 

emocjonalnego, zdrowotnego i społecznego czyli uzyskanie wysokiego stopnia 

samodzielności i komfortu psychicznego.  

Celom tym podporządkowana jest każda sfera działalności Ośrodka - baza i sposób 

wyposażenia, organizacja pracy personelu merytorycznego 

i obsługowego, a przede wszystkim metodyka pracy z podopiecznymi. 

 

OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH 

 

Jest to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z autyzmem, z niepełnosprawnością 

w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością                   
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w wieku od 3 do 25 roku życia. Instytucja ta zapewnia realizację rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w ramach zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych oraz edukacyjno – terapeutycznych.  

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE 

 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie powstał 1 września 2005 r., na 

bazie Pogotowia Opiekuńczego. Jest placówką resocjalizacyjną,. Ośrodek dysponuje 48. 

miejscami podzielonymi na 4 grupy po 12. miejsc. W Ośrodku funkcjonuje Zespół Szkół:  

 Szkoła Podstawowa dla klas V/ VI z 12 miejscami ; 

 Gimnazjum dla klas  I - III z 12 miejscami w każdej klasie.  

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy posiada zaplecze gastronomiczne  i stołówkę.    

W dwóch budynkach  mieszczą się pokoje 2, 3 i 4-osobowe, w których łącznie można 

zakwaterować ok.50 osób.  

Ośrodek posiada sale i pomieszczenia, które umożliwiają organizację konferencji           

i wykładów z użyciem sprzętu multimedialnego.  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA 

W BONINIE 

 

Placówka istnieje od 1 września 1971 roku, położona jest na terenie  gminy Manowo. 

Jest to szkoła publiczna,  zapewniająca bezpłatne nauczanie młodzieży, prowadząca 

rekrutację uczniów na zasadzie powszechnej dostępności. 

W Zespole Szkół mieści się: 

1. Technikum kształcące w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik 

agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług 

gastronomicznych, technik rolnik. 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcącą w zawodach: mechanik-operator 

pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz małej gastronomii, ogrodnik. 

3. Technikum Uzupełniające kształcące w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa 

domowego, technik ogrodnik. 

4. Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik architektury krajobrazu. 
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ROZDZIAŁ 4.  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH 

4.1. ANALIZA SWOT 

 

   Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego. Skrót SWOT 

pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów:  

- strenghts – siły , atuty; 

- weaknesses – słabości; 

- opportunities – szanse, okazje; 

- threats – zagrożenia.  

  Analiza ta jest oparta na podziale wszystkich czynników wpływających na obecną              

i przyszłą pozycję oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz działające negatywne                

i pozytywnie. Opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania 

strategicznego i winno stanowić punkt wyjściowy dla określenia celów strategicznych .  

Analizę SWOT odniesiono przede wszystkim do kwestii społecznych. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Aktywność władz samorządowych powiatu. 

 Aktywność instytucji pomocowych. 

 Zmiany liczby mieszkańców w powiecie wykazujące 

tendencje wzrostowe – migracja mieszkaniowa, 

 Dobra współpraca z Komendą Miejską Policji. 

 Funkcjonowanie wielu organizacji pozarządowych- 

między  innymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

Koszalińskiego Banku Żywności,  Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego  

Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Caritasu. 

 Funkcjonowanie dobrze wyposażonej, przystosowanej 

do pracy z osobami niepełnosprawnymi Powiatowej 

Poradni  Psychologiczno  – Pedagogicznej. 

 Funkcjonowanie 6 domów pomocy społecznej dla 

różnej kategorii osób. 

 Organizowanie imprez o charakterze ponad lokalnymi 

ponadregionalnym. 

 Skoordynowany system pomocy dziecku i rodzinie  

w powiecie i gminach: 

o zespoły interdyscyplinarne w gminach; 

o powiatowi konsultanci do spraw przeciwdziałania 

przemocy i interwencji  kryzysowej  w gminach; 

o bezpłatny dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego; 

o realizowanie Powiatowego Systemu Pomocy 

Dziecku i Rodzinie; 

 Niedoskonałość przepisów prawnych. 

 Brak jednolitej polityki państwa dotyczącej 

rozwiązywania problemów społecznych. 

 Brak stabilności finansowej placówek pomocy 

społecznej. 

 Brak zakładów aktywizacji zawodowej dla osób ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. 

 Brak ośrodka interwencji kryzysowej. 

 Brak warsztatów terapii zajęciowej. 

 Brak dostępu dla wszystkich chętnych dzieci do 

świetlic środowiskowych. 

 Zbyt uboga oferta zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych. 

 Pauperyzacja ludności. 

 Dziedziczenie bierności i bezradności. 

 Ograniczona wysokość środków PFRON na realizację 

zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych. 

 Bariery architektoniczne w obiektach użyteczności 

publicznej. 

 Wysoka stopa bezrobocia  

 Niskie płace. 

 Niskie kwalifikacje i wykształcenie bezrobotnych. 

 Edukacja zawodowa nie odpowiadająca potrzebom 

rynku. 

 Brak mobilności zawodowej. 
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o Dwa pogotowia rodzinne; 

 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej z terenu powiatu. 

 Stosowanie nowatorskich rozwiązań i innowacyjność. 

 Bardzo dobra, wzajemna współpraca PCPR  

z ośrodkami pomocy społecznej w gminach. 

 Dobrze wykształcona i przygotowana kadra.  

 Położenie wzdłuż dróg krajowych nr 6 i nr 11. 

 Atrakcyjne położenie geograficzne. 

 

 Zmniejszający się przyrost naturalny. 

 Niedoinwestowanie oświaty, kultury i sportu. 

 Niezadowalający stan techniczny szkół i placówek 

społecznych. 

 Ograniczony dostęp do  medycznych usług 

specjalistycznych. 

 Wyuczona bezradność i postawy roszczeniowe. 

 Brak koordynacji działań organizacji pozarządowych. 

 Zbyt mała aktywność służb prewencyjnych  

i porządkowych. 

 Brak aktualnych i rzetelnych diagnoz społecznych. 

 Wykluczenie komunikacyjne. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Aktywność władz samorządowych. 

 Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

 Rozwój innowacyjnych form, metod i rozwiązań w 

pomocy społecznej. 

 Rozwiniecie współpracy z wszelkimi organizacjami 

działającymi w sferze pomocy społecznej. 

 Rozwinięcie wolontariatu. 

 Opracowywanie i wdrażanie programów 

profilaktycznych. 

 Doskonalenie Powiatowego Systemu Pomocy Dziecku 

i Rodzinie. 

 Rozwijanie instytucjonalnych form w zakresie niesienia 

pomocy środowiskom  zagrożonym przemocą. 

 Wzrost zainteresowania mieszkańców powiatu 

wpływem na decyzje kształtujące  warunki życia 

społeczności lokalnych, rozwój powiatu i instytucji 

obywatelskich. 

 Dostosowanie kierunków kształcenia do rynku pracy. 

 Rozwój szkolnictwa wyższego w regionie. 

 Rozwój kształcenia ustawicznego. 

 Aktywizacja mieszkańców i rozwój demokracji lokalnej. 

 Pozyskanie inwestorów zewnętrznych. 

 Polityka regionalna ukierunkowana na rozwój 

obszarów wiejskich                zdegradowanych. 

 Atrakcyjność turystyczna. 

1. Brak wystarczających środków na realizację zadań. 

2. Niestabilne uregulowania prawne i finansowe. 

3. Starzenie się społeczeństwa. 

4. Brak perspektyw dla młodzieży. 

5. Osłabienie znaczenia rodziny naturalnej. 

6. Wysoki poziom bezrobocia również w powiatach 

ościennych. 

7. Pauperyzacja społeczeństwa. 

8. Zjawisko wykluczenia społecznego. 

9. Brak szerokiej współpracy z powiatami ościennymi. 

10. Potencjalne nasilanie się zjawisk patologicznych - 

wzrost zagrożenia rozwojem patologii społecznych 

(alkoholizm, narkomania, przemoc, rozboje i inne) 

szczególnie u ludzi młodych.  

11. Migracja młodych i wykształconych ludzi do innych 

ośrodków oraz państw Unii Europejskiej. 

12. Brak zachęt systemowych dla inwestorów. 

13. Brak aktywności zmierzającej do poprawy bytu grup 

społecznych, rozwój postaw roszczeniowych lub 

bierności i oczekiwania. 

14. Wpływ polityki na działania i plany samorządu. 
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4.2.MISJA 

 

Wzmacnianie Rodzin  i mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez utrzymywanie, 

wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz  aktywności - z uwzględnieniem 

potrzeb i możliwości mieszkańca, Jego Rodziny i otoczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bliskość miasta Koszalin. 

 Możliwość współpracy z licznymi specjalistycznymi 

placówkami znajdującymi się na terenie miasta 

Koszalina. 

 Pozyskiwanie na cele społeczne funduszy ze źródeł 

zewnętrznych. 

 Aktywna polityka rządu wspierająca wielofunkcyjny 

rozwój  obszarów wiejskich. 

 Wykorzystanie zasobów ludzkich i rozwój 

pozarolniczych form działalności. 
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4.3.CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA 

 

4.3.1.  

I CEL STRATEGICZNY: PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA RODZINA 

 

4.3.1.1.Cel operacyjny: Rodzina bez przemocy 

 

kierunki działań:  

 doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom przemocy poprzez: 

- powołanie Powiatowego Konwentu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- doskonalenie metod i form pracy Powiatowego i Gminnych Zespołów                

Interdyscyplinarnych oraz poradnictwa specjalistycznego,  

- doskonalenie i poprawa infrastruktury pomocowej dla osób dotkniętych przemocą, 

 zapewnienie dostępnego  dla mieszkańców powiatu  poradnictwa specjalistycznego 

oraz możliwości uczestnictwa w terapii specjalistycznej (indywidualnej  i grupowej –            

w tym rodzinnej): 

- inicjowanie działań edukacyjnych dostarczających wiedzy o sposobach radzenia 

sobie z problemami przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie  patologii społecznych poprzez 

promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu  przez dzieci, młodzież oraz 

osoby dorosłe,    

- motywowanie do zwiększania społecznego zaangażowania organizacji                                                                                          

pozarządowych w podejmowaniu działań na rzecz profilaktyki przemocy w rodzinie, 

- doskonalenie form i metod pracy z osobami stosującymi przemoc, 

- współpraca międzysektorowa, 

- tworzenie, realizacja i promowanie programów/projektów skutecznej prewencji 

przemocy, 

- budowanie sieci wsparcia dla osób doświadczających przemocy, 

- kampanie medialne. 

                                                  

4.3.1.2. Cel operacyjny: Zapewnienie dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki 

pieczy zastępczej  

 

kierunki działań:  

• propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 
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• pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych                      

i prowadzenia rodzinnych domów dziecka, 

• wspieranie, wzmacnianie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin 

zastępczych,  

• ograniczanie instytucjonalizacji pieczy zastępczej, 

• działania integrujące środowisko rodzin zastępczych, głównie poprzez: 

o uruchomienie Regionalnej Akademii Rodziny, 

o wspieranie inicjatyw tworzenia samopomocowych grup wsparcia,  

o uczestnictwo w imprezach  kulturalno- artystycznych, 

o rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodzicielstwa zastępczego,  

o zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy i szkoleń, 

o zapewnienie specjalistycznego wsparcia, 

• wymiana doświadczeń oraz współpraca z krajami Unii Europejskiej. 

 

4.3.1.3.Cel operacyjny: Prawidłowe funkcjonowanie rodzin 

 

kierunki działań:  

 integracja środowiska rodzin poprzez: 

 uruchomienie Regionalnej Akademii Rodziny, 

 zapewnienie rodzinom i jej członkom dostępu do poradnictwa specjalistycznego                   

i terapii, 

 uczestnictwo w integracyjnych imprezach  kulturalno- artystycznych jako alternatywa 

dla nieporządanych nawyków spędzania czasu wolnego, 

 wymiana doświadczeń oraz współpraca z krajami Unii Europejskiej, 

 realizacja programów/ projektów z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, 

 promowanie międzypokoleniowych działań dla Rodziny, 

 podejmowanie działań interdyscyplinarnych na rzecz dziecka i rodziny, 

 działania profilaktyczne. 

 

4.3.1.4. Cel operacyjny: Przestrzeń społeczna otwarta na potrzeby osób starszych 

 

kierunki działań:  

Wzmacnianie samodzielności osób starszych miedzy innymi poprzez kreowanie 

nowoczesnej polityki senioralnej: 

 umożliwianie samorealizacji i autokreacji, 
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 wzmacnianie , inicjowanie i popularyzacja działań prewencyjnych na rzecz 

bezpieczeństwa seniorów, 

 wsparcie i promocja kształcenia ustawicznego osób starszych (w tym 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku), 

 rozwój sieci wsparcia informatycznego seniorów, 

 zapewnienie możliwości zachowania przez osoby starsze zdrowia psychicznego  

i fizycznego w celu jak najdłuższego pozostawania w miejscu zamieszkania, 

 oferty aktywnego zagospodarowania czasu jako alternatywy dla pracy 

zawodowej, 

 rozwój wolontariatu seniorów, 

 powołanie Powiatowej Rady Inicjatyw Senioralnych, 

 zapewnienie dostępności do specjalistycznego poradnictwa (również mobilnego), 

 wsparcie rozwoju sektora usług dla seniorów ( w tym usług opiekuńczych), 

 dostęp do programów rehabilitacyjnych, 

 rozwój i promocja międzypokoleniowości działań, 

 wsparcie i promocja domów pomocy społecznej ( promowanie ofert, organizacja 

Dni Otwartych w dps, 

 tworzenie i promowanie miejsc i instytucji przyjaznych seniorom 

 tworzenie możliwości zapewniania „opieki wytchnieniowej”, 

 inicjowanie, analiza oraz upowszechnianie badań potrzeb społecznych 

środowiska seniorów, 

 przełamywanie stereotypu „starego człowieka” poprzez edukację 

międzypokoleniową, 

 wymiana doświadczeń oraz współpraca z krajami Unii Europejskiej w zakresie 

rozwiązywania problemów ludzi w podeszłym wieku. 
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4.3.2.  

II CEL STRATEGICZNY: ZMNIEJSZENIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ŁAGODZENIE  JEJ NEGATYWNYCH SKUTKÓW  

 

4.3.2.1. Cel operacyjny: Ograniczenie  bezrobocia oraz łagodzenie jego negatywnych 

skutków 

 

kierunki działań:  

 promowanie integracji społecznej w tym w szczególności jej aktywnych form takich jak: 

- centra integracji społecznej (CIS), 

- kluby  integracji społecznej  (KIS), 

- spółdzielnie socjalne, 

- zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). 

 wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr i rozwoju 

przedsiębiorczości, 

 przeciwdziałanie „dziedziczeniu ”długotrwałego bezrobocia, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zagrożonej  

dziedziczeniem bierności zawodowej poprzez zapewnienie do usług,  kultury, oświaty 

itp. 

 tworzenie różnych form bezpłatnej pomocy informacyjnej i specjalistycznej dla osób 

pozostających długotrwale bez pracy, 

 podejmowanie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób bezrobotnych. 

 

4.3.2.2 Cel operacyjny: Wspieranie lokalnego rynku pracy  

 

kierunki działań: 

 realizacja programów i projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, 

 realizacja programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz 

pozyskiwaniu pracowników, 

 wsparcie osób bezrobotnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy, 

 współpraca z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na lokalnym rynku 

pracy, 
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 tworzenie na terenie powiatu dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów, 

mogących tworzyć nowe miejsca pracy, 

 wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy. 

 

4.3.2.3. Cel operacyjny: Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniami   

 

kierunki działań:  

 systematyczna ocena skali zjawiska uzależnień w oparciu o posiadaną bazę danych, 

 informowanie o problemach i skutkach uzależnień, 

 kształtowanie i promowanie pożądanych postaw oraz właściwej hierarchii wartości 

życia, 

 podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa dotyczącego uzależnień, 

 wspieranie tworzenia grup samopomocowych w zakresie pomocy osobom 

wychodzącym z uzależnienia, 

 zwiększenie liczby różnorodnych placówek środowiskowych o charakterze dziennym, 

 zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych                           

i współuzależnionych. 

 

4.3.3.   

III CEL STRATEGICZNY: WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

4.3.3.1. Cel operacyjny: Tworzenie osobom niepełnosprawnym optymalnych 

warunków funkcjonowania społecznego. 

 

kierunki działań:  

 powołanie Powiatowego Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych,  

 koordynacja działań instytucji, placówek i organizacji pozarządowych, działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

 upowszechnianie (szczególnie w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych) zdrowego stylu życia, 

 rozszerzanie obszarów integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

poprzez: 

o wspieranie  i propagowanie organizowania imprez integracyjnych, 

o tworzenie i rozpowszechnianie powiatowego kalendarza imprez 

integracyjnych 
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o uruchomienie  Warsztatów Terapii Zajęciowej  (w szczególności w domach 

pomocy społecznej w Żydowie i Nowych Bielicach), 

 podejmowanie działań integrujących począwszy od edukacji przedszkolnej, 

 opracowanie i wdrażanie w przedszkolach oraz  szkołach  cyklu specjalistycznych 

programów psychoedukacyjnych z zakresu informowania o niepełnosprawności, 

 tworzenie warunków rozwoju szkolnictwa specjalnego w powiecie, 

 wspieranie działań podejmowanych w zakresie likwidacji barier prawnych, 

finansowych, komunikacyjnych i architektonicznych w placówkach oświatowych       

i opiekuńczo – wychowawczych i innych instytucjach publicznych, 

 umożliwienie uzupełnienia wykształcenia osobom niepełnosprawnym, które             

z różnych przyczyn pozostają poza systemem edukacji, 

 informowanie społeczeństwa powiatu o wszelkich aspektach niepełnosprawności                  

(plakaty, ulotki, broszury itp), 

 zacieśnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi                 

w zakresie działań o charakterze informacyjnym    i profilaktycznym, 

 podjęcie działań  w celu pozyskania wolontariuszy, 

 organizacja szkoleń i konferencji nt. niepełnosprawności i jej etiologii oraz 

problemów   z niej wynikających  oraz metodach i formach pracy terapeutycznej 

(we współpracy            z lekarzami, rehabilitantami, działaczami organizacji 

pozarządowych oraz rodzinami osób niepełnosprawnych), 

 zachęcanie (poprzez placówki i stowarzyszenia, działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych) do wyłonienia grupy, reprezentującej społeczność osób 

niepełnosprawnych powiatu koszalińskiego w celu skuteczniejszej reprezentacji 

interesów niepełnosprawnych, 

 sporządzanie diagnozy dotyczącej osób niepełnosprawnych. 

   Dostęp do systemu informacji o możliwościach zdobycia lub podwyższenia 

kwalifikacji zawodowych 

 tworzenie skoordynowanego systemu informacji o warunkach i możliwościach 

podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne (dla pracodawców  , szkół 

urzędu pracy), 

 umożliwienie dostępu do wczesnej diagnozy niepełnosprawności, 

 wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, 

 tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dla 

niepełnosprawnych absolwentów, 
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 podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej. 

 

4.3.4.  

IV CEL STRATEGICZNY: ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW POBYTU            

I PRACY  W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ 

POWIATU 

 

4.3.4.1. Cel operacyjny: Kompetentna i wykwalifikowana kadra pomocy społecznej 

kierunki działań:  

 doskonalenie metod i form pracy: 

 integracja kadr pomocy społecznej w celu przeciwdziałania wypaleniu                                                               

zawodowemu, 

 prowadzenie profesjonalnego  doradztwa i poradnictwa metodycznego dla 

pracowników, 

 umożliwianie nabywania i wymiany doświadczeń (w tym wymiany międzynarodowe), 

 zapewnienie coachingu. 

 

 

4.3.4.2. Cel operacyjny: Zapewnienie standardu usług świadczonych przez  

powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

kierunki działań:  

- poprawa estetyki i funkcjonalności jednostek, 

- zwiększanie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- doskonalenie współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury, 

- wspieranie gmin w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez 

opracowywanie wspólnych programów, 

o rozwój systemu wsparcia usamodzielnianych wychowanków poprzez: 

o tworzenie mieszkań usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-  

wychowawczych, domów pomocy społecznej i rodzin zastępczych oraz 

mieszkań    chronionych, 

o działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych, 

o rozwój samodzielności wychowanków,  

-  wspieranie samorządności: mieszkańców  domów pomocy społecznej  oraz  

wychowanków  i podopiecznych placówek. 
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4.3.5. 

V CEL STRATEGICZNY: ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

PROFILATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE  

 

4.3.5.1. Cel operacyjny: Współpraca z samorządami oraz promowanie skutecznych 

rozwiązań  w zakresie polityki społecznej 

kierunki działań:  

 wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, partnerami 

społecznymi i organizacjami, 

 wspieranie inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych 

przyczyniających się do tworzenia oraz realizacji lokalnych strategii, 

 podejmowanie działań na rzecz włączenia samorządów lokalnych (powiatowego                    

i gminnych) do aktywnej pracy na rzecz dziecka i rodziny, 

 zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

 wspieranie ruchu wolontarystycznego, 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności, organizacji 

pozarządowych, samorządów, lokalnego biznesu, itp. - popularyzujących działania na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych, 

 tworzenie i wspólna  z gminami realizacja programów osłonowych wynikających                   

z rozeznanych potrzeb, w tym w zakresie aktywizacji długotrwale bezrobotnych, 

 upowszechnianie ogólnopolskich i ponadregionalnych projektów skierowanych do grup 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie mogą być 

skutecznie objęte pomocą na poziomie powiatu, 

 współpraca i wymiana doświadczeń w budowaniu systemów wsparcia z krajami Unii 

Europejskiej oraz miastami partnerskimi powiatu koszalińskiego,  

 opracowywanie i kolportaż broszur, ulotek oraz materiałów edukacyjnych oraz 

informatora dla mieszkańców powiatu w zakresie ich uprawnień i możliwości otrzymania 

wsparcia i pomocy, 

 współpraca z lokalnymi i regionalnymi  mediami. 

 

4.3.5.2. Cel operacyjny: Zbudowanie skutecznego systemu pomocy dziecku i rodzinie 

kierunki działań:  

 poprawa drożności systemu pomocy społecznej poprzez sprawne informowanie                      

o potrzebach i zagrożeniach, 
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 stworzenie systemu wsparcia dla uchodźców i ich rodzin, 

 tworzenie warunków dla integracji społecznej dla osób  opuszczających zakłady karne, 

repatriantów oraz uchodźców, 

 zapewnienie dostępu do  profesjonalnej opieki dla dzieci i młodzieży w zakresie 

interwencji, socjalizacji i  resocjalizacji,  

 monitorowanie i ewaluacja programów pomocy dziecku i rodzinie, 

 działania na rzecz rozwoju sieci gminnych środowiskowych ognisk wychowawczych,  

 

4.3.5.3. Cel operacyjny: Monitoring i ewaluacja Strategii  

kierunki działań:  

o powołanie Zespołu Koordynującego realizację Strategii. 

o dostosowywanie zapisów Strategii do zmieniających się warunków wewnętrznych                 

i otoczenia, 

o przeprowadzanie badań i analiz dotyczących problemów społecznych  

o informowanie społeczności powiatu o sposobie realizacji Strategii oraz o efektach jej 

wdrażania, 

o sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej, 
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4.4. WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII 

 

W związku z koniecznością stałego wdrażania Strategii w powiecie koszalińskim, 

zasadne jest opracowanie wskaźników, dzięki którym będzie można m.in. ocenić stopień 

jej realizacji i efektywność.   

 wskaźniki produktu będą możliwe do zweryfikowania na podstawie wydanych 

zaświadczeń, certyfikatów, list obecności, dokumentacji zdjęciowej, protokołów, kart 

monitoringu realizacji porozumień, itp. mierzone będą:  

– liczba godzin poświęconych na spotkania zespołu ds. monitoringu strategii 

co najmniej – 2 spotkania w roku, 

– liczba godzin na potrzeby opracowania raportu z realizacji strategii                  

w powiecie koszalińskim – co najmniej 40 h,  

– liczba opracowanych sprawozdań – 1/ rocznie, 

– liczba sporządzonych protokołów podczas spotkań związanych                          

z monitoringiem strategii,  

– liczba zrealizowanych inicjatyw na rzecz realizacji strategii, 

 wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich efektów działań podejmowanych  

w ramach projektu, w tym: 

– liczba osób uczestniczących w działaniach związanych z realizacją 

strategii, 

– liczba nowych instrumentów wdrożonych w ramach realizacji strategii,  

– liczba nowych narzędzi wdrożonych w ramach realizacji strategii, 

– liczba zrealizowanych projektów/ programów w związku z realizacją 

strategii, 

– liczba osób objętych wsparciem w ramach programów i projektów, 

– liczba osób objętych wsparciem w ramach programów i projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 wskaźniki oddziaływania: 

– zbudowanie i wykorzystywanie systemu przepływu informacji pomiędzy 

instytucjami realizującymi założenia strategii, 

– liczba osób objętych działaniami w ramach realizacji strategii, 

– liczba instytucji współpracujących na rzecz realizacji założeń strategii, 

– tworzenie sieci współpracy na terenie powiatu koszalińskiego. 

Wskaźnikami jakościowymi realizacji strategii będą: 

– ocena współpracy między instytucjami 
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– znajomość strategii na terenie powiatu koszalińskiego (gminy, instytucje, 

służby, ngo), 

– nowe narzędzia wykorzystywane na potrzeby realizacji strategii, 

– przepływ informacji pomiędzy instytucjami realizującymi strategię. 

 

4.5. PROGNOZA ZMIAN Z ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STRATEGII 

 

W rezultacie podjętych działań ujętych w „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w powiecie koszalińskim na lata 2016-2020” przewiduje się wzrost zaufania 

mieszkańców do instytucji pomocowych, wzrost aktywności społeczno-gospodarczej 

mieszkańców powiatu oraz zmniejszenia zasięgu występujących na jego terenie 

problemów społecznych, które zostały szczegółowo scharakteryzowane w niniejszej 

Strategii.  

Tabela 29 

Prognoza zmian problemów społecznych na terenie powiatu koszalińskiego  

w wyniku realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

 

Problem społeczny Prognoza zmian 

Dzieci pozbawione 
prawidłowej opieki 
rodzin biologicznych 
umieszczone w pieczy 
zastępczej 

 spadek liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, 

 wzrost liczby dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodzin 

naturalnych, 

 zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnych formach 

pieczy zastępczej, 

 wzmocnienie kompetencji i potencjału rodzin zastępczych 

Brak kompetencji 
społecznych i 
wychowawczych 
rodzin 

 dostępność poradnictwa specjalistycznego i terapii,  

 międzypokoleniowość działań, 

 możliwość korzystania ze wsparcia Regionalnej Akademii Rodziny, 

 wzrost kompetencji wychowawczych rodzin. 

Uzależnienia 

 zwiększenie liczby osób dotkniętych uzależnieniami korzystających ze 

specjalistycznego wsparcia, 

 wzrost wiedzy o negatywnych skutkach społecznych uzależnień, 

 rozwój sieci wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny. 

bezrobocie 

 dopasowanie oferty do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, 

 zmniejszenie bezrobocia, 

 przerwanie dziedziczenia negatywnych  postaw związanych  
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Problem społeczny Prognoza zmian 

z zatrudnieniem. 

niepełnosprawność 

 podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier 

architektonicznych i psychologicznych w miejscach publicznych, 

 zaangażowanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne  

i zawodowe, 

 dostępność do wszelkich informacji związanych  z niepełnosprawnością, 

 aktualna diagnoza osób dotycząca niepełnosprawnych w powiecie. 

Przemoc w rodzinie 

 zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez budowanie lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy j dla rodzin dotkniętych 

przemocą, 

 skuteczna ochrona ofiar przemocy, 

 prowadzenie specjalistycznych terapii dla sprawców przemocy, 

 rozwój społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie. 

Przestępczość 

 zmniejszenie liczby przestępstw, 

 eliminowanie aktów wandalizmu i chuligaństwa poprzez ofertę 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

 ochrona ofiar przestępstw, 

 zwiększenie aktywności służb publicznych w przeciwdziałaniu 

przestępczości. 

Osoby starsze  

 realny wpływ osób starszych na politykę senioralną w powiecie  

i gminach, 

 domy pomocy społecznej jako instytucje otwarte na zindywidualizowane 

potrzeby mieszkańców, 

 powstanie miejsc i instytucji przyjaznych seniorom, 

 rozwój wolontariatu osób starszych, 

 możliwość zapewnienia „opieki wytchnieniowej”, 

 osoby starsze postrzegane jako wartość społeczna, 

 wysokokwalifikowani specjaliści zatrudniani w domach pomocy społecznej. 

Zróżnicowane 
systemy i procedury 
wsparcia społecznego 
(powiat- gminy) 

 wspólny dla powiatu i gmin powiatu system wsparcia i pomocy 

mieszkańcom, 

 wspólne dla powiatu i gmin powiatu procedury wsparcia i pomocy 

mieszkańcom. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Prognozowane zmiany zostaną osiągnięte poprzez współpracę wszystkich osób, 

stowarzyszeń oraz instytucji i organizacji pozarządowych działających dla dobra 

mieszkańców powiatu w zakresie pomocy społecznej.  

W ramach tej współpracy realizowane będą liczne programy pomocowe skierowane 

do konkretnych grup dotkniętych problemami społecznymi. Prognozowane zmiany            

w zakresie objętym Strategią zmierzać będą w kierunku zapewnienia spójności powiatu    

w wymiarze społecznym. 

 

4.6. SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII ORAZ JEJ RAMY FINANSOWE 

 

Samorząd powiatu, zgodnie z art. 19 ustawy o pomocy społecznej, opracowuje, 

aktualizuje i realizuje Strategię. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako powiatowa 

samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu polityki 

społecznej.  

Rolą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostki organizacyjnej powiatu 

będzie koordynacja działań, inicjowanie rozwiązań oraz promowanie współpracy.  

Zapewnienie synergii działań i realizacja aktywnej polityki społecznej powiatu 

koszalińskiego wymaga współpracy z samorządami i województwa. W związku                  

z powyższym uwzględniono również monitorowanie spójności działań w zakresie Strategii. 

Skuteczność funkcjonowania systemu wdrażania Strategii weryfikowana będzie poprzez 

prowadzony monitoring i ewaluację. 

Samorząd powiatowy  jest odpowiedzialny za kreowanie polityki społecznej w powiecie.  

Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i organizację procesu realizacji 

Strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, które wykonuje zadania 

samorządu powiatu w zakresie polityki społecznej, a także zadań powierzonych na 

podstawie innych przepisów, porozumień i umów.  

Strategię realizować będą również: inne jednostki organizacyjne samorządu powiatu, 

samorządy gmin, a w szczególności jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz inne podmioty 

zaangażowane w realizację polityki społecznej.  

Monitoring Strategii odbywać się będzie w oparciu o określone wskaźniki. Źródłem 

pozyskiwania danych na potrzeby organizacji procesu monitoringu będą dane z oceny 

zasobów pomocy społecznej, sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej         
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z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, jak 

również sprawozdania z realizacji ww. programów wojewódzkich oraz statystyka 

publiczna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie raz w roku przedstawiał Radzie 

Powiatu sprawozdanie z realizacji Strategii zawierające raporty z działań w danym roku 

budżetowym.  

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Strategii jest jej finansowanie. 

Zakłada się, że ramy finansowe „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych          

w Powiecie Koszalińskim na lata 2016-2024” będą realizowane w sposób ciągły  w celu 

osiągnięcia zdefiniowanych celów strategicznych i operacyjnych. Podejmowane w tym 

kierunku działania odbywać się będą w ramach współpracy z samorządami gminnymi        

i wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. 

Charakter Strategii integrującej działania istotne z punktu widzenia zapewnienia 

spójności społecznej i terytorialnej regionu powoduje, że realizacja założonych 

przedsięwzięć nie może być finansowana wyłącznie z jednego źródła. Przewiduje się, że 

realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu następujących 

źródeł finansowania: 

 środki własne pochodzące z budżetu powiatu; 

 środki przekazane powiatowi z budżetu państwa (dotacje); 

 środki funduszy krajowych (PFRON); 

 projekty systemowe i konkursowe oraz pozakonkursowe w ramach środków 

rządowych, ministerialnych oraz Unii Europejskiej; 

 środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny), fundusze norweskie. 

Sprecyzowanie wysokości planowanych środków na realizację Strategii nie jest możliwe 

ze względu na długofalowość realizacji dokumentu (9 letni okres obowiązywania), 

długookresowe źródła finansowania oraz różnorodność jednostek i organizacji 

realizujących zadania strategiczne. Ponadto zakłada się, że cele i działania wskazane      

w Strategii mają wyznaczać kierunki finansowania polityki społecznej powiatu i będą 

uwzględniane przy konstruowaniu budżetu w kolejnych latach. Jednocześnie dokument 

nie zakłada tworzenia nowych zasobów w ramach prowadzonej polityki społecznej, takich 

które wymagałyby dodatkowych, znacznych nakładów finansowych. Wobec powyższego 

należy przyjąć że wdrożenie niniejszego dokumentu nie wpłynie, w istotny sposób, 
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zarówno na wielkość, jak i charakter wydatków w ramach polityki społecznej, w tym rynku 

pracy, które na przekroju lat przedstawiały się następująco: 

Wydatki Powiatu Koszalińskiego na politykę społeczną (oświata i wychowanie, ochrona 

zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych, rynek pracy, edukacyjna opieka wychowawcza): 

 2012 – 46 252 515 zł, 

 2013 – 46 953 897 zł, 

 2014 – 47 774 259 zł, 

 2015 (wykonanie na dzień 30.06.2015r.) – 22 412 237 zł. 

W ramach finansowania realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych    

w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 -2024 należy również przyjąć zasadę, że środki 

przeznaczane na ten cel oraz prowadzenie polityki społecznej, w kolejnych latach będą 

powiększane średnio o 2,5 %. Ponadto podmioty odpowiedzialne za realizację zadań 

strategicznych będą podejmować starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również kapitał finansowy 

na rozwój polityki społecznej. 

 

Tabela 30 

Prognozowane wydatki Powiatu Koszalińskiego na politykę społeczną w latach 2016-2024 

Rok realizacji Strategii 

Prognozowane wydatki  

Powiatu Koszalińskiego  

na politykę społeczną 

2016   46 125 000 zł 3 

2017 47 278 125 zł 

2018 48 460 078 zł 

2019 49 671 580 zł 

2020 50 913 369 zł 

2021 52 186 203 zł 

2022 53 490 858 zł 

2023 54 828 130 zł 

2024 56 198 833 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
3
 Przewidywane wydatki Powiatu Koszalińskiego na politykę społeczną, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 

rok 2016 wyniosą 55 611 137 zł. 
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4.7.MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII 

 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania 

realizacji Strategii i zgodności z postawionymi celami i założeniami. Istotą monitorowania 

jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione, a także modyfikowanie 

dalszych poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami 

realizowanymi na obszarze powiatu. Organami powiatu odpowiedzialnymi za 

monitorowanie i ocenę realizacji Strategii są Rada Powiatu i Zarząd  Powiatu.       

Monitorowanie realizacji Strategii odbywać się będzie: 

- pod względem merytorycznym ocena realizacji Strategii dokonywana będzie po 

zakończeniu roku kalendarzowego i przedstawiana przez dyrektora PCPR Radzie 

Powiatu  w pierwszym kwartale roku następnego. Ocena będzie dokonywana na 

podstawie składanych do końca stycznia każdego roku do PCPR Kart Realizacji Celów 

Strategii (wzór nr 1) oraz sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu , a także innych dokumentów przedkładanych PCPR na jego 

żądanie. 

- pod względem finansowym odbywać się będzie na podstawie sprawozdań kwartalnych, 

półrocznych i rocznych z wykonania planu wydatków. 

Współpraca pomiędzy powiatem a sektorem publicznym oraz organizacjami 

pozarządowymi w celu realizacji planu odbywać się będzie:  

- poprzez inicjowanie okresowych spotkań z kierownikami ośrodków pomocy społecznej 

gmin powiatu koszalińskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych  i innych 

organizacji mających wpływ na rozwój powiatu w zakresie polityki społecznej; 

- poprzez przepływ informacji na sesjach Rady Powiatu. 

     Public Relations planu rozwoju lokalnego odbywać się poprzez: 

- strony internetowe powiatu – zamieszczenie Strategii oraz jej aktualizacja;  

- Gazetę Ziemską – miesięcznik samorządowy Powiatu Koszalińskiego; 

- działania informacyjno – promocyjne  rzecznika prasowego  powiatu; 

- współpracę z redakcjami lokalnych mediów – przekazywanie za ich pośrednictwem 

ważnych informacji dotyczących bieżącej realizacji Strategii; 

- prowadzenie własnej działalności wydawniczo -  promocyjnej w formie różnego rodzaju 

wydawnictw  dotyczących realizacji Strategii; 

- wizualizacja – standardowe oznaczanie obiektów, wydawnictw i wystrojów 

upowszechniające wiedzę o efektach Strategii; 

- organizowanie debat dla społecznej oceny realizacji Strategii 
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  Instrumentem wdrażania Strategii będzie coroczny plan realizacji strategii, 

przygotowywany i przedłożony na koniec roku do akceptacji Zarządowi Powiatu                 

w Koszalinie. Dokument ten będzie zawierał - w oparciu o założone cele strategiczne          

i operacyjne – propozycje powiatowych programów operacyjnych, które będą realizowane 

poprzez konkretne działania zapisane w Strategii. Takie podejście pozwoli w przyszłości 

lepiej kontrolować sam proces wdrażania Strategii, określić dokładnie na podstawie 

przyjętego budżetu Powiatu środki finansowe niezbędne do realizacji powiatowych 

programów operacyjnych, wybrać najlepszych projektodawców, przygotować 

harmonogram działań oraz prowadzić na bieżąco kontrolę i ocenę wdrażania 

szczegółowych projektów.  

5. PODSUMOWANIE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 

2016-2024 jest kolejnym dokumentem strategicznym w Powiecie Koszalińskim, który 

wskazuje na konkretne działania w ramach przyjętych priorytetów.  W ramach prac nad 

opracowywaniem Strategii ustalono, że przedmiot Strategii z racji swojej specyfiki 

wymusza pewne uproszczenia opisowe. Takie uproszczone zapisy pozwalają na 

włączenie wielu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć oraz uwzględnienie uwarunkowań        

i potrzeb lokalnych, które stanowić będą o realizacji przyjętych celów.  Należy podkreślić, 

że Strategia  przede wszystkim wskazuje  kierunki działania w sferze polityki społecznej, 

które mają służyć wspólnej misji jaką jest wzmacnianie Rodzin  i mieszkańców powiatu 

koszalińskiego poprzez utrzymywanie, wspieranie i poszerzanie niezależności 

osobistej oraz  aktywności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańca, 

Jego rodziny i otoczenia.     

 Strategia wskazuje w jaki sposób wykorzystując pewne zasoby materialne i personalne 

a także inne podmioty życia społecznego można wspólnie zrealizować przyjęte cele. Takie 

podejście autorów Strategii otwiera dla podmiotów niepublicznych wiele możliwości nie 

tylko uczestnictwa w ogólnym systemie pomocy mieszkańcom powiatu znajdującym się            

w trudnej sytuacji życiowej, ale także daje możliwości pozyskiwania środków finansowych 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

Z pewnością Strategia nie wyczerpuje wszystkich działań, które można jeszcze 

uwzględnić w dokumencie. Autorzy wybrali te najpilniejsze i najważniejsze, przy czym 

kryterium wyboru stanowiły głównie praktyczne możliwości realizacji działań, 

zorientowanych przede wszystkim na przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków 

problemów społecznych oraz aktywizację zaniedbanych środowisk. Takie spojrzenie 
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na politykę społeczną wynika z długoletniego bogatego doświadczenia Samorządu 

Powiatu ze współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi partnerami społecznymi. Rzeczywistość  pokaże, które 

założenia należy zmodyfikować -  w czym pomocny będzie przyjęty sposób monitorowania 

i wdrażania Strategii. Należy pamiętać, iż przedstawiona Strategia z założenia jest otwarta 

i może podlegać modyfikacjom,- zawsze jednak zmiany winny być korzystne dla 

mieszkańców naszego powiatu. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr  1 

W Z Ó R                                                                                                         

Karta Realizacji Celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                     

w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024                 

Nazwa jednostki sprawozdającej:.................................................................................. 

 

Jednostka/ngo 

odpowiedzialna za 

realizację  

  

Cel strategiczny   

Cel operacyjny   

Podjęte działania   

Krótki opis 

realizacji  

 

   

  

 

 

 

 

  

Wskaźniki produktu osiągnięte w okresie ………… 

Nazwa wskaźnika Wartość 

    

    

    

Wydatki jednostki organizacyjnej/ngo  przeznaczone na osiągnięcie strategicznego kierunku działań                     

w okresie ……………..w tym fundusze zewnętrzne: 

  

  

   

 

…………………………………….                                    …………………………………... 

Podpis osoby wypełniającej kartę                                              Podpis osoby reprezentującej jednostkę 

organizacyjną/opz  
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  Wzór Karty wprowadza się w celu prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości 

realizacji Strategii. Karta obejmuje sprawozdawczość funkcjonujących na terenie powiatu 

koszalińskiego: 

 jednostek organizacyjnych powiatu: 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 domów pomocy społecznej, 

 placówek oświatowych ( w tym MOW, SOSW i  PPPP ), 

 Powiatowego Urzędu  Pracy, 

 innych jednostek i organizacji współpracujących z powiatem w zakresie pomocy 

społecznej 

 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub  fundacji realizujących zlecone przez 

powiat koszaliński zadania z zakresu pomocy społecznej. 


