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WPROWADZENIE 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard Szczeciński na lata 
2014 – 2020 została przyjęta uchwałą Nr XXXV/405/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie 
Szczecińskim z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym stanowiącym jedną z głównych 
podstaw realizacji lokalnej polityki społecznej. Cele Strategii zmierzają do poprawy jakości 
życia mieszkańców Stargardu, w szczególności tych, którzy należą do grupy osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w różnych obszarach życia. 
System wdrażania i monitoringu Strategii określa, iż corocznie Radzie Miejskiej 
przedstawiane będzie Sprawozdanie z realizacji Strategii, wypracowane przez powołany 
przez Prezydenta Miasta Zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii, składający się                          
z przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów III sektora zajmujących 
się realizacją zadań w przedmiotowym obszarze.  
Sprawozdanie obejmuje odniesienie się do określonych w przyjętym przez Radę Miejską 
dokumencie wskaźników monitoringu oraz prognozy zmian.  Szczegółowe opisy realizacji 
poszczególnych działań znajdują się natomiast w przedkładanych uprzednio sprawozdaniach 
z działalności jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich, realizujących określone 
obszary zadań oraz w informacjach z realizacji poszczególnych programów, będących 
elementami niniejszej Strategii, tj. m.in. w informacjach z realizacji:  

1) Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                    
w rodzinie na rok 2015, 

2) Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005 - 2015, 
3) Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2014 – 2016,  
4) Programu ochrony zdrowia psychicznego do roku 2015,  
5) Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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WSKAŹNIKI MONITORINGU ORAZ PROGNOZA ZMIAN  

CEL STRATEGICZNY I  

ROZWIJANIE ZINTEGROWANEGO, ZAPOBIEGAJ ĄCEGO KRYZYSOM SYSTEMU WSPARCIA RODZIN  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM POZYCJI DZIECKA   

CELE 
SZCZEGÓŁOWE  

Kierunki działania  Wskaźniki  

produktu  rezultatu  

1. Wspieranie rodzin                            
w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. 

1.1.Podejmowanie działań 
ukierunkowanych na 
przygotowanie przyszłych 
rodziców do rodzicielstwa,  
m.in. poprzez projekt Szkoły 
rodzenia. 

liczba projektów liczba przyszłych rodziców, którzy 
uczestniczyli w projektach 

1 

Szkoła Rodzenia prowadzona przez SPWZOZ 

234 
- 155 kobiet 
- 79 osób towarzyszących 

1.2.Zapewnienie dostępności  
do opieki przedszkolnej  
i w żłobku. 

liczba przedszkoli i żłobków liczba dzieci, które skorzystały z opieki 
w przedszkolach i żłobkach 

22 

-  18 przedszkoli (6 publicznych i 12 
niepublicznych) 

-  3 żłobki (1 publiczny i 2 niepubliczne) 

-  1 klub dziecięcy niepubliczny 

2.122 

1.3.Rozwijanie systemu ulg 
skierowanych do rodzin 
wielodzietnych. 

liczba ulg liczba rodzin, które skorzystały z ulg 

36 

( 7 ulg w 12 podmiotach publicznych oraz 29 
ulgi w 17 podmiotach prywatnych) 

516 

(rodziny, którym wydano Stargardzką Kartę 
Dużej Rodziny do 2015 r.) 

1.4.Wspieranie rodzin w zakresie 
zabezpieczenia potrzeb 

liczba udzielonych dodatków 
mieszkaniowych 

liczba rodzin, które otrzymały 
mieszkania 



3 
 

mieszkaniowych,  
m.in. poprzez system dodatków 
mieszkaniowych oraz najem 
lokali komunalnych. 

15.081  

liczba wskazanych lokali  55 

100 

2.Tworzenie 
warunków do 
prawidłowego 
rozwoju dzieci  i 
młodzieży. 

2.1.Rozwijanie bazy służącej 
edukacji, realizowaniu 
zainteresowań  
oraz zagospodarowaniu czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. 

liczba miejsc tworzących bazę liczba dzieci, które korzystały z zajęć                             
w poszczególnych miejscach tworzących 
bazę 

19 

 

- Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, 
Młodzieżowy Dom Kultury, Stargardzkie 
Centrum Kultury 

- 10 szkół podstawowych (8 publicznych i 2 
niepubliczne) oraz 6 gimnazjów (5 
publicznych i 1 niepubliczne) 

7.741  

(dzieci mogły korzystać z różnych miejsc 
tworzących bazę) 

-  535 (MOS), 709 (MDK), 85 (SCK) 

 

 
- 6412 

2.2.Zapewnienie dzieciom 
przejawiającym trudności w nauce 
pomocy psychologicznej, 
korekcyjno – kompensacyjnej. 

liczba projektów liczba dzieci, które uczestniczyły w 
projektach  

1 

Program „Szkoła, Rodzina, Środowisko” 
4.284 

2.3.Zapewnienie dzieciom  
z rodzin ubogich odpowiedniej 
pomocy socjalnej (wyżywienia, 
ubrania, wyprawek szkolnych, 
itp.) 

liczba form pomocy liczba dzieci, które korzystały z pomocy  

6 
1) świadczenia z pomocy społecznej: 
      -posiłek 
          
      -schronienie 
2) świadczenia rodzinne 
 
3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

 
1) 
-1154 dzieci w wieku do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 
- 43 dzieci 
2) 3.170 dzieci uprawnionych do zasiłku 
rodzinnego 
3) 951dzieci uprawnionych do świadczenia                 
z funduszu alimentacyjnego 
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4) stypendia szkolne 
 
5) zasiłek szkolny 
6) dożywianie w postaci bułek w świetlicach 
„Promyk” 

4) 741 dzieci w okresie I-VI i 705 dzieci                    
w okresie IX-XII 2015 r. 
5) 2 dzieci 
6) ok. 2.500 wydanych bułek tygodniowo 

3.Zapewnienie 
rodzinom                      
z dysfunkcjami 
pomocy w ich 
przezwyciężeniu. 

3.1.Realizowanie działań 
służących podnoszeniu 
kompetencji opiekuńczo – 
wychowawczych rodziców 
wykazujących braki w tym 
zakresie, m.in. poprzez projekt 
Szkoły dla rodziców. 

liczba projektów liczba rodziców, którzy uczestniczyli w 
projektach 

2 

Szkoła dla rodziców 

Wsparcie dla rodziny – Pomocna dłoń asystenta. 

23 

11 

12 

3.2.Wykorzystanie instytucji 
asystentów rodziny do pracy  
nad przywróceniem 
prawidłowego funkcjonowania 
rodziny. 

liczba asystentów rodziny liczba rodzin objętych opieką asystenta 
rodziny 

4 68 

3.3.Zintensyfikowanie pracy 
socjalnej. 

liczba pracowników socjalnych liczba rodzin, które zostały objęte pracą 
socjalną przez pracowników socjalnych 

39 1.879 

3.4.Rozwijanie 
interdyscyplinarności                            
w działaniach podejmowanych na 
rzecz wsparcia rodzin. 

liczba zespołów interdyscyplinarnych 

 

liczba osób zaangażowanych w pracę 
zespołów 

8 

- Zespół Interdyscyplinarny 

- Miejska Grupa Konsultacyjna oraz 5 Szkolnych 
Grup Konsultacyjnych 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

110 

- 13 (stały skład Zespołu, bez uwzględniania 
grup roboczych) 

- 80 

- 17 
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3.5. Podejmowanie działań 
zmierzających do powrotu dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej do rodziny 
biologicznej. 

liczba działań liczba dzieci, które wróciły z pieczy 
zastępczej do rodzin biologicznych 

1 

praca z asystentem rodziny 

9 

 

 

Podsumowanie  

działań realizujących cel strategiczny I „Rozwijanie zintegrowanego, zapobiegającego kryzysom systemu wsparcia rodzin  
ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka” 

Prognoza zmian: kontynuacja 
działań 

rozszerzenie 
działań 

do realizacji  
w przyszłości 

stworzenie rodzinom przyjaznych warunków do wychowywania i kształcenia dzieci  x  

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  x  

poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wypełniania ról rodzicielskich  x  

zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej  x  

rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy instytucji i organizacji działających na 
rzecz dziecka i rodziny 

x   
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CEL STRATEGICZNY II  

AKTYWIZOWANIE GRUP ZAGRO ŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – OSÓB: UBOGICH, BEZR OBOTNYCH, 
BEZDOMNYCH, UZALE ŻNIONYCH  

CELE 
SZCZEGÓŁOWE  

Kierunki działania  Wskaźniki  

produktu  rezultatu  

1. Podejmowanie 
działań służących 
ograniczeniu skali 
ubóstwa i bezrobocia. 

1.1.Tworzenie sprzyjającego 
klimatu dla potencjalnych 
inwestorów tworzących nowe 
miejsca pracy. 

liczba nowych inwestorów liczba nowych miejsc pracy 

2 323 

1.2. Zintegrowanie  
i zintensyfikowanie działań  
z zakresu pomocy społecznej                          
i instytucji rynku pracy służących 
aktywizacji beneficjentów 
pomocy społecznej, np. prac 
społecznie użytecznych. 

liczba wspólnych projektów z zakresu 
pomocy społecznej i instytucji rynku 
pracy 

liczba uczestników projektów 

4 

- Program „Aktywizacja i Integracja” 
- prace społecznie użyteczne 
- Centrum Integracji Społecznej 

- Projekt „Uwierzyć w siebie” 

331 

- 6 
- 213 
- 106 
- 6 

 

1.3.Wykorzystywanie dostępnych 
środków pomocowych 
przeznaczanych na programy 
przeciwdziałania ubóstwu  
i bezrobociu.  

liczba złożonych aplikacji liczba osób objętych projektami, na 
które złożono wnioski aplikacyjne 
 

- 

liczba projektów, które otrzymały 
zewnętrzne dofinansowanie 

- 

- 

2.Rozwijanie 2.1.Realizowanie programu liczba form pomocy realizowanych w liczba osób, które skorzystały z 
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gminnego modelu 
przeciwdziałania                
i wychodzenia z 
bezdomności. 

osłonowego skierowanego  
do osób zagrożonych eksmisją. 

ramach programu uczestnictwa w programie 

4 

- praca socjalna 

- zatrudnienie wspomagane 

- pomoc finansowa 

- pomoc oddłużeniowa 

181 

2.2.Systematyczne monitorowanie 
problemu bezdomności  
i prowadzenie streetworkingu. 

liczba akcji monitorujących liczba osób bezdomnych, które w 
wyniku działań uzyskały wsparcie 

2 

- całoroczne stałe patrole streetworkerów 

 - wspólne patrole  pracowników socjalnych 
MOPS oraz funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w okresie 
jesienno - zimowym 

liczba streetworkerów 115 (osoby mogły się powtarzać) 
- w wyniku działania streetworkerów 34 osoby 

znalazły miejsce w schroniskach a 50 osób 
uzyskało inne wsparcie (posiłki, zasiłki 
celowe itp.) 

- w wyniku patroli służb w okresie jesienno – 
zimowym udzielono pomocy 31 osobom 

2 

2.3.Zabezpieczenie pomocy 
doraźnej osobom bezdomnym. 

liczba miejsc pomocy doraźnej liczba osób bezdomnych, które 
korzystały z miejsc pomocy doraźnej 

3 
 
 

- ogrzewalnia 
- łaźnia 
- jadłodajnia 

543  
(osoby mogły kilkakrotnie korzystać z miejsc 
pomocy doraźnej) 
-  151 
-  84 
-  308 
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2.4.Zapewnienie osobom 
bezdomnym schronienia, pomocy 
socjalnej, psychologicznej, 
reintegracji społecznej  
i zawodowej, w szczególności 
przy wykorzystaniu kontraktów 
socjalnych i indywidualnych 
planów wychodzenia  
z bezdomności. 

liczba miejsc świadczących pomoc liczba osób bezdomnych, które 
korzystały z tych miejsc 

4 

- Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi 
pozbawionych schronienia 

- schronisko dla bezdomnych mężczyzn 
prowadzone przez Centrum Socjalne Caritas 

- schronisko dla bezdomnych prowadzone przez 
Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych 
Matek z Dziećmi 

- Centrum Integracji Społecznej 

212 

- 85 

 
 
- 81 

 

- 34 
 

- 12 

liczba osób objętych kontraktem 
socjalnym i indywidualnym planem 
wychodzenia z bezdomności 

96 – kontrakt socjalny 

13 – indywidualny plan wychodzenia                          
z bezdomności 

2.5.Wspieranie funkcjonowania 
mieszkań wspomaganych dla osób 
bezdomnych opuszczających 
placówki. 

liczba mieszkań wspomaganych liczba osób bezdomnych mieszkających                              
w mieszkaniach wspomaganych 

6 8 

3.Wzmacnianie i 
rozbudowa systemu 
przeciwdziałania                       
i rozwiązywania 
problemów 
uzależnień. 

3.1.Prowadzenie działań 
profilaktycznych skierowanych  
do dzieci i młodzieży mających 
zarówno charakter edukacyjny jak                                
i dostarczających alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego. 

liczba projektów liczba dzieci i młodzieży, które 
uczestniczyły w projektach 

4 
- Program „Szkoła, Rodzina, Środowisko” 
- 2 programy profilaktyczne realizowane w 

szkołach podstawowych i gimnazjach: 
-Program Szkolnej Interwencji 
-Program „Spójrz Inaczej” 
 

 
- 4.284 
       
         
- 2.027 
- 2.224 dzieci w I półroczu i 4.478 dzieci w II 
półroczu 2015 r. 
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- Wakacje na Lotnisku – zajęcia organizowane 
przez Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”  

- 73 

 3.2.Zintensyfikowanie działań  
w zakresie edukacji społecznej  
i promowania zdrowego  – 
trzeźwego stylu życia. 

liczba projektów liczba mieszkańców miasta, którzy 
uczestniczyli w projektach 

11 

- 4  audycje tematyczne w Radio Stargard 

-  opracowanie i wydruk „Kryzysowego 
Pomocnika Adresowego” oraz 
„Przewodnika dla osób pomagających 
rodzinom z problemem uzależnień i 
przemocy w rodzinie” 

- włączenie się w 4 kampanie społeczne 
organizowane przez samorząd województwa 
oraz administrację rządową 

- działania Stargardzkiego Stowarzyszenia 
Klub Abstynenta "ALA" realizowane na 
zlecenie Miasta – prowadzenie 
ogólnodostępnej biblioteki, organizacja 
imprez: Złaz Pieczonego Ziemniaka, Halowy 
Turniej Piłki Nożnej, Otwarty Festyn 
Integracyjno-Rekreacyjno-Sportowy 

 

- skierowane do ogółu mieszkańców 
- nakład 5.000 szt. Kryzysowego Pomocnika 
Adresowego i 250 szt. Przewodnika 
 
 

 
- skierowane do ogółu mieszkańców 
 
 
- 245 

 

3.3.Podejmowanie działań  
w zakresie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
osób uzależnionych  
oraz członków ich rodzin. 

liczba miejsc oferujących pomoc liczba osób, które skorzystały z pomocy 

4 

Podmioty realizujące zadania na zlecenie 
Miasta: 

- Przychodnia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia oferująca 
pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych 
oraz dla osób zagrożonych uzależnieniem   

- Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń 
„PRACOWNIA” oferujący pomoc 
terapeutyczną i rehabilitacyjną dla dzieci i 
młodzieży uzależnionych od alkoholu i 
współuzależnionych   

961 
 

 

- 88 

 
 
 
 
- 58 
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- Stowarzyszenie MONAR, które prowadziło 
Punkt profilaktyczno – konsultacyjny dla 
osób używających substancji 
psychoaktywnych i ich rodzin 

- Stargardzkie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta "ALA", które umożliwiało 
funkcjonowanie grup wsparcia oraz grup 
samopomocowych dla osób uzależnionych 

 
- 43 

 

 

 

- 772 
 

 

3.4.Rozwijanie systemu pomocy 
rodzinom, w których występują 
problemy uzależnień, w tym  
w szczególności dotkniętym 
przemocą  
poprzez kompleksowość                                            
i interdyscyplinarność 
podejmowanych działań. 

liczba podmiotów oferujących pomoc liczba osób, które skorzystały z pomocy 

14 podmiotów  
1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
2) Zespół Interdyscyplinarny 

3) 5 Szkolnych Grup Konsultacyjnych 

4) Zespół psychologów i terapeutów w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
5) Centrum Socjalne Caritas na zlecenie Miasta 
prowadziło: 
- Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w 
rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi 
pozbawionych schronienia, 
- Punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar 
przemocy w rodzinie,  
- bezpieczny pokój przesłuchań, 
-  świetlicę socjoterapeutyczną,  
- obóz terapeutyczny dla rodzin z problemem 
uzależnienia lub problemem przemocy 

6) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej na zlecenie Miasta zorganizowało 
obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z 
problemem uzależnienia lub problemem 
przemocy 
7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w 
Szczecinie  prowadziło na zlecenie Miasta 2 
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze 

1143(osoby mogły korzystać z różnych form pomocy) 
1) 203  
 
2) 176  
3) 50  
4) 221 
 
5) 343, w tym: 
            
- 85 

 
 
-181 
            
- 20 

- 33 

- 24           
 
6) 48 

 

 
 
7) 52 
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8) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie 
Szczecińskim na zlecenie Miasta: 
-  zorganizowało obóz terapeutyczno-
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie wywodzących się z rodzin z 
problemem alkoholowym, 
-  prowadziło świetlicę socjoterapeutyczną 
9) Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„ALA” na zlecenie Miasta zorganizowało obóz 
terapeutyczny dla rodzin z problemem 
uzależnienia lub problemem przemocy 
10) Psychoterapeutka M. Słowikowska na 
zlecenie Miasta prowadziła diagnozę  
i terapię dzieci wykorzystywanych seksualnie 
oraz spotkania z ich opiekunami 

8) 16, w tym: 
 
 

- 10  
 
 

 
- 6 
9) 20 

 
 
 

10) 14 
(7 dzieci i 7 opiekunów) 

4. Zintegrowanie 
działań służących 
przeciwdziałaniu 
wykluczeniu 
społecznemu. 

4.1. Dążenie do  
interdyscyplinarnej współpracy 
podmiotów działających na rzecz 
osób wykluczonych bądź 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

liczba interdyscyplinarnych zespołów liczba osób zaangażowanych w pracę 
zespołów 

8 

-  Zespół Interdyscyplinarny  
- Miejska Grupa Konsultacyjna oraz 5 

Szkolnych Grup Konsultacyjnych 

-  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

110 

-  13 (stały skład Zespołu) 
-  80 

 

- 17 

4.2. Tworzenie i realizowanie 
kompleksowych projektów 
służących przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu, np. 
dotyczących rewitalizacji zasobu 
mieszkaniowego komunalnego 
zarówno w zakresie poprawy 
infrastruktury jak i w zakresie 
społecznym. 

liczba projektów liczba uczestników projektów 

1 
grupa remontowo-budowlana w Centrum 
Integracji Społecznej realizująca prace 
remontowe w zasobie komunalnym, m.in. remont 
mieszkania wspomaganego dla bezdomnych 
kobiet oraz klatki schodowej budynku, w którym 
znajdują się mieszkania dla bezdomnych 

12 
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Podsumowanie  

działań realizujących cel strategiczny II „Aktywizowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób: ubogich, bezrobotnych, 
bezdomnych, uzależnionych”  

Prognoza zmian: kontynuacja 
działań 

rozszerzenie 
działań 

do realizacji  
w przyszłości 

zwiększenie liczby osób zaktywizowanych 
 x  

zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy społecznej, 
 x  

spadek liczby osób bezrobotnych 
x   

zmniejszenie liczby osób zagrożonych eksmisją i bezdomnością 
 x  

kompleksowe i systemowe podejście do  rozwiązywania problemów 
x   
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CEL STRATEGICZNY III  

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRZECIWDZIAŁAJ ĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ ROZWIJANIE 
SYSTEMU WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH  

CELE 
SZCZEGÓŁOWE  

Kierunki działania  Wskaźniki  

produktu  rezultatu 

1.Realizowanie 
działań z zakresu 
promocji zdrowia. 

1.1.Opracowywanie i wdrażanie 
programów profilaktycznych,  
zdrowotnych przeciwdziałających 
niepełnosprawności. 

liczba programów liczba uczestników programów 

4 
- Edukacja i profilaktyka antynowotworowa 

prowadzona przez Stowarzyszenie Amazonek 
„Stokrotka” w Stargardzie 

- Punkt Wczesnego Wykrywania Cukrzycy 
prowadzony na zlecenie Miasta przez Koło 
nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków   
w Stargardzie 

- Realizacja przez SPWZOZ na zlecenie 
Miasta programu edukacji zdrowotnej 
„Szkoła Rodzenia” 

- Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców 
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami 
Edukacyjnymi na zlecenie Miasta prowadzi 
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

 
 
- 520 

 
 

- 2.746 pomiarów (osoby mogły wielokrotnie 
korzystać z pomiarów) 

 

- 234 (155 kobiet i 79 osób towarzyszących) 
 

- 32  

1.2.Przeprowadzanie kampanii 
edukacyjnych promujących  
w szczególności zdrowy styl 
życia. 

liczba kampanii liczba uczestników kampanii 

9 
-  aktualizacja „Przewodnika adresowego po 

organizacjach pozarządowych, które działają 
na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych 
oraz Twojego zdrowia” oraz  „Kryzysowego 
Pomocnika Adresowego” 

- zajęcia edukacyjne dla dziewczynek                               
z gimnazjów dotyczące samobadania piersi 

 
 
- 5.000 szt. 
 

 

 

-uczennice III klas z 5 stargardzkich gimnazjów 
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przeprowadzone na zlecenie Miasta przez 
Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”                        
w Stargardzie w ramach XI Tygodnia Walki                 
z Rakiem i Promocji Zdrowia 

- wystawa plenerowa zdjęć o tematyce 
prozdrowotnej „Aktywni są zdrowi – rozładuj 
stres”  - w Parku Chrobrego 

- organizacja Akcji „Aktywni są zdrowi – 
zdrowa i aktywna rodzina” – porady 
psychologiczne i zajęcia ruchowe dla całych 
rodzin w Parku Chrobrego 

- kampania edukacyjna podnosząca świadomość 
na temat zdrowia psychicznego prowadzona 
na zlecenie Miasta przez Oddział Krajowego 
Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie 

- włączenie się Miasta w 4 akcje edukacyjne                  
z obszaru przeciwdziałania 
niepełnosprawności i promocji zdrowia 
organizowane m.in. przez podmioty III sektora 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcia otwarte kierowane do ogółu 
mieszkańców 

2.Zapewnienie 
większego dostępu 
osób 
niepełnosprawnych 
do usług społecznych, 
w tym opieki                     
i rehabilitacji. 

2.1.Opracowanie  
i upowszechnienie informatora  
o dostępnych w mieście formach 
wsparcia osób niepełnosprawnych 
realizowanych przez różne 
instytucje i organizacje. 

nakład informatora liczba osób niepełnosprawnych, którym 
przekazano informator 

1000 
 „Przewodnik adresowy po organizacjach 
pozarządowych w Stargardzie, które działają na 
rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz 
Twojego zdrowia” 

 
informator udostępniany był w Urzędzie 
Miejskim oraz podczas akcji edukacyjnych 

2.2.Wspieranie funkcjonowania  
i tworzenia środowiskowych form 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym, w tym  
w szczególności utworzenia 
środowiskowego domu 
samopomocy dla osób chorych 

liczba miejsc środowiskowego wsparcia 
osób niepełnosprawnych 

liczba osób niepełnosprawnych, które 
korzystają ze środowiskowych form 
wsparcia 

6 
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony 
na zlecenie Miasta przez Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób                                     

326 
- 44 
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psychicznie. z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie 
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób                    

z zaburzeniami psychicznymi typu AC 
prowadzony na zlecenie Miasta przez 
Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK 

- Świetlica integracyjna prowadzona w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczmy 
dla dzieci z autyzmem na zlecenie Miasta przez 
Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu                  
w Stargardzie  

- Punkt Informacyjno-Doradczy i Klub 
Aktywności Twórczej prowadzone na zlecenie 
Miasta przez Polski Związek Niewidomych 
Okręg Zachodniopomorski Koło w Stargardzie 
 

- Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci 
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na 
zlecenie Miasta prowadzi grupę wsparcia                    
i terapię dla rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych 

- Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka” 
prowadziło na zlecenie Miasta zajęcia 
usprawniające oraz psychoterapię i 
psychoedukację w celu poprawy sprawności 
kobiet po mastektomii 

- Miasto dofinansowało zadanie realizowane 
przez Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na 
SM  - poprawa sprawności osób chorych na 
SM oraz osób z chorobami narządu ruchu 

 

 
- 14 

 
 
 

- 27, w tym: 
11 podopiecznych Ośrodka, 
16 dzieci w trakcie diagnozy 
 
 

- 115, w tym: 
100 uczestników skorzystało z porad w 
Punkcie, 
15 uczestników zajęć w Klubie Aktywności 
Twórczej 

- 30 
 
 
 
 

- 81 
 

 
 
 
- 15 
 
 
 
 
 

3.Zapewnienie 
integracji osób 
niepełnosprawnych 
ze środowiskiem. 

3.1.Likwidacja barier  
m.in. architektonicznych, 
komunikacyjnych i społecznych 
utrudniających osobom 
niepełnosprawnym pełne 
uczestnictwo w życiu 

liczba zlikwidowanych barier  liczba miejsc, które zostały pozbawione 
barier 

- podczas przeprowadzanych remontów 
wymienionych obok ulic i miejsc obniżono 
krawężniki, wyremontowano lub wybudowano 
chodniki i alejki, nową nawierzchnię połączono  
z istniejącymi ciągami pieszymi, wybudowano 

- ul. Spokojna, ul. Węgierska, ul. Armii 
Krajowej, ul. Racławicka, ul. 11 Listopada, ul. 
Bema, ul. K. Wielkiego, ul. Szczecińska, pl. św. 
Ducha, alejki w Parku 3 Maja, alejki na 
Cmentarzu Komunalnym 
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społecznym.  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
oraz przystosowano przejścia dla osób 
niepełnosprawnych 

- w parku Chrobrego od ul. Struga zamontowano 
huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych 

- zakupiono niskopodłogowe autobusy do 
komunikacji miejskiej 

 
 
 
- 1 
 
- 3 

3.2.Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu  
do edukacji poprzez realizację 
kształcenia integracyjnego  
i specjalnego. 

liczba podmiotów liczba osób niepełnosprawnych, 
korzystających z edukacji w tych 
podmiotach 

4 
- Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
- Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
- Gimnazjum Integracyjne 

139 
- 8 

 
- 33 
 
- 60 

 
- 38 

3.3.Wspieranie działań 
ukierunkowanych na aktywizację 
zawodową i zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych. 

liczba projektów liczba osób niepełnosprawnych, które 
uczestniczyły w projektach 

1 
poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w 
Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych 

106 porad 

3.4.Wspieranie funkcjonowania 
mieszkalnictwa wspomaganego 
dla osób niepełnosprawnych. 

liczba mieszkań wspomaganych liczba osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących w mieszkaniach 
wspomaganych 

52 
-  33 mieszkania dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie  
- 20 mieszkań dla osób niepełnosprawnych 

54 
-  33 
 
- 21 
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ruchowo 

3.5.Umożliwienie osobom  
niepełnosprawnym aktywnego 
udziału w działalności sportowej  
i kulturalnej. 

liczba projektów liczba osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w projektach 

2 
Miasto dofinansowało: 
- Igrzyska Lekkoatletyczne Osób 

Niepełnosprawnych zorganizowane przez Koło 
PSOUU w Stargardzie 

- poprawę sprawności fizycznej osób 
niepełnosprawnych poprzez organizowane 
zajęć na basenie przez Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki                       
w Szczecinie  

350 
 
- 300 

 
 

- 50 

 

 

Podsumowanie  

działań realizujących cel strategiczny III „Promowanie zdrowego stylu życia przeciwdziałającego niepełnosprawności oraz rozwijanie 
systemu wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych ”  

Prognoza zmian: kontynuacja 
działań 

rozszerzenie 
działań 

do realizacji  
w przyszłości 

poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia 
 x  

podniesienie jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania 

x   

zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 
 

 x  
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CEL STRATEGICZNY IV  

ROZWIJANIE SYSTEMU WSPARCIA I AKTYWIZACJI SENIORÓW  

CELE 
SZCZEGÓŁOWE  

Kierunki działania  Wskaźniki  

produktu  rezultatu  

1.Rozwijanie usług 
społecznych na rzecz  
osób starszych. 

1.1.Zapewnienie odpowiedniej  
do potrzeb ilości i jakości usług 
opiekuńczych. 

liczba świadczonych usług opiekuńczych liczba osób korzystających z usług 
opiekuńczych 

46.859 godzin 176 

1.2.Zapewnienie funkcjonowania 
domu dziennego pobytu dla osób 
starszych. 

liczba usług świadczonych w domu 
dziennego pobytu 

liczba osób korzystających z usług domu 
dziennego pobytu 

4 

- opiekuńcze 
- terapii zajęciowej 
- rehabilitacyjne 
- aktywnego spędzania czasu 

21 

1.3.Umożliwienie osobom 
starszym zamieszkania  
w mieszkaniach wspomaganych. 

liczba mieszkań wspomaganych liczba seniorów mieszkających                            
w mieszkaniach wspomaganych 

24 27 

1.4.Zapewnienie osobom 
starszym potrzebującym 
całodobowej instytucjonalnej 
pomocy miejsc w domach 
pomocy społecznej. 

liczba domów pomocy społecznej 
współpracujących z MOPS 

liczba osób, które skorzystały z usług 
domu pomocy społecznej 

23 103 

1.5.Szerzenie idei wolontariatu  
na rzecz osób starszych. 

liczba wolontariuszy liczba osób starszych objętych opieką 
przez wolontariuszy 

- - 
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1.6.Współpraca z zakładami 
opieki zdrowotnej  i szerzenie 
potrzeby zwiększenia opieki 
geriatrycznej i utworzenia zakładu 
opiekuńczo - leczniczego.  

liczba zakładów opieki zdrowotnej 
świadczących usługi zdrowotne  

liczba pacjentów objętych opieką 
geriatryczną  

- - 

2.Rozwijanie oferty 
edukacyjnej  
skierowanej do osób 
starszych. 

2.1.Wspieranie działalności 
uniwersytetu trzeciego wieku 

liczba form działalności uniwersytetu III 
wieku 

liczba słuchaczy uniwersytetu III wieku 

3 

- sekcje zainteresowań (sekcje artystyczne, 
sportowe, turystyczne, lektoraty językowe) 

- spotkania i wyjazdy integracyjne, udział  
w wydarzenia kulturalnych i sportowych  

- wydawanie Biuletynu Collegium Stargardensis 

365 

2.2.Opracowywanie  
i realizowanie programów 
promujących zdrowie wśród 
seniorów  i aktywne spędzanie 
czasu wolnego. 

liczba programów liczba uczestników programów 

3 
W ramach Klubu Seniora, UTW i Domu 
dziennego pobytu dla osób starszych  
realizowane są zajęcia z zakresu promocji 
zdrowia oraz aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

 
Liczba uczestników została podana w ramach 
liczby uczestników poszczególnych form 
działalności. 
 

2.3.Opracowywanie  
i realizowanie programów 
edukacyjnych 
przeciwdziałających wykluczeniu 
osób starszych, w szczególności 
e-wykluczeniu. 

liczba programów liczba uczestników programów 

1 
 
2 edycje zajęć komputerowych organizowane 
przez Stargardzki Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych 
 

18 
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3.Wspieranie 
aktywności 
społecznej 
promującej integrację 
wewnątrz-                            
i 
międzypokoleniową. 

3.1.Wspieranie i promowanie 
aktywności kulturalnej, fizycznej, 
turystyczno – rekreacyjnej osób 
starszych. 

liczba projektów liczba uczestników projektu 

2 
- Miejskie jednostki i spółki wprowadziły 

obniżki cen usług dla seniorów: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji – ulgi przy 
zakupie biletów na basen, siłownię, zajęcia 
fitness, do groty solnej dla seniorów, 
Stargardzkie Centrum Kultury – ulgowe 
bilety do kina dla emerytów i rencistów, 
 a także za 1 zł dla seniorów z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Muzeum Archeologiczno-
Historyczne – obniżki cen biletów wstępu do 
MAH i Bastei 

- Miasto organizuje lub dofinansowuje 
organizację przez podmioty III sektora 
przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji  skierowanych do 
wszystkich mieszkańców , w tym osób 
starszych, tj. m.in.: imprezy w ramach Dni 
Stargardu (np. Bieg o Błękitną Wstęgę, Fajfy 
w Parku Chrobrego, festyn historyczny), 
Festyn „Zdrowa i aktywna rodzina:, 
Przegląd Chórów Emeryckich (ZERiI), 
prowadzenie chórów (SKSTiK oraz SSM 
CANTORE GOSPEL), „Cztery Pory Roku” 
(ZWLA), wycieczki turystyczno - 
krajoznawcze (OK PTTK) 

 

- nie jest prowadzona ewidencja sprzedanych 
biletów ulgowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- imprezy otwarte dla wszystkich mieszkańców 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.Wspieranie działalności klubu 
seniora. 

liczba form działalności klubu seniora liczba osób starszych korzystających z 
oferty klubu seniora 

3 

- koła zainteresowań  
- spotkania i wyjazdy integracyjne, m.in. na 

wydarzenia kulturalne 
- zajęcia sportowe, rekreacyjne                                     

i rehabilitacyjne 

4389 
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4.Działanie na rzecz 
partycypacji 
społecznej osób 
starszych. 

4.1.Promowanie uczestnictwa 
osób starszych w organizacjach 
pozarządowych. 

liczba organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób starszych 

liczba seniorów zaangażowanych                          
w działalność tych organizacji 

2 organizacje zrzeszające tylko seniorów 
- Uniwersytet Trzeciego Wieku 
- Oddział Rejonowy Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Ponadto większość organizacji pozarządowych 
współpracujących z Miastem zrzesza wśród 
swoich członków osoby starsze i podejmuje 
działania na ich rzecz. 

1.936 
- 436 
- 1500 

4.2.Budowanie pozytywnego 
wizerunku starości. 

liczba projektów liczba osób, do których kierowano 
projekty 

1 
Dzień Sąsiada – festyn integracyjny 
organizowany przez Stargardzkie TBS Sp. z o .o. 

 

impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców 

 

Podsumowanie  

działań realizujących cel strategiczny IV „Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów ” 

Prognoza zmian: kontynuacja 
działań 

rozszerzenie 
działań 

do realizacji  
w przyszłości 

zapewnienie szerokiego zakresu usług dla osób starszych 
 x  

utrzymywanie jak najlepszej kondycji psychofizycznej przez osoby starsze 
 x  

zwiększenie partycypacji seniorów w życiu społecznym 
 x  
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CEL STRATEGICZNY V  

UMACNIANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI I ROZWIJANIE PROFESJONALIZACJI SŁU ŻB 
SPOŁECZNYCH  

CELE 
SZCZEGÓŁOWE  

Kierunki działania  Wskaźniki  

produktu  rezultatu  

1.Wspieranie 
instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego. 

1.1.Zlecanie organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań 
publicznych. 

liczba umów na realizację zadań 
publicznych zawartych z podmiotami III 
sektora 

liczba podmiotów III sektora aktywnie 
współpracujących z sektorem 
publicznym w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych 100 

- 70 umów  zawartych w 2015 r. 

- 30 umów wieloletnich zawartych przed 2015 r.  

1.2.Konsultowanie z podmiotami 
III sektora przyjmowanych aktów 
prawnych. 

liczba aktów prawnych konsultowanych 
z organizacjami pozarządowymi 

20 

1 - Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„ALA”  
2 - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej, w tym Centrum Socjalne Caritas 
3 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział Regionalny                    
w Szczecinie 
4 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 
Stargardzie 
5 - Polski Związek Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski Koło w Stargardzie  
6 - Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM 
7 - Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”                
w Stargardzie 
8 – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 
Miejski Koło nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 

2 

- Program współpracy Miasta Stargard 
Szczeciński z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 roku 

- Miejski program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy                  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                    
w rodzinie na rok 2016 
 

1.3.Wspieranie organizacji 
pozarządowych w prowadzonej 
działalności i koordynowanie 

liczba działań podjętych przez SCWOP 
służących wspieraniu organizacji 
pozarządowych 
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realizowanej z nimi współpracy 
poprzez działalność 
Stargardzkiego Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych. 

5 

- wsparcie logistyczne 
-  szkolenia, kursy, wykłady i spotkania, 

- porady prawne 
- porady księgowe 
- promocja – Festyn  Organizacji 

Pozarządowych „Pod Zieloną Gruszą”   

9- Chrześcijańska Służba Charytatywna 
10 - Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców 
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
w Stargardzie 
11 - Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem w Szczecinie 
12 - Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu  
w Stargardzie 
13 – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”                        
w Stargardzie  
14 - Oddział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie  
15 - Centrum Integracji Społecznej w 
Stargardzie  
16 - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 
17 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie 
18 – Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, 
Turystyki i Kultury „Kolejarz” 
19 – Stowarzyszenie MONAR 

20 – Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec                   
w Stargardzie 

2.Dążenie do dalszej 
profesjonalizacji kadr 
instytucji pomocy 
społecznej. 

2.1.Umożliwianie pracownikom 
służb społecznych możliwości 
podnoszenia kwalifikacji i 
superwizji. 

liczba projektów (szkoleń, kursów, 
superwizji, itp.) 

liczba pracowników uczestniczących                         
w projektach 

34 

- 34 szkolenia specjalistyczne 

- szkolenia z zakresu samoobrony 

- superwizja 

109 

- 79 

- 20 

- 10 

2.2. Budowanie pozytywnego 
wizerunku pracowników służb 
społecznych jako czynnika 
integracji lokalnej. 

liczba projektów liczba osób, do których kierowano 
projekty 

1 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Przyjazny 
Rodzinie (zamontowanie urządzeń zabawowych 
dla dzieci przy budynku Ośrodka, remont 

 

Projekt jest kierowany do klientów MOPS 
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pomieszczeń pod kątem psychologicznej i 
terapeutycznej pracy z rodzinami) 

2.3.Stwarzanie warunków do 
rozwoju infrastruktury 
pomocowej 

liczba obiektów, które zostały 
rozbudowane (zarówno w zakresie 
kubatury jak i usług) lub utworzone  

liczba osób, które dodatkowo mogą 
korzystać z rozbudowanej infrastruktury 
pomocowej 

4 
- zwiększenie liczby w miejsc w Środowiskowym 
Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem 
umysłowym (prowadzonym przez PSOUU) 

- utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (prowadzonego przez PCK) 

- powstanie Punktu profilaktyczno – 
konsultacyjnego MONAR 

- uruchomienie w obiekcie miejskim punktu 
wydawania żywności dla najuboższych 
mieszkańców miasta prowadzonego przez 
Chrześcijańską Służbę Charytatywną 

 

- 5 

 

- 15 

- punkt otwarty jest dla wszystkich mieszkańców 
potrzebujących wsparcia w tym zakresie 

- punkt otwarty jest dla wszystkich mieszkańców 
potrzebujących wsparcia w tym zakresie 

2.4.Popularyzowanie 
interdyscyplinarnego modelu 
pracy. 

liczba zespołów o charakterze 
interdyscyplinarnym 

liczba osób zaangażowanych w pracę 
zespołów 

8 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

- Miejska Grupa Konsultacyjna oraz 5 Szkolnych 
Grup Konsultacyjnych działających w ramach 
Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

110 

- 13 (stały skład Zespołu) 

 

- 80 

 

- 17 
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Podsumowanie  

działań realizujących cel strategiczny V „Umacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwijanie profesjonalizacji służb 
społecznych” 

Prognoza zmian: kontynuacja 
działań 

rozszerzenie 
działań 

do realizacji  
w przyszłości 

zwiększenie aktywności mieszkańców i efektywności współpracy z podmiotami III 
sektora 

x   

zwiększenie profesjonalizacji kadr 
x   

rozwój zasobów służących rozwiązywaniu problemów społecznych 
 x  

upowszechnienie interdyscyplinarnego modelu pracy 
x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


