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WPROWADZENIE 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna to przedstawiona 

w formie dokumentu koncepcja działań, zmierzających do utworzenia trwałego 

systemu rozpoznawania i profilaktyki zagrożeń społecznych w mieście oraz budowy 

systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego 

funkcjonowania mieszkańców Olsztyna. 

Podstawę prawną niniejszej Strategii stanowią art. 16 b oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którymi gmina i powiat 

opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, a do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

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

dokument wpisuje się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021–2030. Taka konstrukcja gwarantuje, iż cele 

zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna 

znajdują się w głównym nurcie działań podejmowanych przez samorząd miasta  

i województwa. 

Inspiracją do prac nad Strategią był dokument pn. „Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, którego celem jest przezwyciężenie 

kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie i próba uniknięcia tzw. „straconej 

dekady” – wolniejszego rozwoju gospodarczego niż w poprzednich latach, który 

powodowałby negatywny wpływ na jakość życia ludzi. Strategia ta zakłada więc 

zbudowanie przewag konkurencyjnych do 2030 roku, tak, aby po wykorzystaniu 

obecnych sił rozwojowych Polska posiadała nowe potencjały wzrostu w obszarach, 

które dotychczas nie były eksploatowane1. 

Strategia koresponduje również z programami krajowymi tj. „Narodowym Programem 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” oraz „Polityką społeczną wobec 

osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność”, a także z zapisami 

Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności 

                                                           
1 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, 
https://mac.gov.pl/files/wpcontent/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf 
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Społecznej, który służy realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 

lutego 2017 r.2,  oraz innych strategii rozwoju3. Zgodnie z Umową Partnerstwa Rządu 

RP i Komisji Europejskiej4 jest to kluczowy dokument operacyjno-wdrożeniowy  

w zakresie Celu Tematycznego 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka  

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, stanowiący warunek ex ante realizacji działań 

w Polsce w tym obszarze. W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR) 

wskazano na potrzebę przygotowania i realizacji projektu strategicznego pod nazwą 

„Ekonomia Solidarności Społecznej”. Ekonomia społeczna jest sferą życia społeczno-

gospodarczego, która pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz 

sektora organizacji pozarządowych, niedziałających w celu maksymalizacji zysku. 

Solidarnościowy wymiar ekonomii społecznej (ekonomia solidarna) realizowany jest 

przez te podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, 

które w ramach swojej działalności przyjmują funkcje tworzenia miejsc pracy w celu 

aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej oraz realizacji 

zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. 

SOR w celu szczegółowym II określa Spójność Społeczną jako jeden z obszarów 

rozwoju. Określa także wyzwania i kierunki działań w zakresie rozwoju kapitału 

społecznego (obszar Kapitał ludzki i społeczny, kierunek interwencji Rozwój kapitału 

społecznego). Do najważniejszych działań do realizacji w perspektywie do 2030 r. 

należy zaliczyć kształtowanie postaw, wartości i zachowań sprzyjających budowaniu 

wspólnoty, kooperacji, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, jak również 

wzmacnianie postaw prospołecznych w procesie nauczania. SOR wskazuje  

na konieczność położenia odpowiedniego nacisku na działania przeciwdziałające 

ubóstwu Polaków i wyrównujące szanse różnych grup społecznych, w szczególności 

tych, które są najbardziej zagrożone ubóstwem, w tym zachęt do zmiany postaw 

wobec prokreacji, poprawę warunków opieki i kształcenia dzieci, zapewnienia 

                                                           
2 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260). 
3 W szczególności: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia 
Sprawne Państwo 
4 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (Monitor Polski 
z 2019 r. poz. 214) Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie projektu zmiany Umowy 
Partnerstwa na lata 2014–2020 w zakresie niezbędnym do jego dostosowania do średniookresowej strategii 
rozwoju kraju. 
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kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego, zapewnienie opieki zdrowotnej  

dla osób pracujących i zagrożonych utratą pracy z przyczyn zdrowotnych, zwiększenia 

dostępności do taniego mieszkalnictwa, efektywniejsze i bardziej elastyczne 

rozwiązania, pozwalające łączyć ambicje zawodowe z aspiracjami rodzinnymi i na 

podobnych zasadach. To także zachęta do świadczenia zintegrowanych usług 

społecznych, które mają przyczynić się zarówno do poprawy skuteczności  

i efektywności tych usług, jak i do zapewnienia ich lepszego wykorzystania oraz 

zwiększenia ich zasięgu. 

Założenia przyjęte w toku prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Olsztyna do 2030 roku: 

1. Proces realizacji Strategii musi respektować prawo do godnego życia oraz 

równego dostępu każdego mieszkańca Olsztyna do wsparcia i usług 

oferowanych przez miasto. 

2. Skuteczność zaplanowanych działań w Strategii uzależniona jest od stopnia 

współodpowiedzialności i współdziałania mieszkańców miasta jako 

uczestników życia społecznego. 

3. Praca nad tworzeniem Strategii ma mieć charakter otwarty dla wszelkich 

podmiotów zaangażowanych w problematykę społeczną. 

4. Strategia ukierunkowana jest na wprowadzanie optymalnych sposobów 

systematycznego reagowania, których celem jest zapobieganie negatywnym 

zjawiskom lub jeśli nastąpią - minimalizowanie ich skutków w olsztyńskiej 

społeczności. 

5. Planowanie strategiczne powinno ujmować pełen zakres oddziaływania,  

tj. diagnozę, profilaktykę, rozwiązywanie problemów narastających w czasie 

oraz działania ratunkowe/ interwencyjne. 

6. Sposób wdrożenia Strategii powinien modelować pojawiające się inicjatywy tak, 

aby były zorientowane na osiągnięcie konkretnych, wymiernych rezultatów. 

7. Strategia zawiera w sobie założenie ustawicznego doskonalenia pod kątem 

zawartych w niej zapisów i stopnia jej uspołecznienia. Powinna być 

dokumentem elastycznym, żywym, adekwatnie odpowiadającym  

na rzeczywistość problemów społeczności lokalnych. 
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1. Metodyka pracy nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

W celu opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Olsztyna do 2030 roku na mocy zarządzenia nr 187 Prezydenta Olsztyna z dnia 

14 lipca 2020 r. powołany został Zespół ds. opracowania dokumentu. W skład Zespołu 

weszli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, 

Stowarzyszenia WAMA-COOP, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

w Olsztynie, Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyna oraz Miejskiego Urzędu 

Pracy w Olsztynie. 

W procesie opracowywania Strategii zastosowano podejście partycypacyjno-

eksperckie. Przyjęta metoda opierała się na partycypacji podmiotów lokalnej polityki 

społecznej we wszystkich istotnych etapach projektowania dokumentu.  

Instytucje te brały czynny udział w działaniach związanych z przygotowaniem Strategii, 

a także będą ją w przyszłości realizowały. Pracom nad dokumentem przyświecała 

zasada kooperacji różnych instytucji odpowiedzialnych za sferę społeczną.  

Zgodnie z nią lokalna polityka społeczna w Olsztynie powinna być aktywna  

i wielosektorowa. Ponadto powinna stawiać sobie za nadrzędny cel dobro jednostki 

oraz podstawowej grupy społecznej, którą jest rodzina. Jednocześnie w polityce 

społecznej miasta Olsztyna przyjęto pierwszeństwo rozwiązań środowiskowych nad 

instytucjonalnymi, co jest zgodne z trendem krajowym oraz europejskim. 

W pierwszym etapie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Olsztyna do 2030 roku opracowana została diagnoza sytuacji społecznej, która 

składa się z siedmiu diagnoz obszarowych: demografia, rodzina z dziećmi, 

niepełnosprawność, bezdomność, sytuacja na rynku pracy, uzależnienia, zjawisko 

przemocy w rodzinie. 

Na podstawie diagnozy sytuacji społecznej przygotowano analizy SWOT dla siedmiu 

obszarów diagnostycznych. 

Kolejny etap tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmował 

określenie priorytetów wraz z celami operacyjnymi.  
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Następnie określono wskaźniki, które umożliwią monitorowanie oraz ewaluację celów 

strategicznych i operacyjnych Strategii. 

 Kolejnym etapem prac było opracowanie wytycznych do monitoringu i ewaluacji 

Strategii umożliwiających realizację założeń oraz harmonogramu działań. 

Po zaakceptowaniu treści Strategii przez wszystkie instytucje, które brały udział  

w procesie jej tworzenia Zespół ds. opracowania dokumentu skierował go do 

konsultacji społecznych. 

Istotnym tłem i uwarunkowaniem prac nad diagnozą był stan epidemii SARS-CoV-2, 

który w istotny sposób zaważył zarówno na tempie prac, jak i na przyjętych formach  

i kanałach pozyskiwania danych oraz na ostatecznie wykorzystanych metodach  

i technikach badawczych 

 

2. Diagnoza – obszary problemowe i zasoby Miasta Olsztyna 

 

W części diagnostycznej Strategii zostały omówione najważniejsze problemy 

społeczne miasta Olsztyna oraz zasoby pozwalające radzić sobie z tymi problemami. 

Problemy społeczne rozumiane są jako powtarzające się, masowe zjawiska uznawane 

przez daną społeczność za negatywne, złe, niekorzystne, których nasilenie budzi 

zaniepokojenie mieszkańców i może przyczynić się do dezorganizacji życia 

społecznego. Jako zasoby umożliwiające radzenie sobie z problemami społecznymi 

określa się wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz podmioty, które działają  

w obszarze polityki społecznej, a także infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia 

działań. Przeglądu sytuacji w mieście dokonano w odniesieniu do następujących 

problematyk: ograniczeń w uczestnictwie osób starszych w życiu społecznym oraz ich 

zależności w życiu codziennym od innych osób, deficytów w funkcjonowaniu rodzin  

i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, ograniczeń w uczestnictwie osób  

z niepełnosprawnością w życiu społecznym, bezdomności i zagrożenia bezdomnością, 

zatrudnienia i utrzymania pracy, uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Diagnoza 

została sporządzona na podstawie danych zawartych w dokumentach już istniejących, 

tj. raportach i sprawozdaniach z działalności instytucji i urzędów takich jak: Główny 

Urząd Statystyczny, Urząd Miasta Olsztyna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

(MOPS), Miejski Urząd Pracy, Miejski Zespół Do Spraw Rehabilitacji Społecznej  
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i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (MZON), Miejski Zespół Terapii  

i Profilaktyki Uzależnień (MZPITU). 

 

1.1. DEMOGRAFIA 

 

Tendencją w skali całego kraju jest spowolnienie rozwoju demograficznego oraz 

znaczące zmiany w strukturze wieku mieszkańców. Trwający proces starzenia się 

ludności będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania 

życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności (por. 2019 rok – 1,419; 2020- 

1,378). Zjawisko to dotyczy również mieszkańców Olsztyna. Problem starzenia się 

mieszkańców nasili się na przestrzeni najbliższych 35 lat, zwiększając  

o ponad 80% liczbę ludności w wieku powyżej 80 lat. 

Zauważa się zróżnicowanie struktury wieku mieszkańców pomiędzy poszczególnymi 

osiedlami Miasta Olsztyna. Znaczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

spowodowany jest wkraczaniem w wiek emerytalny osób reprezentujących pierwszy, 

powojenny wyż demograficzny. 

Długość życia nie przekłada się w prosty sposób na pogarszanie się kondycji 

zdrowotnej osób starszych. Powodem takiego stanu są możliwości zapewnienia opieki 

medycznej oraz wyższa świadomość w prowadzeniu zdrowego trybu życia. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, Olsztyn stale dostosowuje przestrzeń 

miejską i włącza ich w procesy partycypacyjne. Jednak zjawiskiem, z którym należy 

się liczyć, jest wzrost liczby seniorów niepełnosprawnych i potrzebujących opieki. 

Coraz więcej ludzi osiąga tzw. wiek sędziwy (powyżej 80 lat), w którym wzrasta ryzyko 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia ogólnej sprawności fizycznej, 

skutkujących znacznym ograniczeniem dostępu do usług i świadczeń oraz 

uczestnictwa w życiu społecznym. Powoduje to konieczność organizowania funkcji 

opiekuńczej nad osobą starszą przez system zabezpieczenia społecznego. 

Obserwowany jest znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne, a także wzrost wydatków na zapewnienie pobytu w domach pomocy 

społecznej. 
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Zasoby 

Zasoby Miasta Olsztyna wspierające seniorów koncentrują się wokół trzech wymiarów: 

1. wzmacniające aktywność seniorów, których kondycja umożliwia samodzielne 

funkcjonowanie w środowisku; 

2.  wspierające osoby starsze z obniżoną sprawnością, w codziennym życiu; 

3.  zapewniające całodobową opiekę seniorom niezdolnym do samodzielnego 

zamieszkiwania we własnym środowisku. 

Zasoby wzmacniające aktywność seniorów, których kondycja umożliwia samodzielne 

funkcjonowanie: 

1. Siedem Dziennych Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto 

Olsztyn oraz dwa Dzienne Domy Senior+ i Klub Senior+ prowadzone przez 

organizacje trzeciego sektora na zlecenie Miasta; 

2. Strona senior.olsztyn.eu, tworzona przez seniorów i dla seniorów, będąca 

platformą wymiany zainteresowań, wiedzy i informacji dla seniorów oraz 

zawierająca treści na temat aktualnych wydarzeń miejskich; 

3. Procesy partycypacyjne umożliwiające włączanie seniorów w podejmowanie 

decyzji ich dotyczących; 

4. Projekty realizowane przez jednostki organizacyjne miasta, wspierające 

innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych, których celem jest rozwijanie 

oddolnych, nowatorskich pomysłów dotyczących usług świadczonych na rzecz 

osób zależnych; 

5. Międzypokoleniowe działania realizowane przez jednostki miejskie, m.in. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną i inne jednostki 

kultury. 

Zasoby wspierające w codziennym życiu osoby starsze z obniżoną sprawnością: 

1. Opieka dzienna dla seniorów realizowana przez 20 ośrodków wsparcia, które 

zapewniają opiekę i pomoc w codziennych czynnościach życiowych, posiłki, 

aktywne spędzanie czasu, rozwijanie umiejętności i zainteresowań: siedem 

http://www.senior.olsztyn.eu/
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dziennych domów pomocy społecznej, trzy dzienne domy pobytu senior+, 10 

środowiskowych domów samopomocy; 

2. Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie usług 

opiekuńczych (zwykłych i specjalistycznych), świadczonych w miejscu 

zamieszkania osoby potrzebującej; 

3. System teleopieki – usługa całodobowa umożliwiająca wezwanie pomocy  

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, stanowiąca od 

2018 roku element usług opiekuńczych, adresowany głównie do osób 

samotnych; 

4. Działania środowiskowe podejmowane przez Zespoły Pracowników Socjalnych 

w ścisłej współpracy z lokalnymi podmiotami i przy wykorzystaniu zasobów 

środowiska lokalnego, takie jak: opieka psychologiczna, grupy wsparcia, pomoc 

wolontariuszy i imprezy kulturalno-rozrywkowe. 

 

Zasoby zapewniające całodobową opiekę seniorom niezdolnym do samodzielnego 

zamieszkiwania we własnym środowisku: 

1. Domy Pomocy Społecznej – w zakresie zapewnienia mieszkańcom usługi 

stałego pobytu, w tym potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających  

i rehabilitacyjnych (na terenie Miasta Olsztyna funkcjonuje 6 domów pomocy 

społecznej, w tym 2 prowadzone przez Miasto Olsztyn i 4 prowadzone przez 

organizacje pozarządowe na zlecenie Miasta). 

2. Hospicjum opieki paliatywnej; 

3. Miejsca zapewnione w domach pomocy społecznej znajdujących się poza 

powiatem (37 domów pomocy społecznej funkcjonujących poza terenem 

Olsztyna); 

4. Rodzinne domy pomocy – to stacjonarna forma usług opiekuńczych i bytowych 

świadczonych całodobowo w warunkach rodzinnych. Olsztyńscy seniorzy 

korzystają ze wsparcia oferowanego przez 6 Rodzinnych Domów Pomocy 

Społecznej. 

5. Dwa mieszkania rówieśnicze funkcjonujące w strukturach MOPS oraz 

siedemnaście mieszkań chronionych, w tym piętnaście zleconych przez Miasto 

Polskiemu Związkowi Niewidomych oraz dwa funkcjonujące w strukturach 

MOPS. 
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1.2 Rodzina z dziećmi 

Na strukturę ludności w kraju wpływ ma utrzymująca się niska dzietność rodzin (por. 

por. 2019 rok – 1,419, 2020- 1,378), młodzi ludzie coraz później decydują się na 

zawarcie związku małżeńskiego i coraz częściej związki mają charakter nieformalny 

(na przestrzeni ostatnich 6 lat obserwuje się spadek zawieranych małżeństw o 23%; 

por. 2014 rok – 188 488 zawartych małżeństw, 2020 rok – 145 045). Sytuacja  

w Olsztynie nie odbiega znacząco od tendencji krajowych (wskaźnik przyrostu 

naturalnego na poziomie minus 1,3 osób w 2020 roku). Analiza danych statystycznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazuje, że na przestrzeni lat zmalała liczba 

rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej (por. 2019 rok –  3 960 rodzin, 2020- 

3 742 rodziny). 

Średnio co dziesiąta rodzina (por. 2019 – 10,27% vs. 2020 rok – 11,91%) korzystająca 

rokrocznie ze wsparcia MOPS, charakteryzuje się trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi, które były głównym powodem objęcia pomocą.  

Spośród nich, ponad co druga (por. 2019 rok – 54,4% vs. 2020 rok – 58,0%) to rodzina 

niepełna, a więcej niż co czwarta jest wielodzietna (por. 2019 rok – 31,1% vs. 2020 rok 

– 26,5%). W wielu z nich zostały naderwane lub zerwane więzi, a stopień 

występujących problemów (w tym nadużywanie alkoholu i przemoc), stwarza realne 

zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia ich w formach pieczy zastępczej.  

Rodziny, które znajdują się na poziomie minimum egzystencji (ubóstwo), stanowiły 

49,73% ogółu rodzin objętych wsparciem MOPS w roku 2020. Podmiotowość  

i samodzielność olsztyńskich rodzin jest priorytetem w polityce społecznej miasta. 

Kontynuowany jest proces wdrażania zmian systemowych o charakterze 

ponadsektorowym i innowacyjnym. Rodziny objęte są kompleksowymi formami 

pomocy w środowisku, a dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się 

w środowisku rodzinnym, znajdują opiekę w formach pieczy zastępczej. W Olsztynie 

obserwuje się stały trend w kierunku zmniejszenia liczby dzieci przebywających  

w systemie pieczy zastępczej (por. 2019 rok – 188 dzieci vs. 2020 rok – 183 dzieci),  

w tym w szczególności w pieczy instytucjonalnej (por. 2019 rok – 174 dzieci vs. 2020 

rok – 158 dzieci). 

Umacniane są istniejące i wprowadzane nowe rozwiązania systemowe w pracy  

z rodziną przeżywającą trudności, zarówno tą naturalną, jak i zastępczą (m.in. model 
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trójpodziału pracy socjalnej, asystentura rodziny), dostosowane zostały struktury 

organizacyjne i zapewnione odpowiednie standardy realizowanych usług, zgodne  

z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prorodzinna 

polityka Olsztyna jest także wzmacniana poprzez funkcjonowanie silnych koalicji 

działających na rzecz wsparcia rodzin, w oparciu o zasadę partnerstwa 

ponadsektorowego; wykorzystanie funduszy strukturalnych (m.in. na realizację 

projektu „Dodaj Skrzydeł”) oraz podjęcie działań rewitalizacyjnych, które objęły swoim 

zasięgiem najbardziej zdegradowanych społecznie obszary Olsztyna. 

Zasoby 

Kluczowe bariery, jak również cele strategiczne oraz szczegółowe kierunki działań  

do realizacji w odniesieniu do wsparcia olsztyńskich rodzin i dzieci zostały określone 

w Gminnym Programie Wsparcia Rodziny na lata 2019–2021 oraz w Powiatowy 

Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Olsztynie na lata 2019-2021. 

Olsztyńskie zasoby wspierające rodziny zogniskowane są wokół trzech wymiarów 

działań: 

1. profilaktyki, czyli wczesnego zapobiegania problemom oraz podnoszenia 

świadomości, edukowania i kształtowania prawidłowych postaw; 

2. reintegracji, rozumianej jako wsparcie rodzin po przebytych kryzysach; 

3. interwencji, wykorzystującej istniejące zasoby i instrumenty w obliczu 

bezpośredniego zagrożenia rozpadem rodziny.  

Wsparcie o charakterze profilaktycznym realizowane jest jako:  

 Działalność informacyjna i szkoleniowa – realizację kampanii społecznych, 

konferencji i seminariów poświęconych rodzinie (m.in. Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego), prowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla rodzin  

i profesjonalistów działających na rzecz rodziny. 

 Ofertę kulturalną i edukacyjną, kreującą pozytywny wizerunek rodziny z bazą 

informacji o dostępnych w Olsztynie ofertach wsparcia rodziny, m.in. w zakresie 

inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, placówek oferujących zajęcia dla dzieci, 

możliwości spędzania wolnego czasu.  

 Formalne i nieformalne koalicje służb pomocowych, reagujących na problemy 

społeczne (przedstawiciele pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, 
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sądownictwa, jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych instytucji  

i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny). 

 Placówki wsparcia dziennego włączone w zintegrowany system wsparcia 

rodziny (w roku 2020 działało dwanaście placówek wsparcia dziennego: osiem 

prowadzonych na zlecenie Miasta, dwa specjalistyczne oraz dwa funkcjonujące 

w strukturach MOPS). 

 

Wsparcie o charakterze reintegracyjnym: 

 Funkcja asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jako nowe 

standardy w systemie wsparcia rodzin. W 2020 roku w MOPS pracowało 8 

asystentów rodziny i 12 koordynatorów pieczy zastępczej. 

 Proces rewitalizacji społecznej zdegradowanych obszarów na terenie Olsztyna, 

w ramach którego oferta wsparcia kierowana jest także do rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 Rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej zabezpieczające opiekę 

dzieciom i młodzieży tj.: rodziny spokrewnione (128 rodzin w 2020 roku), 

rodziny niezawodowe (48 rodzin w 2020 roku), zawodowe rodziny zastępcze, 

w tym specjalistyczne (7 rodzin w 2020 roku), rodzinne domy dziecka (2 domy 

w 2020 roku), placówki opiekuńcze (6 placówek w 2020 roku). 

 Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne realizowane m.in. przez jednostki 

pomocy społecznej, Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne i organizacje 

pozarządowe. 

 Innowacyjny model pracy socjalnej tzw. trójpodział pracy socjalnej oparty  

o założenie dostosowania intensywności świadczonego wsparcia, w zależności 

od stopnia występujących problemów w rodzinie. 

Wsparcie o charakterze interwencyjnym realizowane jest jako: 

 Doraźna pomoc świadczona rodzinom w sytuacji nagłego kryzysu w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej.  

 Miejsca czasowego pobytu w Ośrodku Wsparcia Dla Matek z Małoletnimi 

Dziećmi i Kobiet w Ciąży. 

 opieka interwencyjna dla dzieci i młodzieży, która nie ma możliwości 

przebywania w swoim środowisku rodzinnym w: zawodowej rodzinie 
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zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz w Placówkach 

Opiekuńczo – Wychowawczych, które zapewniają miejsca interwencyjne. 

 

1.3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Z danych pochodzących z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) 

wynika, iż w 2011 roku osoby z niepełnosprawnością stanowiły 12,2 % ogółu ludności 

kraju. Dane te porównywalne są z wynikami lokalnymi – w 2011 roku na terenie 

Olsztyna mieszkało 23 376 osób z niepełnosprawnością, z czego 17 770 osoby (blisko 

76%) posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Pozostały odsetek (24%) stanowiły 

osoby, które odczuwały ograniczenie sprawności w zakresie wykonywania czynności 

podstawowych dla ich wieku. Oznacza to, że w 2011 roku prawie co trzynasty 

mieszkaniec Olsztyna był osobą z niepełnosprawnością.  

W porównaniu z poprzednim spisem powszechnym (NSP 2002), obserwowany jest 

spadek liczby osób z niepełnosprawnością, co było wypadkową dwóch czynników: 

spadku liczby osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz wzrostu liczby 

osób z niepełnosprawnością odczuwaną jako ograniczenie sprawności. Ogółem  

w 2011 roku były w Olsztynie 23 376 gospodarstw domowych,  

w których co najmniej 1 osoba posiadała orzeczenie o niepełnosprawności, bądź 

odczuwała ograniczenie sprawności, w tym ponad jedna trzecia z nich to 

gospodarstwa dwuosobowe. 

 W strukturze płci osób z niepełnosprawnością dominują kobiety (por. 56% kobiet vs. 

44% mężczyzn). Analizując wiek grup ekonomicznych, niemal połowa (45%) osób  

z niepełnosprawnością była w wieku poprodukcyjnym. W 2011 roku w strukturze osób 

z niepełnosprawnością według posiadanego stopnia niepełnosprawności, dominowały 

osoby o stopniu umiarkowanym (38,5%) i znacznym (25,6%). Niepełnosprawność oraz 

wynikające z niej ograniczenia to niezmiennie od kilku lat główna grupa dyspanseryjna 

MOPS, czyli najczęściej diagnozowany powód do objęcia rodziny wsparciem pomocy 

społecznej (por. 2019 rok – 49,5% vs. 2020 rok – 48,0%). 

Zasoby  

Kluczowe bariery, jak również cele, priorytety oraz działania do realizacji w odniesieniu 

do obszaru wsparcia osób z niepełnosprawnością, zostały określone w dokumentach 
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o charakterze lokalnym oraz odnoszących się do standardów międzynarodowych, 

takich jak: 

1. Agenda 22, w zakresie polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością, 

w oparciu o standardy ONZ; 

2. Deklaracja barcelońska, w zakresie przystosowania komunikacji miejskiej  

do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewnienia udziału w imprezach 

masowych oraz pomocy w sprawach socjalno-bytowych; 

3. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

Do zasobów w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością zaliczyć należy: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wsparcia osób  

z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w zakresie wydawania 

orzeczeń o niepełnosprawności; 

3. Miejski Urząd Pracy, w zakresie udzielania dotacji, finansowania szkoleń 

podnoszących kompetencje zawodowe oraz innych form aktywizacji osób  

z niepełnosprawnością; 

4. Rozwiązania poprawiające dostępność i ułatwiające osobom  

z niepełnosprawnością korzystanie z usług i oferty miejskiej; 

5. Działające na terenie Olsztyna organizacje pozarządowe, które w ramach 

działalności statutowej wspierają osoby z niepełnosprawnością; 

6. Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez organizacje pozarządowe; 

7. Oddziały integracyjne w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

 

1.4 BEZDOMNOŚĆ 

Wielkość populacji osób doświadczających bezdomności w Olsztynie od kilku lat 

kształtuje się na podobnym poziomie. Dane za 2020 rok wskazują, że w ciągu roku  

z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało narastająco 271 

środowisk, doświadczających bezdomności oraz nią zagrożonych. Na terenie 

schroniska przebywało ok. 45 osób, zaś w noclegowni 226 osób dotkniętych kryzysem 

bezdomności. 
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W grupie osób doświadczających bezdomności dostrzegalna jest znacząca przewaga 

mężczyzn (por. 2020 rok - 82% mężczyźni VS. 18% kobiety). Obserwuje się również 

proces starzenia populacji osób doświadczających bezdomności, co przekłada się na 

zmiany w stanie psychofizycznym tej grupy. Większa jest również liczba osób 

przebywających w noclegowni, u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu 

bądź środków psychoaktywnych. Odrębną grupę osób o niskich szansach na 

usamodzielnienie, stanowią osoby przejawiające zaburzenia psychiczne. Wymagają 

one pogłębionego wsparcia o charakterze interdyscyplinarnym, a niska motywacja do 

leczenia znacznie utrudnia możliwość udzielenia im efektywnego wsparcia.  

W obszarze wsparcia osób doświadczających bezdomności Olsztyn konsekwentnie 

wdraża działania o charakterze deinstytucjonalizacji oraz metodę housing first, 

koncentrującą się w pierwszej kolejności na zapewnieniu osobie bezdomnej 

bezpiecznego miejsca pobytu, tak aby móc przejść do pracy nad problemami stojącymi 

za bezdomnością. Działania te pozwalają na harmonijne wykorzystanie miejskich 

zasobów mieszkaniowych, w celu minimalizowania skutków doświadczania 

bezdomności. 

Zasoby  

Kluczowe bariery, jak również cele strategiczne oraz szczegółowe kierunki działań  

do realizacji w odniesieniu do obszaru wsparcia osób doświadczających bezdomności, 

zostały określone w Programie wychodzenia z bezdomności realizowanym przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Do olsztyńskich zasobów mających na celu przeciwdziałanie i rozwiązywanie 

problemów wynikających z bezdomności zaliczyć należy: 

• MOPS zajmujący się kompleksowo wsparciem osób doświadczających 

bezdomności oraz nią zagrożonych. W ramach struktury MOPS funkcjonuje 

Schronisko oraz Noclegowania na rzecz osób bezdomnych, działające  

na dwóch płaszczyznach:  

• interwencyjno-aktywizacyjnej, w ramach której podejmowane są działania 

zabezpieczające najpilniejsze potrzeby życiowe osób i rodzin wraz  

z planem ich aktywizacji lub organizacją właściwej opieki oraz 
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 •integracyjno-prewencyjnej, której celem jest utrwalenie procesu 

deinstytucjonalizacji wraz z wątkami profilaktyki i organizacji narzędzi 

wsparcia. 

  

1.5 Sytuacja na rynku pracy 

Aktualna sytuacja olsztyńskiego rynku pracy, w odniesieniu do danych z poziomu 

województwa oraz kraju, jest bardzo korzystna. 3,4% wyniosła stopa bezrobocia na 

koniec IV kwartału 2020r. (por. IV kwartał 2019 r. – 2,7%). Analogiczny wskaźnik dla 

województwa wyniósł zaś 10,1%, a dla kraju - 6,2%. W strukturze osób bezrobotnych 

dominują kobiety (IV kw. 2020 roku – 50,62%; przewaga kobiet wśród osób 

bezrobotnych w Olsztynie utrzymuje się od wielu lat na stałym poziomie, a ponad 

połowa z nich ma więcej niż 35 lat), osoby w wieku 25–34 lat (35,14%) oraz osoby z 

wykształceniem wyższym (28,3%; tendencja malejąca – por. 2019 rok – 29,62%). 

Porównując proporcje pomiędzy liczbą osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie 

Pracy (MUP) oraz osobami, które z rożnych przyczyn zostały wyrejestrowane  

na przestrzeni 2020 roku, obserwuje się niepokojącą korelację. W powyższym okresie, 

więcej osób zostało wpisanych do rejestru osób bezrobotnych, niż wyrejestrowanych 

tj. zarejestrowano 5 422 osoby, natomiast wyrejestrowano 4 801. Najczęstszą 

przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy – 2 744 osoby i skreślenie z ewidencji 

z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia – 761 osób. 

Z ogółu osób zarejestrowanych w MUP – 86,1% stanowią osoby w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, poniżej 30 r. ż., powyżej 50 r. ż,). 

Najliczniejszą grupę z nich stanowiły osoby długotrwale bezrobotne – 1 127 osób.  

W IV kw. 2020 roku osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 9,4% (285 osób) ogółu 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. 

Oznacza to, że średnio co dziewiąta osoba bezrobotna to osoba  

z niepełnosprawnością. Na przestrzeni ostatnich lat odsetek ten utrzymuje się na 

porównywalnym poziomie, z lekką tendencją spadkową (por. 2018 – po 12,5%, 2019 

– 14,1%).  
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Zasoby 

Do zasobów w obszarze rynku pracy zaliczyć należy: 

1. Miejski Urząd Pracy (MUP), w zakresie udzielania pomocy osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu, a także pracodawcom  

w pozyskaniu pracowników. Osoby korzystające ze wsparcia MUP mogą 

skorzystać m.in. z: 

• udziału w projektach dofinansowanych ze środków UE, targach  

i giełdach pracy, 

• szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe, staży i prac 

interwencyjnych, 

• dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz na założenie lub 

przystąpienie do spółdzielni socjalnej, pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej czy poradnictwa zawodowego. 

2. Miejski Rada Zatrudnienia - organ opiniodawczo - doradczy Prezydenta Miasta 

w sprawach polityki rynku pracy, skupiający przedstawicieli organizacji 

związkowych, pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego oraz 

organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką rynku 

pracy. 

3. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w zakresie poradnictwa 

skierowanego do młodych osób, dotyczącego dokonywania wyboru kierunku 

kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w zakresie: organizacji  

i koordynacji prac społecznie użytecznych, realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, przyznawania świadczeń osobom 

bezrobotnym, znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej. 

5. Centrum Integracji Społecznej (CIS) - jest pierwszym centrum tego typu 

funkcjonującym na terenie Olsztyna. CIS zapewnia kompleksowe usługi 

aktywnej integracji dla osób zaliczających się do grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym wymagających kompleksowego wsparcia oraz 

stworzenia warunków sprzyjających integracji ze społeczeństwem. 
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1.6 UZALEŻNIENIA 

Mówiąc o uzależnieniach należy mieć na uwadze nie tylko uzależnienie od alkoholu, 

ale również uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia 

behawioralne. Diagnoza sytuacji w obszarze uzależnień jest bardzo utrudniona  

ze względu na niepełną diagnozę ilościowo-jakościową problemu oraz rozproszenie 

danych pomiędzy różnorodnymi instytucjami w Olsztynie, zajmującymi się na co dzień 

problematyką wsparcia osób borykających się z problemem uzależnienia. Zestawienie 

porównawcze osób uzależnionych zarejestrowanych w Miejskim Zespole Profilaktyki  

i Terapii Uzależnień w Olsztynie (MZPITU), nie wskazuje jednoznacznie na spadek 

ogólnej liczby zarejestrowanych klientów ośrodka i udzielanych świadczeń. W 2020 

roku ze wsparcia MZPITU skorzystało 710 osób. Zmieniają się także potrzeby 

klientów, wskazujące na większą potrzebę realizacji świadczeń indywidualnych niż 

grupowych.  

Liczba wniosków kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA) obrazuje skalę problemu alkoholowego w odniesieniu do 

wszystkich mieszkańców Olsztyna, nie zaś do żadnej zindywidualizowanej, czy 

skonkretyzowanej grupy mieszkańców miasta (np. klientów ośrodka pomocy 

społecznej). Na przestrzeni ostatnich lat liczba złożonych wniosków w sprawie 

zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego utrzymuje się na zbliżonym poziomie (por. 2018 

rok – 274 wnioski vs. 2019 rok – 315 wniosków). Wyniki badania obejmującego analizę 

wniosków składanych do GKRPA, wskazują, że na cztery złożone wnioski średnio 3 

dotyczą mężczyzn, 1 – kobiet.  

Zasoby 

Kluczowe bariery, jak również cele strategiczne oraz szczegółowe kierunki działań  

do realizacji w odniesieniu do problematyki uzależnień zostały określone w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie. 

Do zasobów pomagających przeciwdziałać i rozwiązywać problemy wynikające  

z uzależnień zaliczyć należy: 

1. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (MZPITU)  

w zakresie inicjowania, propagowania i realizacji różnorodnych form działań 
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dostosowanych do różnych grup odbiorców i służących rozwiązywaniu 

problemów uzależnień, w tym behawioralnych, takie jak: programy dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, popularyzowanie wiedzy o problematyce 

uzależnień. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zadań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym 

podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego oraz opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży  

z uchwałami w gminie. 

3. MOPS w zakresie m.in.: działań pracowników socjalnych i asystentów rodziny, 

wsparcia psychologicznego i prawnego, działań interwencyjnych prowadzonych 

przez Zespół pracy socjalnej w środowiskach, w których współwystępuje 

problem przemocy i uzależnienia. 

4. Szkoły – w zakresie realizacji szkolnych programów wychowania, których 

elementem składowym jest realizacja szkolnych programów profilaktyki 

uzależnień. 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zakresie prowadzenia punktu 

anonimowego i bezpłatnego testowania krwi w kierunku HIV oraz realizacji 

programów edukacyjnych. 

6. Policja i Straż Miejska w zakresie realizacji spotkań profilaktycznych  

w olsztyńskich szkołach. 

 

1.7 ZJAWISKO PRZEMOC W RODZINIE 

Działając w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku 

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta  

w całym roku 2020 wszczęto w Olsztynie ogółem 442 procedury „Niebieskie Karty”. 

Wyniki badania obejmującego analizę procedur Niebieskie Karty w Olsztynie, 

wskazują, że osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie najczęściej są 

mężczyźni. Wśród osób doznających przemocy w rodzinie zdecydowanie dominują 

kobiety. Najbardziej powszechną formę doznawanej przemocy stanowi przemoc 
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psychiczna, następnie przemoc fizyczna. Najmniej powszechną jest przemoc 

seksualna. 

Warto podkreślić, iż osoby doznające przemocy doświadcza więcej niż jednej formy 

przemocy – najczęściej jest to jednocześnie przemoc psychiczna  

i fizyczna. Dominujące problemy społeczne w rodzinach, współwystępujące  

ze zjawiskiem przemocy w Olsztynie, można skategoryzować w pięć głównych grup 

problemowych, uszeregowanych pod kątem częstotliwości współwystępowania, tj.: 

1. nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu, rzadziej od środków 

psychoaktywnych, 

2. problemy socjalno-bytowe, 

3. rozpad związku lub małżeństwa, bądź silny konflikt w związku, 

4. problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

5. zaburzenia lub choroby psychiczne. 

 

Wnioski płynące z prowadzonych w Olsztynie badań przełamują funkcjonujący 

stereotyp zjawiska przemocy w rodzinie, wskazując że nie jest ona zarezerwowana 

jedynie dla tzw. rodzin dysfunkcyjnych a przemoc w rodzinie, w aspekcie ilościowym  

i w kontekście oficjalnych statystyk, wyrażonych liczbą zawartych procedur Niebieskie 

Karty, dotyczy wszystkich olsztyńskich osiedli w równym stopniu. Wyniki 

przeprowadzonych badań wskazują na niski odsetek osób zwracających się o pomoc 

w sytuacji doświadczania różnorodnych form przemocy oraz wysoką i stabilną  

na przestrzeni lat skalę usprawiedliwiania stosowania różnorodnych form przemocy  

w wychowywaniu dziecka. 

Zasoby 

Kluczowe bariery, jak również cele strategiczne oraz szczegółowe kierunki działań  

do realizacji w odniesieniu do problematyki przemocy w rodzinie zostały określone  

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

Zasoby w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opierają się na trzech 

kluczowych filarach: 
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1. prewencji – zasoby ukierunkowane na eliminowanie przyczyn uwikłania  

w przemoc oraz redukcję ryzyka jej wystąpienia, 

2. interwencji – zasoby ukierunkowane na zapewnienie natychmiastowego 

wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie,  

3. integracji – zasoby ukierunkowane na pomoc osobom uwikłanym w przemoc, 

redukcję szkód wywołanych przez uwikłanie w problem i zapewnienie pełnego 

powrotu do prawidłowego pełnienia ról społecznych. 

Zasoby prewencyjne: 

1. Konferencje/spotkania tematyczne organizowane przez MOPS, dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

2. Miejska kampania społeczna Biała Wstążka włączająca do udziału rożne 

instytucje miejskie Kampania upowszechnia wiedzę z zakresu przemocy. 

 

Zasoby interwencyjne: 

1. Zespół Interdyscyplinarny, stanowiący koalicję olsztyńskich instytucji  

i organizacji, ukierunkowany na współdziałanie i interdyscyplinarne 

uzupełnianie się w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie. 

2. MOPS zajmujący się kompleksowo wsparciem osób uwikłanych w problem 

przemocy w rodzinie. W ramach struktury MOPS funkcjonuje Zespół, do którego 

zadań należy animowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie, koordynowanie wszystkich procedur Niebieskie Karty wszczętych  

w Olsztynie oraz prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami uwikłanymi  

w przemoc. 

 

Zasoby integracyjne: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w zakresie poradnictwa 

psychologicznego i prawnego, jak również świadczenia pracy socjalnej oraz 

asysty rodzinnej. 

2. Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (MZPITU)  

w zakresie działań nakierowanych na kwestie uzależnień. 
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3. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, prowadzące terapię dzieci  

i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz zapewniające pomoc 

psychologicznopedagogiczną dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich 

rodzicom. 

4. Prokuratura Rejonowa w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań 

przygotowawczych w sprawach karnych, w tym z art. 207kk oraz sprawowania 

funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. 

5. Sąd Rejonowy w zakresie rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego oraz 

prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. dotyczących regulacji stosunków 

prawnych w rodzinie, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, kierowania 

osób uzależnionych na przymusowe leczenie w trybie stacjonarnym lub 

ambulatoryjnym. 

 

2. ANALIZA SWOT 

2.1 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI OGRANICZEŃ W 

UCZESTNICTWIE OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ ICH 

ZALEŻNOŚCI W ŻYCIU CODZIENNYM OD INNYCH OSÓB 

Mocne strony Słabe strony 

 Dowartościowanie przez władze 

lokalne problematyki związanej 

ze starzeniem się mieszkańców 

Olsztyna i podejmowanie działań 

o charakterze wyprzedzającym 

skutki 

 Różnorodność i rozwój ilościowy i 

jakościowy oferty wsparcia osób 

starszych pokrywający 

zapotrzebowanie zgodnie z 

procesem postępowania ich 

zależności. 

 Udział seniorów w procesach 

partycypacyjnych, dotyczących 

 Niedostateczny dostęp do 

poradnictwa geriatrycznego, 

rehabilitacji oraz innych 

ukierunkowanych na seniorów 

usług opieki zdrowotnej. 

 Niedostateczna liczba miejsc 

wsparcia całodobowego na 

terenie Olsztyna. 

 Niewystarczający system 

przepływu informacji pomiędzy 

realizatorami i odbiorcami usług 

oraz zbierania, przetwarzania 

danych i ewaluacji usług dla 

seniorów 
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kształtowania przestrzeni 

miejskiej i usług przyjaznych 

seniorom. 

 Duża liczba innowacji w obszarze 

polityki senioralnej oraz integracji 

międzypokoleniowej. 

 Długa tradycja i doświadczenie 

funkcjonowania w Olsztynie 

instytucji mających na celu 

kształtowanie polityki senioralnej 

(Rada Olsztyńskich Seniorów). 

Szanse Zagrożenia 

 Poszerzanie się komercyjnej 

oferty usług na rzecz seniorów. 

 Stopniowe wprowadzanie 

systemowych rozwiązań 

dotyczących seniorów w polityce 

państwa i regionu. 

 Zwiększający się poziom 

świadomości społecznej na temat 

procesu starzenia się, w tym 

znaczenia zdrowego stylu życia. 

 Wykorzystanie możliwości 

finansowania zewnętrznego, w 

tym ze środków Unii Europejskiej. 

 Współpraca 

międzyinstytucjonalna na rzecz 

realizacji usług i promowania 

dobrych praktyk. 

 Ryzyko wzrostu liczby osób 

wymagających opieki i pielęgnacji 

związane z procesami 

demograficznymi. 

 Ryzyko wystąpienia kryzysu  

w funkcjonowaniu systemu 

zabezpieczenia społecznego 

(systemu emerytalnego) 
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2.2 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI DEFICYTÓW  

W FUNKCJONOWANIU RODZIN I SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM 

Mocne strony Słabe strony 

 Utrzymująca się stała tendencja 

spadkowa liczby dzieci 

trafiających do pieczy zastępczej 

 Wysoka jakość diagnostyki 

problemów pozwalająca na 

adekwatne reagowanie systemu 

wsparcia. 

 Różnorodność funkcjonujących w 

Olsztynie form wsparcia, w tym 

wysokospecjalistycznych. 

 Sprawnie funkcjonujący system, 

ponadsektorowych działań na 

rzecz dziecka i rodziny. 

 Osiągniecie obowiązkowych 

standardów w rodzinnych i 

instytucjonalnych formach pieczy 

zastępczej, przed wymaganymi 

ustawowo terminami. 

 Stałe wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań na rzecz wzrostu 

efektywności pracy z rodziną. 

 Zmniejszająca się liczba rodzin 

korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

 

 Niedostateczna oferta dla 

młodzieży ze specyficznymi 

potrzebami i dysfunkcjami, w tym 

funkcjonującej na pograniczu 

demoralizacji i doświadczających 

kryzysów psychicznych. 

 Niewystarczająca dostępność do 

oferty wsparcia terapeutycznego 

obejmującego kompleksowo 

wszystkich członków rodziny. 

 Koncentracja problemów 

społecznych w niektórych 

rejonach miasta. 

Szanse Zagrożenia 

 Polityka państwa ukierunkowana 

na wzmacnianie rodzin. 

 Zmiany społeczno-cywilizacyjne 

wpływające na rozpad więzi w 

rodzinie i pojawianie się nowych 

problemów społecznych, m.in. 
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 Wrażliwość społeczna na 

problematykę dotyczącą dzieci i 

rodzin. 

 Możliwość wsparcia finansowego 

inicjatyw na rzecz rodzin, dzieci i 

młodzieży ze źródeł 

zewnętrznych. 

 Udział biznesu społecznie 

zaangażowanego w procesie 

wspierania rodzin. 

dzieci zapracowanych rodziców, 

eurosieroctwo, uzależnienia 

behawioralne, w tym fonoholizm. 

 Zmieniające się, nieelastyczne 

lub niespójne przepisy prawne. 

 

2.3 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI OGRANICZEŃ  

W UCZESTNICTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

Mocne strony Słabe strony 

 Duża liczba podmiotów 

zaangażowanych w działania na 

rzecz wsparcia osób z 

niepełnosprawnością, w tym 

funkcjonujące partnerstwa. 

 Funkcjonowanie oddolnych 

inicjatyw społecznych, 

działających przy wsparciu 

samorządu. 

 Szeroka oferta 

wysokospecjalistycznego 

wsparcia osób z 

niepełnosprawnością. 

 Długoletnia tradycja 

zaangażowania władz lokalnych 

we wdrażanie systemowych 

rozwiązań na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. 

 Duża liczba barier fizycznych 

zarówno w publicznej jak i 

prywatnej przestrzeni, 

utrudniających funkcjonowanie 

osób z niepełnosprawnościami. 

 Niewystarczający przepływ osób 

z niepełnosprawnością pomiędzy 

poziomami aktywizacji 

zawodowej i społecznej, zgodne 

z ich zdiagnozowanymi 

możliwościami. 

 Przewaga instytucjonalnych form 

wsparcia i opieki psychiatrycznej 

nad jej środowiskowymi 

odpowiednikami. 

 Utrzymywanie się niskiej stopy 

zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością. 
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 Pozyskiwanie środków 

zewnętrznych do realizacji 

inicjatyw dedykowanych 

problematyce 

niepełnosprawności. 

 Transformacja przestrzeni 

miejskiej z udziałem osób 

niepełnosprawnych w ramach 

procesów partycypacyjnych. 

Szanse Zagrożenia 

 Większa obecność tematyk 

związanych z sytuacją osób 

niepełnosprawnych w mediach i 

środkach masowego przekazu 

wpływająca na zmianę 

postrzegania tej grupy osób w 

lokalnej społeczności. 

 Dostęp do wsparcia finansowego 

inicjatyw na rzecz osób z 

niepełnosprawnością z funduszy 

zewnętrznych. 

 Brak systemowej odpowiedzi  

w sektorze ochrony zdrowia na 

potrzeby wynikające ze 

wzrastającej liczby osób z 

niepełnosprawnością, w tym  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 Brak zmian w prawie 

uelastyczniających podjęcie 

czynności diagnostycznych 

wobec osób wykazujących ostre 

stany psychotyczne i nie 

wyrażających zgody na 

jakikolwiek kontakt z lekarzem 

specjalistą. 

 Kształtowanie przez ustawy mało 

elastycznego i nieinnowacyjnego 

systemu wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami. 

 Niski poziom wsparcia 

finansowego, związanego ze 

świadczeniem opieki nad 

osobami zależnymi. 
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 Brak zmiany mechanizmów 

prawnych, demotywujących do 

podejmowania aktywności na 

rynku pracy przez osoby z 

orzeczoną niepełnosprawnością. 

 

2.4 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI BEZDOMNOŚCI  

I ZAGROŻENIA BEZDOMNOŚCIĄ 

Mocne strony Słabe strony 

 Dobre rozeznanie sytuacji osób 

bezdomnych w Olsztynie. 

 Specjalizacja form wsparcia 

uwzględniająca różnorodne 

potrzeby osób bezdomnych na 

każdym poziomie ich autonomii 

życiowej. 

 Zaawansowany proces 

deinstytucjonalizacji w obszarze 

bezdomności. 

 Postępująca integracja systemów 

wsparcia; pomocy społecznej i 

gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy w 

procesie przeciwdziałania 

bezdomności. 

 Niewystarczająca systematyka 

działań w zakresie profilaktyki 

bezdomności i wczesnej 

interwencji. 

 Zbyt mała skuteczność 

upowszechniania informacji na 

temat poszczególnych usług 

kierowanych do osób 

doświadczających bezdomności. 

Szanse Zagrożenia 

 Istniejące elementy w polityce 

państwa i regionu wzmacniające 

inicjatywy władz lokalnych na 

rzecz osób doświadczających 

bezdomności. 

 Rosnące zapotrzebowanie  

na specjalistyczne całodobowe 

usługi opiekuńcze dla osób w 

wieku senioralnym, chorych i 

zaburzonych psychicznie 

doświadczających bezdomności. 
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 Dostęp do wsparcia finansowego 

inicjatyw na rzecz osób 

doświadczających bezdomności 

z funduszy zewnętrznych. 

 Postępujące starzenie i 

pogarszanie się stanu zdrowia 

populacji osób doświadczających 

bezdomności, skutkujące m.in. 

koniecznością dostosowania 

infrastrukturalnego placówek do 

nowych potrzeb. 

 Duża liczba napływowych osób 

doświadczających bezdomności 

z gmin innych niż Olsztyn, w 

szczególności w sezonie 

jesienno-zimowym. 

 Stereotypy dotyczące 

bezdomności, funkcjonujące 

wśród społeczeństwa i niektórych 

grup pracowników służb i 

instytucji. 

 

2.5 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI ZATRUDNIALNOŚCI  

I UTRZYMANIA PRACY 

Mocne strony Słabe strony 

 Niski poziom bezrobocia. 

 Dobre rozeznanie sytuacji osób 

bezrobotnych w Olsztynie. 

 Możliwość wysokiej 

indywidualizacji form wsparcia 

osób bezrobotnych. 

 Duże doświadczenie instytucji 

rynku pracy w realizacji wsparcia 

z dofinansowaniem Unii 

Europejskiej. 

 Niski poziom wykorzystywania 

przez pracodawców elastycznych 

form zatrudniania (samotni 

rodzice, matki, osoby  

z niepełnosprawnością). 

 Ograniczenia wynikające  

z przepisów prawa dotyczące 

doboru uczestników programów 

rynku pracy. 

 Niewystarczający poziom rozwoju 

sektora ekonomii społecznej. 
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 Zasoby finansowe pozwalające 

na realizację działań na 

adekwatnym poziomie jakości i 

ilości w odniesieniu do 

rozeznanych potrzeb. 

 Współpraca szerokiej grupy 

podmiotów w działaniach 

dotyczących problematyki rynku 

pracy. 

 Realizowane obecnie projekty na 

rzecz zatrudnienia osób 

wykluczonych finansowane z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Szanse Zagrożenia 

 Duży potencjał sektora MSP. 

 Priorytet nadawany przez Unię 

Europejską kwestiom 

zatrudnienia - finansowanie 

kolejnych inicjatyw na rzecz 

aktywizacji zawodowej ze 

środków zewnętrznych. 

 Większy poziom mobilności 

zawodowej, wynikający z 

podejmowania pracy zarobkowej 

za granicą. 

 Podwyższanie przez lokalne 

instytucje rynku pracy 

standardów świadczonych usług. 

 Istniejące instrumenty aktywizacji 

zawodowej osób wykluczonych 

społecznie wprowadzone do 

systemu prawnego. 

 Poszerzanie się grupy osób 

bezrobotnych z poważnymi 

dysfunkcjami osobowościowymi i 

społecznymi. 

 Odwrót od koordynacji wsparcia 

instytucji rynku pracy z 

instytucjami pomocy społecznej. 

 Mało elastyczne procedury 

związane z realizacją zadań 

aktywizacji zawodowej, w tym 

sposobów dysponowania 

finansami przeznaczonymi na 

aktywizację bezrobotnych ze 

środków unijnych. 

 Mechanizmy prawne, które 

demotywują do podejmowania 

legalnego zatrudnienia przez 
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osoby z zadłużeniami 

komorniczymi. 

 

2.6 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ 

Mocne strony Słabe strony 

 Bogata oferta wsparcia 

instytucjonalnego osób z 

problemem uzależnień i ich 

rodzin. 

 Konsekwentna polityka władz 

miasta, polegająca na 

harmonizowaniu działań 

najważniejszych sektorów 

zaangażowanych w 

problematykę uzależnień. 

 Wydajny system finansowania 

inicjatyw z zakresu profilaktyki 

uzależnień. 

 Funkcjonowanie wielu 

publicznych i niepublicznych 

podmiotów działających na rzecz 

osób z problemem uzależnień. 

 Udział organizacji 

pozarządowych w działaniach 

dotyczących profilaktyki i 

minimalizowania skutków 

uzależnień, w tym funkcjonujące 

inicjatywy oddolne. 

 Wysokie kompetencje podmiotów 

działających w obszarze 

interwencji, leczenia i 

rehabilitacji. 

 Brak pełnej diagnozy ilościowej  

i jakościowej problemu 

uzależnień. 

 Niewystarczająca skala działań 

środowiskowych podejmowanych 

w oparciu o metodę outreach, 

skierowaną do dzieci i młodzieży 

z obszarów szczególnie 

zagrożonych uzależnieniami. 

 Ograniczona możliwość kontroli 

przedsiębiorców w zakresie 

sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 Niewystarczający poziom 

koordynacji i ewaluacji 

programów profilaktyki 

uzależnień w szkołach. 
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Szanse Zagrożenia 

 Rosnąca świadomość społeczna 

w zakresie szkodliwości 

uzależnień behawioralnych. 

 Wysoka reaktywność i 

świadomość społeczna w 

zakresie problemu uzależnień od 

alkoholu. 

 Pogłębiona diagnoza trendów w 

wyniku dedykowanych badań 

nakierowanych na rozeznanie 

efektywności istniejącej oferty 

wsparcia. 

 Możliwość wykorzystania 

środków zewnętrznych, 

przeznaczonych na realizację 

działań skierowanych do osób 

zagrożonych uzależnieniem, 

uzależnionych i 

współuzależnionych. 

 Wysokie zróżnicowanie oferty i 

dynamika rynku środków 

uzależniających, w tym wzrost 

liczby dopalaczy i punktów gier 

hazardowych, oraz łatwy do nich 

dostęp. 

 Utrzymanie się tendencji 

obniżania wieku inicjacji 

alkoholowej i narkotykowej. 

 Przejmowanie negatywnych 

wzorców spożywania alkoholu. 

 Wysoki poziom przyzwolenia 

społecznego do picia w 

środowisku rodzinnym i 

rówieśniczym. 

 

2.7 ANALIZA SWOT W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI PRZEMOCY  

W RODZINIE 

Mocne strony Słabe strony 

 Profesjonalizacja kadr oraz silna 

koalicja zbudowana wokół 

obszaru przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 Profesjonalizacja oferty wsparcia 

osób uwikłanych w przemoc, w 

tym rozwinięty system działań 

interwencyjnych. 

 Niedostateczna oferta 

długofalowego i 

interdyscyplinarnego wsparcia na 

poziomie działań integracyjnych 

służących stabilizacji sytuacji 

rodziny. 

 Niespójność procedur 

reagowania kluczowych 
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 Rozwinięty system działań 

prewencyjnych, w tym 

upowszechnianie wiedzy nt. 

zjawiska przemocy i możliwości 

uzyskania pomocy. 

 Istniejące elementy w polityce 

lokalnej, wzmacniające inicjatywy 

na rzecz osób uwikłanych w 

przemoc. 

 Systematyczne badania w 

obszarze przeciwdziałania 

przemocy, zapewniające 

adekwatność działań oraz 

systematyczna ewaluacja 

podejmowanych inicjatyw. 

podmiotów zaangażowanych w 

przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. 

 

Szanse Zagrożenia 

 Zwiększenie skuteczności działań 

w obszarze przemocy w rodzinie, 

poprzez włączanie podmiotów 

działających w koalicji na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

 Prowadzone kampanie społeczne 

w obszarze problematyki 

przemocy. 

 Systematyczne angażowanie się 

sektora edukacji w kształtowanie 

postaw wśród młodzieży, 

służących profilaktyce problemu 

przemocy. 

 Brak systemowych rozwiązań w 

kwestiach lokalowych, 

chroniących osoby doznające 

przemocy. 

 Zwiększone ryzyko wypalenia 

zawodowego wśród pracowników 

służb, pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. 

 Współwystępujące ze zjawiskiem 

przemocy w rodzinie dysfunkcje 

społeczne, np. alkoholizm, 

zaburzenia psychiczne. 

 Brak pełnej spójności pomiędzy 

politykami sektorowymi państwa 

(społeczną, mieszkaniową, 

zatrudnieniową). 
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 Wysoki poziom akceptacji 

społecznej dla przejawów 

przemocy w życiu społecznym, w 

tym w procesie wychowania 

dziecka. 

 

 

3. Priorytety, cele i wskaźniki 

PRIORYTET 1 Rozwijanie działań o charakterze ponadsektorowym  

w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Cele  

1.1. Zwiększanie dynamiki działań koalicyjnych w obszarze wsparcia społecznego. 

 1.2. Opracowanie i wdrożenie lokalnego mechanizmu uspójniania planów i polityk 

lokalnych.  

1.3. Prowadzenie systematycznej ewaluacji w obszarze realizowanych programów 

sektorowych. 

Efekt 

Problemy społeczne w Olsztynie rozwiązywane są przy udziale szerokiej, aktywnie 

działającej koalicji. Działania koalicyjne zorientowane są na wspólnie zdefiniowane 

cele i wykorzystują mechanizmy uspójniania planów poszczególnych partnerów. 

Skuteczność ponadsektorowej działalności w rozwiązywaniu problemów społecznych 

poprawiana jest poprzez wykorzystanie wniosków płynących z realizacji programów 

sektorowych i ich systematycznej ewaluacji. 

Wskaźniki 

1.1. Liczba koalicji funkcjonujących w obszarze rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 1.2. Liczba programów i raportów ewaluacyjnych w obszarze problemów społecznych 

realizowanych z udziałem koalicjantów.  
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1.3. Liczba stałych i systematycznych działań podejmowanych ponadsektorowo na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

 

PRIORYTET 2 Zwiększenie liczby przedsięwzięć badawczych o charakterze 

populacyjnym w obszarze problematyk społecznych. 

Cele  

2.1. Zidentyfikowanie kluczowych problemów do badań populacyjnych. 

 2.2. Zaplanowanie i realizowanie badań i analiz o charakterze populacyjnym  

w obszarze problematyk społecznych.  

2.3. Upowszechnianie wyników badawczych wśród mieszkańców Olsztyna. 

Efekt  

Kluczowe dla mieszkańców Olsztyna problematyki społeczne są systematycznie 

diagnozowane i rozpoznawane w oparciu o reprezentatywne badania realizowane  

w oparciu o zdefiniowane próby badawcze.  

Wskaźniki  

2.1. Opracowanie dotyczące kluczowych problemów społecznych w Olsztynie  

ze wskazaniem porządku priorytetów.  

2.2. Liczba badań i analiz o charakterze populacyjnym w obszarze problematyki 

społecznej.  

2.3. Liczba inicjatyw upowszechniających wyniki badawcze. 

 

PRIORYTET 3 Poprawa dostępu mieszkańców Olsztyna do ofert zaspokajających 

potrzeby życiowe.  

Cele  

3.1. Doskonalenie mechanizmu diagnozowania potrzeb mieszkańców oraz zasobów 

miasta.  

3.2. Zwiększenie efektywności dystrybucji zasobów miasta w oparciu o 

zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.  
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3.3. Opracowanie nowych usług społecznych odpowiadających na zidentyfikowane 

potrzeby mieszkańców oraz dostarczanie ofert zaangażowania społeczności miejskiej 

w rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych. 

 Efekt  

W Olsztynie funkcjonuje mechanizm systematycznego diagnozowania potrzeb 

życiowych mieszkańców i zasobów miasta zaspokajających te potrzeby. Zasoby 

miasta są sprawnie dystrybuowane a dostęp do nich jest maksymalnie ułatwiony.  

Wskaźniki  

3.1. Liczba inicjatyw ukierunkowanych na diagnozowanie potrzeb mieszkańców oraz 

zasobów miasta. 

3.2. Liczba nowych usług społecznych oraz ofert zaspokajających potrzeby 

społeczności miejskiej, w tym uwzględniających możliwości samopomocy.  

3.3. Liczba nowych rozwiązań ułatwiających dostęp do zidentyfikowanych zasobów 

miasta oraz poprawiających skuteczność dystrybucji jego zasobów. 

 

PRIORYTET 4 Zwiększenie intensywności oddziaływania pomocy społecznej na 

terenach rewitalizowanych, w szczególności w obszarze interwencji społecznej.  

Cele  

4.1. Wypracowanie zadań pomocy społecznej zdefiniowanych dla obszaru 

rewitalizacji. 

4.2. Wdrożenie wypracowanych zadań pomocy społecznej zdefiniowanych dla 

obszaru rewitalizacji. 4.3. Zaplanowanie monitoringu i ewaluacji zaangażowania 

pomocy społecznej w rewitalizację.  

Efekt  

Pomoc społeczna jest aktywnym uczestnikiem działań rewitalizacyjnych i zabezpiecza 

szybką odpowiedź interwencyjną w odniesieniu do rodzin i społeczności lokalnych na 

terenach rewitalizowanych. MOPS zabiega również o stopniowe zwiększanie liczby 

ofert wsparcia o charakterze integracyjnym dla mieszkańców i społeczności, o których 

mowa. Całość zaangażowania podmiotów pomocy społecznej w rewitalizację jest 



37 

 

systematycznie monitorowana i oceniana co do jej skali, jej adekwatności i 

skuteczności. 

 

Wskaźniki  

4.1. Liczba zorganizowanych zespołów pracowniczych oraz struktur zarządczych w 

MOPS Olsztyn służących realizacji procesów rewitalizacyjnych w mieście.  

4.2. Liczba środowisk objętych intensywnym oddziaływaniem pomocy społecznej na 

terenach rewitalizowanych.  

4.3. Liczba inicjatyw o charakterze integracyjnym podjętych przez podmioty działające 

w obszarze pomocy społecznej. 

 

PRIORYTET 5 Zmniejszenie liczby osób przebywających całodobowo  

w instytucjonalnych formach pomocy.  

Cele  

5.1. Wzmocnienie systemu pozyskiwania zasobów lokalowych na rzecz osób 

przebywających całodobowo w instytucjonalnych formach pomocy.  

5.2. Zharmonizowanie działań jednostek miasta w obszarze zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych gdynian.  

5.3. Rozwijanie ofert wsparcia środowiskowego.  

Efekt  

Oferta wsparcia środowiskowego pozwala na funkcjonowanie poza instytucjami nawet 

w odniesieniu do osób całkowicie zależnych od wsparcia innych. Rozwinięty jest 

mechanizm monitorowania środowisk, w których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia 

kryzysu w codziennym funkcjonowaniu. Stopień zharmonizowania działań jednostek 

miejskich oraz szeroka paleta ofert wsparcia środowiskowego powoduje wzrost 

efektywności wydatkowania środków publicznych.  

Wskaźniki 5.1. Liczba pozyskanych lokali na rzecz osób przebywających całodobowo  

w instytucjonalnych formach pomocy.  
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5.2. Liczba opracowanych i wdrożonych rozwiązań gwarantujących systematyczne 

pozyskiwanie zasobów lokalowych na zdefiniowanym minimalnym poziomie.  

5.3. Liczba ofert wsparcia środowiskowego, które pozwalają na utrzymanie osób  

w środowisku bez konieczności kierowania do instytucjonalnych form wsparcia. 

 

PRIORYTET 6 Zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej. 

 

Cele  

6.1. Prowadzenie bieżącego monitoringu potrzeb klientów pomocy społecznej. 

6.2. Zapewnienie zindywidualizowanej i adekwatnej do potrzeb klientów oferty 

wsparcia instytucjonalnego.  

6.3. Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy socjalnej oraz zasobów środowiska 

lokalnego na rzecz usamodzielniania klientów od świadczeń pomocy społecznej.  

6.4. Wdrożenie elementów zarządzania premiującego realizację działań 

zwiększających samodzielność osób korzystających z pomocy społecznej.  

Efekt  

System instytucjonalnego wsparcia pomocy społecznej jest efektywny i oferuje pomoc 

adekwatną do stwierdzonych potrzeb klientów, przy jednoczesnym budowaniu 

zasobów do ich stopniowego usamodzielnienia. Efektywność systemu wzmacniana 

jest o mechanizm bieżącego monitoringu potrzeb, wykorzystywanie innowacyjnych 

metod pracy socjalnej oraz wprowadzenie elementów zarządzania premiującego.  

Wskaźniki  

6.1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

6.2. Liczba osób objętych zindywidualizowanymi planami wsparcia.  

6.3. Liczba opracowanych i wdrożonych rozwiązań na rzecz usamodzielniania klientów 

od świadczeń pomocy społecznej.  

6.4 Liczba działań, w których wprowadzono elementy zarządzania premiującego. 
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PRIORYTET 7 Dopełnienie rozwiązań systemowych mających na celu rozwijanie 

zasobów i redukowanie deficytów w kluczowych obszarach wsparcia społecznego.  

Cele  

7.1. Zwiększenie liczby ofert wsparcia specjalistycznego dla olsztyńskich rodzin, dzieci 

i młodzieży. 

7.2. Zharmonizowanie elementów wsparcia lokalnego osób z niepełnosprawnością.  

7.3. Rozwój lokalnego systemu opieki senioralnej / osób zależnych.  

7.4. Zwiększenie oddziaływania edukacyjnego i medialnego w obszarze problematyk 

związanych z przemocą. 

7.5. Rozwój lokalnego systemu profilaktyki, terapii uzależnień i reintegracji 

środowiskowej osób uzależnionych i ich rodzin. 

7.6. Usprawnienie przepływu osób oddalonych od rynku pracy pomiędzy sektorem 

pomocy społecznej i rynku pracy.  

Efekt System wsparcia społecznego olsztyńskich rodzin, dzieci i młodzieży jest 

kompletny i stale uzupełniany o nowe oferty wsparcia (w tym specjalistycznego) 

adekwatne do diagnozowanych potrzeb. Wsparcie lokalne oferowane osobom  

z niepełnosprawnością realizowane jest przez miasto w sposób zharmonizowany. 

Oferty wsparcia różnych jednostek organizacyjnych miasta uzupełniają się  

i wzmacniają wzajemnie. Powstają innowacyjne rozwiązania dotyczące wspierania 

osób w podeszłym wieku, osób zależnych oraz ich rodzin. Opieka świadczona przez 

miasto jest profesjonalna i zaspokaja potrzeby mieszkańców Olsztyna umożliwiając im 

optymalne funkcjonowanie w środowisku zamieszkania przez jak najdłuższy czas. 

Podstawowa wiedza na temat zjawisk związanych z przemocą jest dostępna i obecna 

pośród większości mieszkańców Olsztyna. Zapewniona jest ciągłość oferty wsparcia 

na każdym etapie wychodzenia z uzależnienia osób oraz ich rodzin. Istnieją 

uzgodnione zasady współpracy i kontynuacji oddziaływania instytucji pomocy 

społecznej i rynku pracy, co ułatwia przepływy osób wymagających wsparcia  

w zatrudnieniu pomiędzy tymi instytucjami/ sektorami. 
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Wskaźniki  

7.1. Liczba nowych lub udoskonalonych ofert wsparcia specjalistycznego kierowanych 

do olsztyńskich rodzin, dzieci i młodzieży.  

7.2. Plan harmonizacji działalności jednostek organizacyjnych miasta 

zaangażowanych w obszar wsparcia osób z niepełnosprawnością.  

7.3. Liczba innowacyjnych lub udoskonalonych usług, metod, narzędzi związanych z 

opieką  

i wsparciem, kierowanych do osób w podeszłym wieku, osób zależnych i ich rodzin.  

7.4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych i medialnych zrealizowanych w obszarze 

problematyk związanych z przemocą.  

7.5. Liczba nowych rozwiązań wzmacniających oddziaływanie profilaktyczne  

i zapewniających ciągłość wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom.  

7.6. Liczba nowych rozwiązań zapewniających kontynuację oddziaływania instytucji 

pomocy społecznej i rynku pracy w odniesieniu do osób wymagających wsparcia  

w zatrudnieniu. 

 

4. Wdrożenie Strategii, jej monitoring i ewaluacja 

Realizacja Strategii będzie wiązała się z wdrażaniem następujących programów 

sektorowych: 

1. Gminny Program Wsparcia Rodziny w Olsztynie na lata 2019–2021; 

2. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Olsztynie na lata 2019-2021; 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Olsztynie; 

4. Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Olsztyna na lata 2021-2028; 

5. Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci 

i Młodzieży dla Miasta Olsztyna na lata 2019 – 2023. 
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Programy sektorowe są planami wykonawczymi Strategii, skonkretyzowanymi  

do poziomu zadań i działań, ich kosztów oraz harmonogramów realizacji. W związku 

z powyższym, monitorowanie realizacji szczegółowych działań służących osiąganiu 

celów Strategii odbywać się będzie na poziomie programów sektorowych i zgodnie  

z zasadami opracowanymi dla poszczególnych programów. Monitoring realizacji 

poszczególnych celów prowadzony będzie także w oparciu o katalog wskaźników 

określonych w Strategii. Przy wyborze wskaźników Strategii przyjęto zasadę 

ograniczonej ich liczby, przyjmując zasadę adekwatności i uwzględniając również 

ograniczenia związane z dostępnością i możliwością pozyskiwania danych. Co trzy 

lata planuje się sporządzenie szczegółowego raportu z prowadzonego monitoringu.  

Za prowadzenie monitoringu odpowiedzialny jest MOPS. Wszelkie podmioty, do 

których odnoszą się zapisy Strategii, zobowiązane są do przedkładania niezbędnych 

informacji jednostce koordynującej. Zadania w zakresie monitorowania Strategii mogą 

być zlecane podmiotom zewnętrznym zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Planuje się przeprowadzenie dwóch ewaluacji mid-term (w roku 2024 oraz 2028) oraz 

ewaluację ex-post w roku 2030. Ich wyniki posłużą do nowelizacji/opracowania 

dokumentu na kolejne lata.  


