
UCHWAŁA NR XIII/137/15
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Krynica 
Morska na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 
1515 z późn.zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 
r. poz.163 z późn.zm.) Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 
2016-2026, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krynica Morska.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Teresa Pawłowska
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z dnia 29 grudnia 2015 r.  
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WWSSTTĘĘPP  

 

Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań 

administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze polityki społecznej 

powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym 

partnerem administracji samorządowej powinny być organizacje i instytucje należące do 

różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki 

wyznaniowe, podmioty gospodarcze). 

Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji zadań z zakresu polityki społecznej 

są: rzetelna diagnoza rzeczywistych problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz 

długofalowy plan działań. Odpowiedzią na te postulaty jest niniejsza Strategia. 

Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju 

lokalnej polityki społecznej a w szczególności funkcjonującego systemu pomocy 

społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Celem 

tych działań jest wypracowywanie i realizacja profesjonalnych rozwiązań służących 

minimalizowaniu problemów społecznych, aktywizacji środowiska lokalnego i osób 

zmarginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz 

bieżącej edukacji społecznej. 

W celu realizacji działań niezbędne jest stałe, systematyczne diagnozowanie 

problemów społecznych, a także dążenie do profesjonalnego i sprawnego działania 

i współpracy służb społecznych. 

Strategia opracowana została przez Zespół składający się z mieszkańców 

zaproszonych do współpracy przy opracowaniu projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Krynica Morska na lata 2016 – 2026 przez Burmistrza 

Miasta Krynica Morska Pana Krzysztofa Swata. W skład Zespołu weszli m.in.: Sekretarz 

Miasta, przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej, 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej oraz 

przedstawiciele innych instytucji realizujących zadania z szeroko pojmowanej lokalnej 

polityki społecznej jak również organizacji pozarządowych.  

Poniżej skład Zespołu: 

1. Jolanta Kwiatkowska – Sekretarz Miasta Krynica Morska, 
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2. Agnieszka Murawska – Nikołajuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krynicy Morskiej, 

3. Izabela Tkacz – Pracownik Socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy 

Morskiej, 

4. Ewa Marzec – Asystent Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy 

Morskiej, 

5. Danuta Wechterowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krynicy Morskiej, 

6. Marek Włodarski – Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, 

7. Anna Brzezińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, 

8. Jolanta Klekowska – Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Krynicy Morskiej, 

9.  Aleksandra Hofmann – Dzielnicowy Posterunku Policji w Krynicy Morskiej, 

10. Marzena Labuda – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Rozwoju Miasta Krynica 

Morska, 

11. Danuta Szczurek – Przewodnicząca Koła Rencistów i Emerytów w Krynicy Morskiej, 

12. Ireneusz Naumowicz – Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Św. 

Piotra Apostoła i Św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej, 

13. Sylwia Szczurek – Radna Miasta Krynica Morska, 

14. Bogumiła Mądra – Radna Miasta Krynica Morska, 

15. Karolina Gotkowska – Stępień – Radna Miasta Krynica Morska, 

16. Katarzyna Murawska – Maza – Radna Miasta Krynica Morska, 

17. Witold Sidor – Radny Miasta Krynica Morska, 

18. Dariusz Labuda – Radny Miasta Krynica Morska, 

19. Sabina Markiewka – Radna Miasta Krynica Morska, 

20. Halina Halama – Przedstawicielka Mieszkańców Miasta Krynica Morska, 

21. Monika Rożek – Przedstawicielka Mieszkańców Miasta Krynica Morska, 

22. Zofia Rożek – Przedstawicielka Mieszkańców Miasta Krynica Morska. 

Na pierwszym spotkaniu był obecny Pan Burmistrz Miasta Krzysztof Swat. 

Podstawą do wyznaczenia celów i działań w Strategii była ilościowa analiza 

problemów społecznych za lata 2012 – 2015 jak również materiał zebrany w czasie 

warsztatów z wykorzystaniem analizy SWOT, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, w których udział brali członkowie Zespołu. 
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RRoozzddzziiaałł  11..  

PPOODDSSTTAAWWYY  PPRRAAWWNNEE  SSTTRRAATTEEGGIIII  

§§  11  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na gminę 

obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. Strategia, zgodnie z ustawą, powinna zawierać w szczególności: diagnozę 

sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów 

strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji 

strategii, jej ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań. 

Strategia zgodna jest z następującymi aktami prawnymi, regulującymi zadania 

w obszarze polityki społecznej: 

 ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1286 

z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 roku poz. 124 z. późn. zm.), 

 ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1390 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 332 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 

581 z późn. zm.), 
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 ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 121 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 roku poz. 114 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 567 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 859 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 roku poz. 966 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2011 roku Nr 43 poz. 225 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 149 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 127 poz. 

721 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651 z późn. zm.). 

 

 

 

RRoozzddzziiaałł  22..  

ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  SSTTRRAATTEEGGIIII  ZZ  IINNNNYYMMII  DDOOKKUUMMEENNTTAAMMII  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNYYMMII  

§§  22  

1. Zgodność ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Krynica Morska jest 

zgodna z zapisami Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020. Cele niniejszej Strategii są spójne z następującymi celami strategicznymi 
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Strategii Wojewódzkiej: 

 właściwie funkcjonująca rodzina, 

 integrująca rola polityki społecznej, 

 aktywni seniorzy, 

 włączenie społeczne osób niepełnosprawnych. 

 

2. Zgodność z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. 

Celem głównym Programu jest Ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego 

poprzez działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia oraz do wzrostu spójności 

społecznej. 

Cele Gminnej Strategii są zgodne z następującymi celami operacyjnymi Krajowego 

Programu: 

 wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży – przez usługi do aktywności, 

 aktywna osoba i zintegrowana rodzina – odpowiedzialne lokalne środowisko, 

 nasi seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni, 

 zapobieganie niepewności mieszkaniowej. 

 

3. Zgodność z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014 – 2020. 

Cele niniejszej Strategii pokrywają się z celem głównym Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych: Poprawa jakości i poziomu życia osób 

starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. 

 

4. Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020. 

Niniejsza Strategia jest zgodna z priorytetami strategicznymi określonymi w Strategii 

Rozwoju Kraju, w tym z celami:  

 rozwój kapitału ludzkiego (w tym: zwiększenie aktywności zawodowej),  

 integracja społeczna (w tym: zwiększenie aktywności osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenie ubóstwa w grupach 

najbardziej nim zagrożonych). 
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5. Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 

Dokument obejmuje zagadnienia partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej. 

W ramach tego obszaru mają być realizowane działania zmierzające do poprawy 

mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne. 

Przyjmuje się, że proces wdrożenia strategii będzie obejmował takie działania, jak: 

 różnorodne formy zachęcania obywateli do zwiększania swojej aktywności 

na forum publicznym,  

 rozwijanie i promocja indywidualnej filantropii, wolontariatu, jak i społecznej 

odpowiedzialności biznesu,  

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy, 

 stworzenie rozwiązań zmierzających do wypracowania i wdrożenia systemu 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ułatwienie działalności 

organizacji obywatelskich. 

Działania Gminnej Strategii są zgodne z powyższymi kierunkami działań. 

 

6. Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krynica Morska wpisuje się 

w cele Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, takie jak: 

 wzrost zatrudnienia, 

 wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób starszych, 

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

7. Zgodność z Programem Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Gminna Strategia wpisuje się w dwa z pięciu celów rozwojowych Programu: 

 podniesienie poziomu wykształcenia zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia 

odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę, 

 wspieranie włączenia społecznego zwłaszcza przez ograniczenie ubóstwa, mając na 

celu wydźwignięcie ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln 

obywateli.
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RRoozzddzziiaałł  33..  

UUSSTTAAWWYY  ZZ  OOBBSSZZAARRUU  PPOOLLIITTYYKKII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

§§  33  

 

11..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  1122  MMAARRCCAA  22000044  RROOKKUU  OO  PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

 

Ustawa o pomocy społecznej określa dla gmin szereg zadań, w tym zadania 

własne o charakterze obowiązkowym, zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

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, sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny 

w zakresie pomocy społecznej, 

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, opłacanie 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,  

 praca socjalna,  

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
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osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,  

 dożywianie dzieci,  

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,  

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu,  

 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego,  

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, 

 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników,  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,  

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Do zadań własnych gminy należy: 

 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

 - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 

 - prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

 - współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną, 
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 prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

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

rozwój specjalistycznego wsparcia, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

 

22..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  2266  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKKAA  11998822  RROOKKUU  OO  WWYYCCHHOOWWAANNIIUU  

WW  TTRRZZEEŹŹWWOOŚŚCCII  II  PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIUU  AALLKKOOHHOOLLIIZZMMOOWWII  

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na 

gminę następujące zadania: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

uchwalanego corocznie przez radę miejską. 
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33..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  2299  LLIIPPCCAA  22000055  RROOKKUU  OO  PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIUU  NNAARRKKOOMMAANNIIII  

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę następujące zadania:  

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,  

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej,  

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,  

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

 

44..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  2299  LLIIPPCCAA  22000055  RROOKKUU  OO  PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIUU  PPRRZZEEMMOOCCYY  

WW  RROODDZZIINNIIEE  

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa następujące zadania 

własne dla gmin: 

 -pracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
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wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

55..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  2244  KKWWIIEETTNNIIAA  22000033  RROOKKUU  OO  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  PPOOŻŻYYTTKKUU  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  II  OO  WWOOLLOONNTTAARRIIAACCIIEE  

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa tryb, zasady 

i formy zlecania przez organy administracji publicznej organizacjom pozarządowym zadań 

publicznych. 

Ustawa określa sferę zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom, a mieszczą się w niej, między innymi zadania w zakresie: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 działalności charytatywnej, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 promocji i organizacji wolontariatu, 

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

 

66..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  1199  SSIIEERRPPNNIIAA  11999944  RROOKKUU  OO  OOCCHHRROONNIIEE  ZZDDRROOWWIIAA  

PPSSYYCCHHIICCZZNNEEGGOO  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, jednostki organizacyjne 

i inne podmioty działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w porozumieniu 
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z podmiotami leczniczymi, udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej, organizują na obszarze swojego działania oparcie 

społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego 

mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich 

stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. 

Oparcie społeczne polega w szczególności na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia, organizowaniu w środowisku 

społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych 

i instytucji, udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach 

określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

 

 

77..    UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  99  CCZZEERRWWCCAA  22001111  RROOKKUU  OO  WWSSPPIIEERRAANNIIUU  RROODDZZIINNYY  II  SSYYSSTTEEMMIIEE  

PPIIEECCZZYY  ZZAASSTTĘĘPPCCZZEEJJ  

 

Obowiązki gminy w zakresie wspierania rodziny oraz funkcjonowania systemu 

pieczy zastępczej określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

i zalicza do nich: 

 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo –wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 

opiekuńczo – wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do 

działania rodzin wspierających, a także prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 

 współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości odpowiednio 10%, 30%, 50% 

pełnych kosztów w pierwszym, drugim oraz trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej, 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

zamieszkałego na terenie gminy. 
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8. UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  2288  LLIISSTTOOPPAADDAA  22000033  RROOKKUU  OO  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAACCHH  RROODDZZIINNNNYYCCHH  

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

Świadczenia rodzinne są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

realizowanymi przez gminę. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu: urodzenia dziecka, 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), 

 świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne), 

 zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a przedmiotowej ustawy, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

 

 

99..  UUSSTTAAWWAA  ZZ  DDNNIIAA  77  WWRRZZEEŚŚNNIIAA  22000077  RROOKKUU  OO  PPOOMMOOCCYY  OOSSOOBBOOMM  

UUPPRRAAWWNNIIOONNYYMM  DDOO  AALLIIMMEENNTTÓÓWW  

 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa: 

 zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, 

 zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, 

 zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do 

alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Przyznawanie i wypłata świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników 

alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, na 

które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.  
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RRoozzddzziiaałł  44..  

§§  44 

DDIIAAGGNNOOZZAA  

 

Przedstawiona diagnoza zawiera dane jakościowe i ilościowe z obszarów polityki 

społecznej objętych Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dane pochodzą 

z rzetelnych źródeł: statystyk Banku Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu 

Statystycznego dostępnych na stronie internetowej, sprawozdań: Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej 

Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz członków Zespołu pracujących nad 

opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

 

 

 

11..  OOGGÓÓLLNNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  MMIIEEŚŚCCIIEE  KKRRYYNNIICCAA  MMOORRSSKKAA  

 

Krynica Morska jest jednym z najmniejszych pod względem liczby mieszkańców 

miast w Polsce. Leży w powiecie nowodworskim w województwie pomorskim na Mierzei 

Wiślanej między Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Krynica Morska leży w odległości 

38 km od Nowego Dworu Gdańskiego, 60 km od Elbląga i 70 km od Gdańska. Miasto 

zamieszkiwało 1 335 mieszkańców w ostatnim dniu 2014 roku. Miasto zajmuje obszar 

równy 10 204 ha. Znaczną część terenów Krynicy Morskiej zajmują lasy, głównie to bory 

sosnowe. W okolicy Przebrna stanowią one relikt dawnego lasu mierzejowego i uznane są 

za rezerwat. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 12 osób na km² i była zasadniczo niższa 

niż gęstość w powiecie i województwie (odpowiednio 54 i 126 osób na km²). 

Od strony Zalewu Wiślanego znajdują się: przystań rybacka, port jachtowy i molo 

z żeglugą pasażerską. Na terenie Krynicy znajduje się Wielbłądzi Garb, najwyższy szczyt 

na Mierzei Wiślanej 49,5 m, jest to najwyższa stała wydma w Europie.  Postawiono na niej 

wieżę widokową, z której rozciąga się malownicza panorama na Morze Bałtyckie i Zalew 

Wiślany. Największą atrakcją w Krynicy Morskiej jest latarnia morska, której wysokość 

wynosi 29 m n.p.m. i daje światło widoczne z odległości 18,5 mili morskiej. 
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Krynica Morska jest typowym miastem turystycznym – podczas okresu 

wakacyjnego cieszy się olbrzymią popularnością wśród kilkudziesięciu tysięcy 

wczasowiczów, korzystających z dostępnych zasobów naturalnych oraz różnorodnych 

atrakcji. 

 

 

 

22..  DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA  

 

Opis struktury demograficznej mieszkańców z uwzględnieniem wieku, płci, ruchu 

ludności jest podstawą określania i szacowania potrzeb mieszkańców, stan ludności ma 

istotny wpływ na możliwości Miasta, a co za tym idzie kierunków planowanych 

interwencji. Liczba mieszkańców Krynicy Morskiej wykazuje w ostatnich dziesięciu latach 

ogólną tendencję spadkową.  

 

Wykres nr 1. Liczba osób faktycznie zamieszkujących Krynicę Morską w latach 2004 – 

2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 

 

 

Wraz ze spadkiem ogólnej liczby mieszkańców, w latach 2012 – 2014 spadła liczba 

dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat o 7,5% i wyniosła 221 osób, jednocześnie spadła liczba 

osób w wieku produkcyjnym o 1,9% do 864 osób. Jednocześnie liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym tj. kobiet w wieku 60 i więcej lat oraz mężczyzn 65 i więcej lat wzrosła 

o 9,2% do poziomu 250 osób.  
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Tabela nr 1. Struktura mieszkańców Krynicy Morskiej w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank 

Danych Lokalnych GUS). 

Liczba ludności Krynicy Morskiej na 
31 grudnia 

2012 2013 2014 

Ogółem 1 349 1 351 1 335 

w wieku przedprodukcyjnym 0-17 239 241 221 

w wieku produkcyjnym 18-59/18-64 881 871 864 

w wieku poprodukcyjnym 60+/65+ 229 239 250 

 

Analizując sam odsetek mieszkańców we wskazanych wyżej grupach wiekowych 

na 31 grudnia w latach 2012 – 2014 obserwowany jest spadek procentu osób młodszych 

z 17,7% do 16,6% w latach 2012 – 2014. Procent ten jest niższy niż w powiecie 

nowodworskim (19,3%), województwie pomorskim (19,5%) i Polsce (18,0%). Jednocześnie 

w Krynicy Morskiej odsetek osób starszych w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60+ oraz 

mężczyźni 65+) wzrósł z 17,0% do 18,7% i był zbliżony do wyniku Polski (19,0%), aczkolwiek 

wyższy niż wynik powiatu nowodworskiego (16,2%). Tendencja wzrostowa odsetka osób 

starszych obserwowany jest we wszystkich wskazanych jednostkach terytorialnych – 

powiecie, województwie, kraju. Opisane zmiany wskazują na starzenie się społeczeństwa 

– zgodnie z definicją w demografii – proces polegający na zwiększaniu się odsetka osób 

starszych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka dzieci. 

 

Tabela nr 2. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 

PROCENT 
Krynica 
Morska 

powiat 
nowodworski 

województwo 
pomorskie 

Polska 

w wieku przedprodukcyjnym 0-17 

2012 17,7 20,2 19,7 18,3 

2013 17,8 19,7 19,6 18,2 

2014 16,6 19,3 19,5 18,0 

w wieku produkcyjnym 18-59/18-64 

2012 65,3 65,1 63,8 63,9 

2013 64,5 64,9 63,4 63,4 

2014 64,7 64,5 62,8 63,0 

w wieku poprodukcyjnym 60+/65+ 

2012 17,0 14,7 16,4 17,8 

2013 17,7 15,4 17,1 18,4 

2014 18,7 16,2 17,7 19,0 
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W statystykach brak jest aktualnych danych dotyczących liczby i struktury 

gospodarstw domowych, w których żyją mieszkańcy. W 2002 roku w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań wyliczono, iż w Krynicy Morskiej mieszkańcy żyli 

w 479 gospodarstwach ogółem, z tego w 326 gospodarstwach jednorodzinnych, 

12 gospodarstwach dwurodzinnych oraz 138 (tj. 28,8%) gospodarstwach jednoosobowych. 

Struktura gospodarstw niewątpliwie uległa zmianie w zakresie liczby gospodarstw 

jednoosobowych, które są częściej reprezentowane ze względu na m.in. śmierć 

małżonka, średnie dalsze trwanie życia w procesie starzenia się społeczeństwa 

(singularyzacja). Generuje to konieczność zapewnienia warunków do jak najdłuższego 

samodzielnego życia osobom starszym samodzielnie gospodarującym we własnym 

miejscu zamieszkania. 

Potencjalną możliwość zapewnienia opieki w ramach społeczności lokalnej 

opisują wskaźniki obciążenia demograficznego. Aż 113 osób starszych przypada na 

100 osób w wieku 0-17 lat. Wskaźnik ten wzrósł znacznie, bo aż o 31 osób od 2010 roku. 

W przypadku zapewnienia wsparcia lub opieki ważna jest liczba osób w sile wieku 

tj. 19 59/64 lata. W ostatnich latach wzrosła liczba osób starszych z 23 do 29 przypadająca 

na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

 

Wykres nr 2. Wskaźniki obciążenia demograficznego w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank 

Danych Lokalnych GUS). 
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Na strukturę demograficzną ma także wpływ przyrost naturalny, który jest 

różnicą między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem w określonym okresie. Dla 

porównania danych użyto wskaźnika określającego przyrost na 1 000 ludności. Miasto 

Krynica Morska w latach 2013 – 2014 notuje zasadniczo najniższy poziom wskaźnika 

w porównaniu z powiatem nowodworskim, województwem pomorskim i Polską, co 

obrazuje wykres nr 3. Niski przyrost wynikał z nagłego wzrostu liczby zgonów na 

1 000 mieszkańców (z 5,90 w 2011 roku do 11,84 w 2013 roku oraz 9,73 w 2014 roku). 

Wskaźnik urodzeń na 1 000 mieszkańców w latach 2010 – 2013 był niższy i wahał się 

pomiędzy 8,1 a 11,8, natomiast w 2014 roku osiągnął najniższy poziom tj. 6,7 urodzeń na 

1 000 mieszkańców. 

 

Wykres nr 3. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank 

Danych Lokalnych GUS). 
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33..  RRYYNNEEKK  PPRRAACCYY  

 

Na koniec 2014 roku w Krynicy Morskiej działało 479 podmiotów gospodarczych 

wpisanych w rejestrze REGON. Ich liczba systematycznie wzrastała od 2011 roku. 

Wszystkie działające przedsiębiorstwa zatrudniały do 49 pracowników, w tym 97,3% 

(tj. 466) było mikro i małymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi do 9 pracowników, 

a w pozostałych 2,7% przedsiębiorstw zatrudnienie znalazło między 10 a 49 pracowników. 

Ze względu na położenie nad morzem i turystyczny charakter miasta zrozumiała jest 

struktura podmiotów według rodzajów działalności: 6,7% podmiotów działa w przemyśle 

i budownictwie, 8,1% w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, a 85,2% w pozostałej 

działalności. Ponadto wskazując na sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności ponad połowa 

podmiotów tj. 52,2% wpisuje się w „działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi”. Dalej w kolejności częstotliwości występowania są: 15,7% „handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”, 

8,1% „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz 5,2% „pozostała działalność 

usługowa”. W pozostałych sekcjach PKD poniżej 5% podmiotów. 

 

 

Tabela nr 3. Wskaźniki dotyczące działalności podmiotów w latach 2012 – 2014 (źródło: 

Bank Danych Lokalnych GUS). 

 2012 2013 2014 
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podmioty wpisane do rejestru na 1 000 ludności 

Polska  103 106 107 

Województwo pomorskie 116 118 120 

Powiat nowodworski 105 108 108 

Krynica Morska 338 347 359 

podmioty na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Polska  161,6 166,7 170,0 

Województwo pomorskie 181,3 186,8 190,9 

Powiat nowodworski 161,2 165,8 167,5 

Krynica Morska 517,6 538,5 554,4 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Polska  11,9 12,1 12,2 

Województwo pomorskie 13,2 13,5 13,7 

Powiat nowodworski 13,2 13,5 13,5 

Krynica Morska 43,4 45,2 46,2 
 

Aktywność gospodarcza mieszkańców Gminy Miasta Krynica Morska jest 

bezprecedensowo wysoka w porównaniu do większych jednostek terytorialnych. 

359 wpisanych podmiotów na 1 000 mieszkańców to wynik trzy razy wyższy niż poziom 

wskaźnika w powiecie (108), województwie (120) i Polsce (107). Taką samą relację widać 

we wskaźniku dotyczącym liczby podmiotów na 1 000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym.  

Oferowana baza noclegowa jest imponująca – 764 miejsca w obiektach 

hotelowych oraz 3 765 miejsc w pozostałych obiektach noclegowych. Ilość miejsc poza 

hotelami w ciągu ostatnich pięciu lat zanotowała znaczący wzrost, bo aż o 67,6%. Pod 

względem struktury 10,6% miejsc noclegowych znajduje się w zespołach domków 

turystycznych, 18,1% na kempingach i polach namiotowych, a pozostałe 

71,3% w pozostałych obiektach noclegowych. 

Tak wysoka aktywność nie oznacza jednak wyeliminowania problemu bezrobocia 

ze względu na fakt, iż większość podmiotów działa w sferze usługowej, która jest 

wykorzystywana głównie w okresie letnim.  

 

44..  OOŚŚWWIIAATTAA,,  KKUULLTTUURRAA  

 

Wśród mieszkańców Krynicy Morskiej było 221 dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat 

i stanowiły one 16,6% ludności (na 31 grudnia 2014 roku). W zakresie systemu oświaty 
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działa Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, w skład którego wchodzą: 

Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.  

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół łącznie uczęszczało 118 dzieci 

i młodzieży – 21 dzieci do przedszkola, 7 dzieci do klasy „zerowej”, 61 dzieci do szkoły 

podstawowej oraz 29 osób do gimnazjum. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat znacznie, bo 

aż o 24,8% spadła ogólna liczba uczęszczających, z 157 uczęszczających w roku szkolnym 

2011/2012 do 118 w roku szkolnym 2015/2016.Co piąty uczeń dojeżdżał do szkoły. Również 

co piąty uczeń korzystał ze świetlicy szkolnej. 

Ponadto, 41 uczniów zameldowanych w Krynicy Morskiej uczyło się poza 

obwodem szkoły. Wśród nich 24 osoby uczęszczały do szkół podstawowych, 10 do 

gimnazjów na terenie kraju, a 7 osób za granicą. 

W ramach rozszerzonego programu edukacyjnego uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum brali udział w kółkach zainteresowań: polonistycznym, 

przyrodniczym, teatralnym, plastycznym, historycznym, języka angielskiego oraz 

w zajęciach umuzykalniających. Każde z wymienionych zajęć skupiało od 7 do 15 uczniów. 

 

 

Wykres nr 4. Dzieci i uczniowie w przedszkolu i szkole w latach 2011 – 2015 (źródło: 

informacja pisemna Zespół Szkół). 

 
 

Wyniki sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej świadczą o wysokim 

poziomie nauczania – w latach 2011/2012 oraz 2012/2013 średni wynik uczniów w Krynicy 

Morskiej był wyższy od średniego wyniku w powiecie nowodworskim, województwie 
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pomorskim oraz Polsce. W roku szkolnym 2013/2014 wynik w mieście (25,18) był wyższy 

od powiatu (22,34) i nieznacznie niższy od wyniku wojewódzkiego (25,54) i krajowego 

(25,82). W kolejnym roku 2014/2015 uczniowie klasy VI uzyskali średni wynik na poziomie 

kraju (67), który był wyższy od wyniku powiatu (60) i województwa (66). 

Wyniki egzaminów po ukończeniu gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 

pokazały, iż w każdym przedmiocie uczniowie gimnazjum w Krynicy Morskiej uzyskali 

wyższy średni wynik niż uczniowie w powiecie nowodworskim, województwie 

pomorskim i Polsce. 

W szkole realizowane były dodatkowe programy edukacyjne nastawione na 

kreowanie zdrowych nawyków: Edukacja morsko-rzeczna (10 osób), Mały mistrz 

(15 osób), Od grosika do … (10 osób), Akademia czystych rąk (11 osób), Zdrowe odżywianie 

(15 osób). Jak widać z powyższych danych w programach brała udział stosunkowo niska 

liczba uczniów. Programy profilaktyczne dla rodziców, w tym nakierowane na budowanie 

pozytywnych wzorców wychowawczych nie były realizowane. 

 

 

Wykres nr 5. Wyniki egzaminów po ukończeniu gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 

(źródło: informacja pisemna Zespół Szkół). 

 

 

W mieście Krynica Morska działania na rzecz kultury inicjowane i realizowane są 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną (MBP). Kieruje swoją ofertę do mieszkańców bez 

względu na wiek oraz do turystów w sezonie letnim. Księgozbiór Biblioteki był 

systematycznie zwiększany – w latach 2010 – 2014 wzrósł o 15,6% do 16 396 woluminów. 

Pomimo powyższego nie udało się zahamować spadku liczby wypożyczeń w latach 2011 – 
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2013. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby wypożyczeń o 3,5% do poziomu 11 656 na rok. 

Wynik ten jest znaczący ze względu na zmianę technologiczną w świecie polegającą na 

ułatwionym i szerokim dostępie do dóbr, w tym wydawnictw, a tym samym odchodzenie 

od tradycyjnych książek. 

 

Wykres nr 6. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2012 – 2014 (źródło: 

Bank Danych Lokalnych GUS). 

 
 

Liczba czytelników (wśród nich także turyści) zasadniczo nie zmieniała się. 

Analizując strukturę czytelników widać nadreprezentację procentu dzieci i młodzieży oraz 

seniorów w porównaniu do udziału tych grup w liczbie ludności Krynicy Morskiej. Wynika 

to z faktu organizowania lekcji bibliotecznych dla osób młodszych oraz większej ilości 

czasu wolnego osób starszych. 

 

Wykres nr 7. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku w 2014 

roku (źródło: sprawozdanie Biblioteki K-03 do GUS). 
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W porównaniu do powiatu nowodworskiego i województwa pomorskiego 

dostęp do oferty bibliotecznej jest bardzo wysoki – zarówno pod względem liczby 

ludności na 1 placówkę, jak i liczby woluminów na 1 000 mieszkańców. Wysoki wskaźnik 

liczby czytelników na 1 000 osób nie ma związku z aktywnością – pod względem 

wskaźnika Krynica Morska notuje niższy wynik tj. 10,2 wypożyczenia księgozbioru na 

1 czytelnika, podczas gdy w powiecie nowodworskim i województwie pomorskim było to 

odpowiednio 14,8 i 15,5 wypożyczeń na 1 czytelnika w woluminach. Sytuację tę można 

wytłumaczyć turystami, którzy zapisują się do Biblioteki dokonując jednego wypożyczenia 

w roku. 

 

 

 

Wykres nr 8. Wskaźniki dotyczące działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku 

(źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 
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Miejska Biblioteka Publiczna w ramach działań kulturalnych organizuje wiele 

wydarzeń, w które angażowani są mieszkańcy jako uczestnicy, organizatorzy, 

prezentujący swoje talenty i wiedzę. Pracownicy realizują misję Biblioteki używając wielu 

metod i podchodzą do różnorodnych tematów w sposób niesztampowy. W trakcie 

Tygodnia Biblioteki pracownicy brali część książek do samochodu, objeżdżali jak 

największą ilość miejsc w mieście i starali się zachęcać do korzystania z Biblioteki, dając 

możliwość wypożyczenia bądź zwrotu książek, rozmów z bibliotekarkami. W 2015 roku 

Biblioteka rozszerzyła swoją działalność o ważne działanie – obsługę czytelniczą osób 

o specjalnych potrzebach – niepełnosprawnych, starszych, którzy mają problem 

z dotarciem do Biblioteki. Sami pracownicy, a także rodzina i sąsiedzi osób 

potrzebujących dostarczają książki do domu po uprzednim kontakcie telefonicznym 

 

W wyniku współpracy z Zespołem Szkół, dzieci i młodzież była częstymi 

i aktywnymi uczestnikami lub/i aktorami: wspólnego czytania książek, zajęć plastycznych 

w oparciu o wskazane treści, warsztatów tematycznych, spektakli okolicznościowych, 

wystaw własnych. W Bibliotece zorganizowano także aktywności dedykowane seniorom 

– w 2012 roku gimnazjaliści z okazji Dnia seniora zorganizowali i sami wystąpili 

w „Koncercie Jesiennym”, a w 2013 roku odbyły się andrzejki dla seniorów. 

W każdym roku Biblioteka organizowała spotkania autorskie pisarzy, poetów, 

artystów, którzy dzielili się refleksjami dotyczącymi własnego życia i twórczości, 

niejednokrotnie dzieci zachęcane były do aktywności w ramach poruszanego tematu. 

Id: 02DD5B7D-35B0-4820-AA08-0231C65AEC7D. Ogłoszony Strona 28



Strona | 29 

 

W Bibliotece organizowane były stałe zajęcia dla różnych grup mieszkańców 

m.in. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dorosłych, zajęcia 

plastyczne, kreatywne, ruchowe dla dzieci, zajęcia taneczne i podstawy obsługi 

komputera. Tancerze i tancerki wyjeżdżali na konkursy prezentując swoje umiejętności. 

Biblioteka była także miejscem spotkań lokalnych grup mieszkańców i instytucji 

(Zespół Szkół Im. Janusza Korczaka, Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Janusza 

Korczaka, Koło Emerytów i Rencistów, brydżyści) oraz władz różnego szczebla 

(Marszałek Województwa, Rada Miasta). Regularnie podejmowała współpracę z Kołem 

Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszeniem Miłośników Rozwoju Miasta Krynica 

Morska. 

W Krynicy Morskiej  prężnie działa Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Janusza 

Korczaka. W roku 2012 pozyskała fundusze w kwocie ok. 11 tysięcy zł. miedzy innymi na 

Sztandar, tablicę pamiątkową i inne rzeczy dzięki którym można było zorganizować 

święto , jakim było nadanie szkole imienia „Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy 

Morskiej” Rada rodziców dodatkowo dwa razy w roku organizuje bale charytatywne na 

których zbierane są fundusze na potrzeby dzieci uczęszczających do szkoły, ponieważ 

składki od rodziców to tylko 1/6 potrzeb uczniów. Rada Rodziców fundusze przeznacza 

miedzy innymi na: 

- nagrody w konkursach szkolnych, 

- finansowanie wycieczek dla ubogich dzieci, 

- dofinansowanie wyjazdów dzieci np. na biwak, 

- zakup książek i nagród na koniec roku szkolnego dla wszystkich dzieci, 

- zakup paczek dla dzieci na święta Bożego Narodzenia, 

- dofinansowanie wycieczek do kina, teatru, basenu itp., 

Ponadto Rada Rodziców uczestniczy również w życiu  lokalnej społeczności 

miedzy innymi przy współorganizowaniu: 

   - WOŚP, 

              - Dnia Dziecka, 

              - Święto Dzika. 

Rada Rodziców w swoim regulaminie zawarła punkt, dzięki któremu ma 

możliwość przyznawać swoim darczyńcom tytuł „Przyjaciela Szkoły” 
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55..  PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKAA  ZZDDRROOWWIIAA,,  SSPPOORRTT  II  RREEKKRREEAACCJJAA  

 

Utrzymanie w zdrowiu powiązane jest w pewnym stopniu z nawykami w zakresie 

zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej czy nie uleganiu nałogom. Edukacyjna rola 

programów profilaktycznych jest nieoceniona. Wykształcanie nawyków powinno 

rozpocząć się od najmłodszych lat, by minimalizować skutki i zapobiegać jak najwcześniej 

chorobom cywilizacyjnym. Ważne jest także włączanie osób dorosłych w budowanie 

zdrowych nawyków, by w wiek starszy wchodzili już z wykształconymi nawykami. 

Krynica Morska cieszy się dużym zainteresowaniem turystów właśnie ze względu 

na swoje położenie i dostęp do naturalnych dóbr – Parku Krajobrazowego, Zalewu 

Wiślanego, Morza Bałtyckiego. W ramach infrastruktury funkcjonują: przystań żeglarska, 

zasoby przy Zespole Szkół, w tym nowoczesne boisko.  

Dzieci i młodzież z Krynicy Morskiej maja możliwość nauki żeglarstwa i udziału 

w regatach w ramach zadania zleconego organizacji pozarządowej. W dyskusji Zespołu 

podkreślono niedostateczne wykorzystanie zasobów przez mieszkańców i wskazano na 

konieczność rozszerzenia oferty m.in. o żeglarstwo, jazdę na rowerze, biegi, nordic 

walking, zajęcia taneczne skierowane do mieszkańców w każdej grupie wiekowej. 

 

Wykres nr 9. Członkowie klubu sportowego i ćwiczący w latach 2008 – 2014 roku 

(źródło: dane zbierane co dwa lata; Bank Danych Lokalnych GUS). 

 
 

W ramach programów profilaktycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2014 

roku odbyły się zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy m.in. jak wezwać pomoc, 
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jak zabezpieczyć osobę poszkodowaną, jak postępować w przypadku odmrożeń lub 

oparzeń. Na kolejnym spotkaniu omawiano rolę ratownika medycznego, sprzęcie 

medycznym i ponownie o udzielaniu pierwszej pomocy. W 2012 roku odbył się spektakl 

profilaktyczny przygotowany przez uczniów klas gimnazjalnych pt. „Koniec gry”. 

Przedstawiona była także prezentacja „Czy warto” o używkach, nałogach i wyborze drogi 

życiowej przez młodych ludzi. 

 

 

 

66..  PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIEE  PPRRZZEEMMOOCCYY  WW  RROODDZZIINNIIEE  II  UUZZAALLEEŻŻNNIIEENNIIOOMM  

 

Przemoc w rodzinie ze względu na swój charakter jest problemem, który jest 

trudny do zdiagnozowania, a jej konsekwencje są długotrwałe i pozostawiają trwały ślad 

w psychice człowieka. Występowanie przemocy nie jest ograniczone do jednej grupy 

społecznej, więc edukacja o niej musi dotyczyć wszystkich mieszkańców – zarówno osób 

dotkniętych przemocą, stosujących przemoc oraz, co kluczowe, świadków przemocy. 

Zgodnie z definicją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc to 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa 

lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Może ona 

przyjmować różne formy: przemocy fizycznej (m.in. bicie, kopanie, szturchanie), 

psychicznej (m.in. wyzywanie, obrażanie), ekonomicznej (pozbawianie lub ograniczanie 

środków finansowych), seksualnej (wymuszanie niechcianych zachowań) oraz 

zaniedbanie (brak lub niewystarczająca opieka nad osobami zależnymi). W związku 

z występowaniem przemocy ukrytej, nie ujętej w statystykach ze względu na brak 

widocznych i zgłoszonych objawów, nie jest możliwe przedstawienie rzeczywistej 

wielkości problemu przemocy w rodzinie. 

 

Tabela nr 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Krynicy Morskiej w latach 2012 – 

2014 (źródło: sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego). 
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 2012 2013 2014 

Liczba procedur „Niebieskie Karty” 9 13 10 

Liczba nowych założonych NK 9 5 5 

Pomoc społeczna 1 2 0 

Policja 8 5 5 

Oświata 0 0 0 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

0 0 0 

Ochrona zdrowia  0 0 0 

Liczba przeprowadzonych policyjnych 
interwencji domowych  

b.d. 32 29 

Liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych w związku z przemocą 
w rodzinie (art. 207 k.k.) 

Wszczętych 2 2 1 

Stwierdzonych  2 1 1 

Zakończonych 1 1 1 
Liczba zatrzymanych osób podejrzanych o 
stosowanie przemocy pod wpływem alkoholu 

8 4 5 

Zawiadomienie prokuratury o domniemaniu 
popełnienia przestępstwa z użyciem 
przemocy 

2 1 1 

 

Do zadań gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, który realizowany jest poprzez niżej przedstawione działania. Gmina Miasta 

Krynica Morska realizowała Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na rzecz przeciwdziałania przemocy powołano 

Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli specjaliści z różnych obszarów 

tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Malborku, Zespołu Szkół 

w Krynicy Morskiej oraz terapeuta. Obsługę organizacjo – techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia MOPS.  

W ramach powołanych grup roboczych specjaliści współpracowali w celu 

zdiagnozowania problemu i opracowania planu pracy z rodziną.  

W przypadku podejrzenia, iż wobec osoby jest stosowana przemoc, wszczynana 

jest procedura „Niebieskie Karty”. Ich liczba zasadniczo nie zmienia się. Niebieskie Karty 

zakładane są w przeważającej większości przez przedstawicieli Policji, choć takie 

uprawnienia mają także przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia. 
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Przemoc jest przestępstwem i jest ścigana z art. 207 Kodeksu karnego, którego treść 

stanowi „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 

osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2. Jeżeli czyn określony 

w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do 10 lat. §3. Jeżeli następstwem czynu określonego 

w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.”. w prowadzonych postępowaniach w tej sprawie, 

stwierdzono przemoc w jednym przypadku w latach 2013 – 2014. 

W ramach pomocy ofiarom i sprawcom przemocy oferowane było profesjonalne 

wsparcie. Z poradnictwa i konsultacji terapeuty, pracownika socjalnego korzystało coraz 

więcej osób z większej liczby porad – 2012: 9 osób, 15 porad; 2014: 16 osób, 20 porad. 

Osoby stosujące przemoc kierowane były do Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim celem udziału w zajęciach edukacyjno – 

korekcyjnych. Wszystkie rodziny, w których występuje problem przemocy monitorowane 

są przez pracownika socjalnego oraz dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji. 

 

 

Tabela nr 5. Pomoc w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2012 – 2014 

(źródło: sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego). 

 2012 2013 2014 

Kompleksowa pomoc MOPS 
2 

środowiska 
3 

środowiska 
5 środowisk 

Poradnictwo i konsultacje terapeuty, 
pracownika socjalnego  

9 osób 
15 porad 

13 osób 
20 porad 

16 osób 
20 porad 

Liczba wniosków o objęcie dziecka oraz 
rodziców pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w formie porad i konsultacji w 
placówkach oświatowych 

7 2 2 

Wnioski do MKRPA o skierowanie na badania 
przez biegłego celem wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

9 4 3 

Liczba osób, które podjęły leczenie 
odwykowe 

b.d. 2 1 

Skierowanie do udziału w grupie 
terapeutycznej dla osób współuzależnionych 

7 7 4 

Skierowanie do udziału w zajęciach 0 5 3 
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edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców 
przemocy 

 

Celem zwiększenia dostępu do informacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

udostępnił numer telefonu, pod którym można uzyskać wszelkie informacje na temat  

dostępnych form specjalistycznej pomocy w zakresie przemocy i uzależnień, kierowania 

do placówek udzielających wsparcia, a także, co wydaje się kluczowe – umożliwiono 

anonimowe zgłaszanie przypadków występowania przemocy.  

Uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między 

organizmem a substancją chemiczną, charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami 

tj. konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy w celu 

doświadczania jej wpływu na psychikę lub uniknięcia objawów towarzyszących brakowi 

tej substancji. Każde uzależnienie prowadzi do koncentracji życia wokół czynnika 

uzależniającego, co prowadzi do zaniedbań w sferach emocjonalnej, społecznej, 

intelektualnej i fizycznej. Uzależnienie od alkoholu jest szczególnie rozpowszechnionym 

problemem.  

 

 

 

Tabela nr 6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w latach 2012 – 2014 
(źródło: Gminny Zespół Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

 2012 2013 2014 

Świetlica realizująca program 
opiekuńczo-wychowawczy 

1 1 1 

Ogólna liczba dzieci 30 30 30 
Liczba dzieci z rodzin z 
problemem uzależnienia od 
alkoholu  

12 11 12 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
w ramach gminnego programu 
profilaktyki – liczba 
uczestników 

14 13 12 

Inne działania profilaktyczno – 
edukacyjne prowadzone dla 
dzieci i młodzieży oraz 
społeczności lokalnej Miasta 

brak 1. kolonie i obozy z 
programem 
zajęć 
profilaktycznych 
– 3 uczestników, 

2. spektakle 
profilaktyczne – 

1. imprezy 
sportowe – 100 
uczestników, 

2. konkursy 
plastyczne , 
literackie i 
muzyczne – 40 
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120 uczestników, 
3. festyny i inne 

imprezy 
plenerowe – 120 
uczestników, 

uczestników, 
3. festyny i inne 

imprezy 
plenerowe – 120 
uczestników 

 

W ramach działań informacyjno – edukacyjnych oraz prowadzonych kampanii 

Zespół Interdyscyplinarny działał we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Na bieżąco przekazywano do placówek oświatowych, MOPS, 

Posterunku Policji i innych miejsc odwiedzanych przez mieszkańców plakaty i ulotki 

z informacjami dotyczącymi przemocy i dostępnymi formami wsparcia. Dla młodszych 

mieszkańców w latach 2014 i 2015 zorganizowane zostały konkursy plastyczne pt. „Stop 

przemocy”, z prac powstawał kalendarz na następny rok. Ponadto, w placówkach 

oświatowych organizowane były spektakle profilaktyczne, pogadanki, warsztaty 

profilaktyczne. W Bibliotece w Międzynarodowym Dniu Bez Przemocy odbyły się zajęcia 

związane z książką opisującą problem, a następnie pogadanka na temat przemocy, agresji 

i radzenia sobie z problemem. W 2015 roku odbyły się cztery kampanie społeczne. 

W ramach kampanii „STOP PRZEMOCY” przeprowadzono ankietę mającą na celu 

zbadanie i zdiagnozowanie skali zjawiska przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej, 

konkurs plastyczny, warsztaty z psychologiem w różnych grupach wiekowych dla dzieci 

i młodzieży, przedstawienie teatralne o cyberprzemocy, lekcje z policjantem na temat jak 

skutecznie reagować na przemoc, spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniów 

szkoły na temat przemocy i nałogów, warsztaty dla nauczycieli z psychologiem w zakresie 

przemocy w szkole, warsztaty dla rodziców na temat postaw rodzicielskich 

z psychologiem, zaprojektowanie i wydrukowanie własnych ulotek dotyczących 

przemocy i uzależnień. W ramach kampanii „STOP PRZEMOCY I DOPALACZO” 

przeprowadzono liczne działania tj.: przygotowanie spotu, spotkanie edukacyjne dla ofiar 

przemocy, warsztaty z psychologiem w różnych grupach wiekowych dla dzieci 

i młodzieży na temat dopalaczy, warsztaty z psychologiem dla rodziców i nauczycieli, 

koncert profilaktyczny „Rozmowy o życiu” oraz spektakl profilaktyczny przygotowany 

przez uczniów szkoły na temat przemocy i dopalaczy. Kampanią w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi była  „KRYNICA MORSKA PRZECIW PIJANYM 

KIEROWCOM”, w ramach której dystrybuowano ulotki, plakaty i naklejki z hasłami 

kampanii, prowadzono wspólne patrole policji kontrolujące trzeźwość kierowców, 
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zorganizowano przemarsz ulicami miasta, pokaz służb ratowniczych z symulacją wypadku 

samochodowego i pokazem gaśniczym staży pożarnej, pokaz pierwszej pomocy 

przedmedycznej przy wypadkach drogowych. Ważna inicjatywą były działania promujące 

postawy rodzicielskie, wspólne spędzanie czasu i więzi rodzinne w ramach festynu 

rodzinnego „Święto dzika”.  

Podejmowane działania wskazują na wykorzystywanie przez Zespół 

Interdyscyplinarnych możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie nakierowanych 

do wszystkich mieszkańców, w tym ważną inicjatywą było umożliwienie kontaktu 

telefonicznego dla osób związanych z przemocą. 

 

77..  PPOOMMOOCC  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA,,  PPRRAACCAA  SSOOCCJJAALLNNAA  

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Celem pomocy jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz 

zintegrowanie osób i rodzin ze środowiskiem. Klienci zobowiązani są do współdziałania 

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  

Na terenie Miasta działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 

realizujący zadania własne oraz zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej oraz 

innych przepisach prawa związanych z działalnością statutową. Ośrodek realizuje także 

obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W MOPS zatrudnione były 

4 osoby: kierownik, pracownik socjalny, pracownik wykonujący usługi opiekuńcze, 

główna księgowa (dodatkowo asystent rodziny od 2015 roku) oraz 2 pracowników do 

obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

Zadania finansowane były ze środków własnych Miasta oraz dotacji celowej 

z budżetu państwa za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne (m.in. zasiłki) 

i świadczenia niepieniężne (m.in. zapewnienie posiłku, ubrania, schronienia, usług 
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opiekuńczych, pobytu w domu pomocy społecznej). Praca socjalna, poradnictwo 

specjalistyczne, interwencja kryzysowa udzielana jest bez względu na posiadany dochód. 

W latach 2012 – 2014 spadła liczba rodzin ogółem korzystających z pomocy społecznej 

ze 106 do 97 (z nieznacznym wzrostem w 2013 roku). Tym samym spadła liczba rodzin 

korzystających ze świadczeń ze 101 do 91 osób (również ze wzrostem w 2013 roku). 

 

Tabela nr 7. Korzystający z pomocy społecznej w latach 2012 – 2014 (źródło: 

sprawozdania MPiPS). 

Korzystający z pomocy społecznej 2012 2013 2014 

liczba rodzin ogółem 106 116 97 

liczba osób w rodzinach  217 231 203 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej 

101 111 91 

liczba mieszkańców 1 349 1 351 1 335 

procent mieszkańców w rodzinach ogółem 
objętych pomocą społeczną 

16,1% 17,1% 15,2% 

 

W 91 rodzinach objętych świadczeniami pomocy społecznej (bez względu na ich 

rodzaj i formę) w 2014 roku żyło 185 osób, które stanowiły 13,9% mieszkańców Miasta i był 

to najniższy odsetek mieszkańców w ostatnich trzech latach. Było to wynikiem z jednej 

strony obserwowane było polepszenie się sytuacji gospodarczej w kraju, a co za tym idzie 

wzrost dochodów mieszkańców, a z drugiej strony ustawowe kryterium dochodowe nie 

zostało podniesione od 2012 roku, co też mogło mieć wpływ na zmniejszenie liczby osób 

i rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej. 

Pomoc może zostać przyznana w formie pieniężnej i niepieniężnej. W latach 2012 

– 2014 znacznie spadła liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne 

(z 126 do 88), przy jednoczesnym wzroście liczby osób, którym przyznano świadczenie 

niepieniężne (z 66 do 72). Może to wskazywać na większe zapotrzebowanie na pomoc 

usługową lub w formie materialnej, motywowanie klientów do usamodzielnienia poprzez 

wsparcie w formie niepieniężnej oraz wzrastające dochody klientów przekraczające 

ustawowe kryterium dochodowe.  

 

Wykres nr 10. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej 

w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 
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Wraz ze spadkiem liczby osób korzystających z pomocy społecznej spada także 

liczba osób korzystających z pomocy w formie zasiłku – w 2014 roku zasiłek stały 

pobierało 17 osób, zasiłek okresowy – 19 osób, zasiłek celowy – 61 osób. 

Zapotrzebowanie na pomoc w formie posiłku wzrosła – otoczono nią 57 osób w 2012 roku 

i 72 osoby w 2014 roku. Liczba dzieci korzystających z posiłku nie zmieniła się i wynosiła 

w każdym roku 45.  

 

Tabela nr 8. Liczba i kwota udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w latach 2012 – 

2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

 
Liczba 

świadczeń 
kwota 

Liczba 
świadczeń 

kwota 
Liczba 

świadczeń 
kwota 

Zasiłek stały 160 65 889  178 86 227  165 81 710  

Zasiłek okresowy 87 25 000  74 22 000  65 20 000  
Zasiłek celowy, w tym  
specjalny 

12 47 903  21 46 848  3 31 073  

Zasiłek celowy na 
pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

1 5 000  0 0 1 5 000  

Schronienie  0 0 0 0 99 3 012  

Posiłek  6 362  24 866  7 576  28 560  5 385  23 655  

Ubranie  0 0 0 0 0 0 

Usługi opiekuńcze, w 
tym specjalistyczne 

1 017  32 797  1 243  34 322  867 37 788  
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Sprawienie pogrzebu 0 0 1 1 401  1 2 100  

Pobyt w domu pomocy 
społecznej  

18 45 381  24 60 979  12 33 909  

 

Pracą socjalną są działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin w ich środowisku społecznym prowadzone przez pracownika socjalnego, 

który: udziela poradnictwa, informuje o innych organizacjach i instytucjach udzielających 

wsparcia i pomocy specjalistycznej, tworzy plany pomocy wspólnie z rodzinami i osobami 

potrzebującymi, motywuje do zmiany, współpracuje z innymi podmiotami w celu 

ustalenia sytuacji lub/i zapewnienia bezpieczeństwa. Efekty pracy socjalnej są 

niemierzalne ze względu specyfikę podejmowanych działań, złożoność problemów i ich 

długofalowość. W Krynicy Morskiej praca socjalna prowadzona jest w każdym roku około 

z co dziesiątą rodziną objętą pomocą społeczną – w 2014 roku 12 rodzin. 

Zindywidualizowaną formą wymagającą większego nakładu pracy jest kontrakt socjalny, 

będący pisemną umową dotyczącą planowanych działań zawierany w celu wzmocnienia 

aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. W latach 2012 – 2014 w mieście nie zawarto żadnego kontraktu. 

 

 

 

Tabela nr 9. Praca socjalna w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Praca socjalna 2012 2013 2014 

Liczba rodzin ogółem 11 13 12 
Liczba osób w rodzinach  
w tym: 

47 39 33 

Liczba rodzin objętych 
wyłącznie pracą socjalną 

5 5 6 

Liczba osób w rodzinach 19 17 18 

Liczba kontraktów socjalnych 0 0 0 

 

Słabym punktem jest brak dostępu do specjalistycznego poradnictwa 

udzielanego przez psychologa, pedagoga i prawnika w sytuacjach szczególne trudnych, 

a nie leżących w kompetencjach pracownika socjalnego. 

W strukturze rodzin objętych pomocą, w tym pracą socjalną około połowa rodzin 

to jednoosobowe gospodarstwa domowe. Liczba rodzin z dziećmi nie zmieniała się 

i wynosiła 34/35 w latach 2012 – 2014. Wśród rodzin z dziećmi rodziny niepełne stanowiły 
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znaczący odsetek: 2012 –45,7%, 2013 – 51,4%, 2014 – 35,3%. Rodziny emerytów i rencistów 

stanowiły około ¼ wszystkich rodzin w każdym roku. 

 

Wykres nr 11. Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2012 – 2014 

(źródło: sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

  
 

 

Pomoc społeczna przyznawana jest z powodów wymienionych w ustawie 

o pomocy społecznej. Niezaprzeczalnie najczęstszym powodem jest ubóstwo, które 

dotyczy rodzin, których dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego. 

W Krynicy Morskiej obserwowane jest współistnienie wielu problemów w jednym 

środowisku. W związku z tym faktem, działania nakierowane na ochronę i polepszenie 

warunków życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych, w tym 

tworzenie warunków do umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 

muszą uwzględniać tę specyfikę. 

 

Tabela nr 10. Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w latach 2012 – 2014 (źródło: 

sprawozdania MPiPS). 

Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej 
(więcej niż jedna przesłanka może dotyczyć 
jednej rodziny) 

2012 2013 2014 

ubóstwo 82 89 77 

bezrobocie 45 52 47 

niepełnosprawność 33 37 25 

długotrwała lub ciężka choroba 19 8 4 

bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 

70 82 62 

alkoholizm 31 32 26 
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przemoc w rodzinie 5 1 5 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 1 2 

bezdomność 10 5 4 

 

 

 

aa))  UUBBÓÓSSTTWWOO  

 

Ubóstwo jest stanem, w którym jednostce lub grupie społecznej brakuje 

środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, którymi są: wyżywienie, ubranie, 

mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wyżywienia, uczestnictwo w kulturze. 

Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym. Ubóstwo w ustawie o pomocy 

społecznej definiowane jest poprzez nieprzekroczenie ustawowego kryterium 

dochodowego przez osobę lub rodzinę ustalonego na poziomie minimum socjalnego – 

ustalanego na takim poziomie, by zapewnić warunki umożliwiające reprodukcję sił 

życiowych człowieka, wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych w czasie 

pracy, nauki i wypoczynku. Potrzeby konsumpcyjne zaspokajane są na relatywnie niskim 

poziomie, ale z uwzględnieniem zaleceń nauki, odpowiadającym powszechnie 

przyjmowanym normom obyczajowym i kulturowym oraz obowiązującym normom 

prawnym. Minimum socjalne jest kategorią wyznaczającą próg, poniżej którego istnieje 

obszar niedostatku czy ubóstwa: stanowi górną granicę tego obszaru. Dolną granicą 

ubóstwa jest minimum egzystencji, który wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb 

konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju 

psychofizycznego człowieka. (ZA: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) 

W opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje się, że czynnikiem 

decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na 

rynku pracy. Osoby bezrobotne i ich rodziny, osoby wykonujące nisko płatną pracę, 

z niskim poziomem wykształcenia pracujących na stanowiskach robotniczych są 

szczególnie zagrożone ubóstwem. Kolejnymi przyczynami ubóstwa jest wielodzietność, 

samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność, uzależnienie. 

Problem ubóstwa prowadzi do wielu niekorzystnych sytuacji, uniemożliwia 

samorealizację i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Ma wpływ na sferę 
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psychiczną powodując stany depresyjne, wzrost zachorowań, uczucie rezygnacji 

i niezadowolenia, frustrację, która może być źródłem zachowań agresywnych. 

Z badania budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny 

Urząd Statystycznych wynika, że w 2014 roku w stosunku do roku 2013 nastąpiła poprawa 

przeciętnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych, co może mieć odzwierciedlenie 

w spadku liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w Krynicy Morskiej. Wzrósł 

jednakże odsetek rodzin korzystających z tytułu ubóstwa (z 81,2% w 2012 roku do 84,6% 

w 2014 roku), co wskazuje na pozostanie w systemie osób najbardziej potrzebujących.  

 

Tabela nr 11. Ubóstwo w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Ubóstwo 2012 2013 2014 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu ubóstwa 

82 89 77 

Liczba osób w rodzinach 170 179 160 

Procent mieszkańców Krynicy Morskiej 
żyjących w rodzinach z problemem ubóstwa 

12,6% 13,6% 12,0% 

 

Choć odsetek mieszkańców żyjących w rodzinach z problemem ubóstwa spadł 

w latach 2012 – 2014 z 12,6 do 12,0%, to trzeba wskazać, że jest to poziom znaczący.  

W ramach pomocy społecznej w Krynicy Morskiej udzielana jest pomoc 

finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb, pomoc w formie posiłku dla dzieci 

i dorosłych. W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizowano program 

PEAD polegający na dostarczaniu żywności dla najuboższej ludności UE corocznie 

przekazując otrzymaną żywność 230 osobom. Wsparcie w formie rzeczowej 

organizowane było przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w systemie ciągłym 

poprzez zbiórkę odzieży używanej, mebli, obuwia i innych sprzętów domowych 

i przekazywanie otrzymanych dóbr osobom potrzebującym. 

 

 

bb))  BBEEZZRROOBBOOCCIIEE  

 

Bezrobocie, czyli brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy 

i poszukujących jej, stanowi problem społeczny niosący poważne konsekwencje w życiu 

osoby pozostającej bez pracy, a są nimi m.in. ograniczenie uczestnictwa w życiu 
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społecznym, pogorszenie standardu życia, dyskomfort psychiczny, spadek samooceny, 

zwiększenie zjawisk niepożądanych np. alkoholizm, narkomania.  

Liczba osób bezrobotnych z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy na 31 grudnia każdego roku praktycznie nie zmieniła się od 

2008 roku (wahania pomiędzy 115 a 129 osób). Wśród wszystkich bezrobotnych 

mężczyźni i kobiety reprezentowani byli prawie równolicznie od 2009 roku. 
 

Wykres nr 12. Liczba osób bezrobotnych z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2004 – 2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych 

GUS). 

 

 

W konsekwencji udział osób bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (18-59/64) praktycznie utrzymuje się na tym samym poziomie tj. ok. 14%. 

 

Wykres nr 13. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg płci w latach 2004 – 2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 
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Dla Miasta Krynica Morska charakterystyczny jest wyraźny rytm w liczbie osób 

zarejestrowanych wyznaczany przez sezon turystyczny. W czerwcu każdego roku liczba 

zarejestrowanych osób bezrobotnych znacznie spada (o 27 – 40%) w stosunku do liczby 

osób zarejestrowanych w grudniu roku poprzedniego. 

Wśród zarejestrowanych wysoki procent stanowią osoby będące w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy tj. osób młodych, osób powyżej 50. roku życia oraz osób 

długotrwale bezrobotnych tj. bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego 

urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, 

z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych 

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiana liczby 

w poszczególnych kategoriach osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest 

tożsama ze zmianą ogólnej liczby zarejestrowanych. Warto zaznaczyć, że w okresie 

VI 2012 – VI 2015 obserwować można słabą tendencję spadkową w liczbie osób młodszych 

i 50+ przy nieznacznym wzroście osób długotrwale bezrobotnych. Oznacza to pozostanie 

w systemie osób z największym problemem w znalezieniu pracy, których wsparcie 

wymaga większych nakładów i zindywidualizowanej ścieżki. 

 

Wykres nr 14. Liczba osób bezrobotnych z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania 

Powiatowego Urzędu Pracy). 
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Długotrwałe bezrobocie może powodować degradację emocjonalną osób 

i rodzin, co w następstwie zwiększa ryzyko występowania zjawisk tj. alkoholizm, 

bezdomność , przemoc w rodzinie itp. 

 

Wykres nr 15. Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 

2012 – 2014 (źródło: sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy). 

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia wzrasta – 

w 2014 korzystało 47 rodzin, 108 osób w rodzinach. Tendencję wzrostową widać również 

w procencie rodzin korzystających z tytułu bezrobocia wśród wszystkich rodzin 

korzystających z pomocy, który wzrósł odpowiednio z 44,6% do 51,6%.  
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Tabela nr 12. Bezrobocie w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Bezrobocie 2012 2013 2014 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia 

45 52 47 

Liczba osób w rodzinach 101 115 108 
Procent mieszkańców Krynicy Morskiej 
żyjących w rodzinach z problemem 
bezrobocia 

7,5% 8,5% 8,1% 

 

Rodziny korzystające z tytułu bezrobocia otrzymywały pomoc finansową na 

zabezpieczenie bieżących potrzeb, pomoc rzeczową lub w formie opłacenia obiadów 

w szkole dla dzieci.  

W ramach działań na rzecz osób bezrobotnych MOPS obligował klientów do 

rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, dzięki czemu nabywały one uprawnienia do 

opieki medycznej. Częstym problem ograniczającym aktywne poszukiwanie pracy była 

konieczność sprawowania opieki nad małymi dziećmi, ograniczenia zdrowotne lub 

wykonywanie doraźnej pracy dorywczej. MOPS współpracował w zakresie 

upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, udostępniał 

informacje o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach.  

W ramach aktywizacji społeczno – zawodowej na terenie Gminy Krynica Morska 

zorganizowano prace społecznie użyteczne, które wykonywane są przez bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku posiadających status długotrwale bezrobotnych przez 10 godzin 

w tygodniu w miejscu zamieszkania lub pobytu. Osoby zachowują status bezrobotnego, 

są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym. Co roku prace wykonywało 

7 osób. Prace stanowią pierwszy etap aktywizacji, w którym osoby bezrobotne mają 

nabrać nawyku pracy poprzez stałe, ale niezbyt duże obciążenie obowiązkami. 

W kolejnych etapach aktywizacji zakres obowiązków i reintegracja społeczno – 

zawodowa jest dużo bardziej angażująca. Na terenie Gminy Krynica Morska nie 

funkcjonują podmioty ekonomii społecznej, takie jak Klub Integracji Społecznej, Centrum 

Integracji Społecznej czy spółdzielnia socjalna, w których specyfika działania uwzględnia 

potrzeby osób najbardziej oddalonych od rynku pracy i pozwala na kolejny etap 

aktywizacji, w której wsparcie jest szersze i bardziej intensywne. 
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cc))  BBEEZZRRAADDNNOOŚŚĆĆ  WW  SSPPRRAAWWAACCHH  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO  ––  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZYYCCHH  

II  PPRROOWWAADDZZEENNIIUU  GGOOSSPPOODDAARRSSTTWWAA  DDOOMMOOWWEEGGOO  

 

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia – dla dzieci to miejsce 

zdobywania pierwszych doświadczeń, uczenia się norm społecznych, nabywania 

umiejętności współżycia społecznego. W rodzinach z problemem bezradności rodzicom 

brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowywania 

napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie 

poczucia bezpieczeństwa. Przyczyn tej sytuacji można szukać w braku posiadania 

właściwych wzorców. Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego wynika 

z kolei z braku umiejętności zapewnienia sobie podstawowych potrzeb rozporządzając 

dostępnymi dobrami. Rodzina dysfunkcyjna nie spełnia podstawowych zadań m.in. nie 

zaspokaja potrzeb materialnych, duchowych, nie zaspokaja potrzeb psychicznych czy 

warunków realizacji podstawowego obowiązku szkolnego i innych. Wśród skutków 

wykluczenia społecznego rodzin dysfunkcyjnych znajdują się: trudności dzieci w nauce, 

nieumiejętne wykorzystanie czasu wolnego, rozluźnienie więzi rodzinnych, brak 

samoakceptacji, brak motywacji do samorozwoju, problemy zdrowotne, izolacja, zanik 

ambicji, trudności wychowawcze. 

 

Tabela nr 13. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Bezradność 2012 2013 2014 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu bezradności (…) 

70 82 62 

Liczba osób w rodzinach 130 123 98 

Procent mieszkańców Krynicy Morskiej 
żyjących w rodzinach z problemem 
bezradności (…) 

9,6% 9,1% 7,3% 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego jest drugim problemem pod względem częstotliwości 

występowania wśród rodzin objętych pomocą społeczną, dotyczy około 70% rodzin 

w pomocy społecznej i niespełna 10% mieszkańców każdym roku. 
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W ramach udzielanego wsparcia w Krynicy Morskiej dostępne jest informowanie 

i wspieranie w wykonywaniu codziennych czynności przez pracownika socjalnego. 

Ważnym wzmocnieniem pracy pracownika socjalnego jest pracujący od 2015 roku 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej asystent rodziny – osoba która opracowuje we 

współpracy z rodziną plan pracy oraz udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wspiera 

aktywność społeczną, motywuje członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

W okresie letnim dzieci uczestniczą w koloniach (2012 – 25 dzieci; 2013 – 21 ; 2014 – 17). 

W ocenie i pomocy MOPS na bieżąco współpracuje ze szkołami i sądem.  

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, dzieci z rodzin niewydolnych 

umieszczane są w pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo –wychowawczej lub rodzinie 

zastępczej. Zgodnie z ustawą w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej, 

w kolejnym roku procent wzrasta do 30% i następnie do 50%. Od wejścia w życie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 roku z Gminy Krynica Morska nie 

umieszczono w pieczy żadnego dziecka. W konsekwencji Gmina nie ponosiła odpłatności 

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 14. Koszty umieszczenia dzieci z Krynicy Morskiej w pieczy zastępczej w latach 

2012 – 2014 (źródło: sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

Kwota (w zł) 2012 2013 2014 

Kwota 2 260  3 312 zł 0 

Liczba dzieci w rodzinach 
zastępczych 

2 2 0 

Procent kosztu Gminy utrzymania 
dzieci w pieczy zastępczej 

10% 20% 0 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Centrum Pomocy Rodzinie 

i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 
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dd))  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚĆĆ  

 

Niepełnosprawność to stan będący efektem dysfunkcji natury fizycznej lub 

psychicznej, ubytku anatomicznego lub dysfiguracji, wynikły z urazów, schorzeń lub 

zaburzeń rozwojowych i powodujący znaczące ograniczenie możliwości wykonywania 

przez jednostkę podstawowych czynności życiowych, do których zalicza się: samoobsługę, 

przemieszczanie się, czynności manualne, orientację w otoczeniu, zdolności 

komunikowania się z innymi ludźmi oraz czynności związane z uczeniem się, 

wykonywaniem pracy, życiem rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa domowego.  

Osoba niepełnosprawna zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest osobą, której niepełnosprawność została 

potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności tj. znacznego, umiarkowanego, lekkiego. Osoba niepełnosprawna 

może się także legitymować równoważnym orzeczeniem innych organów m.in. Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innych.  

Obecność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym zwiększa 

zagrożenie ubóstwem. Pogorszenie kondycji finansowej rodziny jest niezależne od 

sytuacji społeczno – zawodowej, miejsca zamieszkania, a wynika ze zwiększonych 

wydatków związanych z niepełnosprawnością, ograniczenia dochodów czy ograniczenia 

aktywności zawodowej ze względu na sprawowanie opieki.  

Dokładna liczba osób niepełnosprawnych w mieście nie jest znana. Dane w tym 

zakresie zostały zebrane w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 roku (w Spisie 

w 2011 roku liczbę osób niepełnosprawnych określono od poziomu powiatu). W mieście 

Krynica Morska mieszkały 132 osoby niepełnosprawne w wieku 15 i więcej lat, w tym 

67 mężczyzn i 65 kobiet. Od 2002 roku w związku z e zmianą struktury ludności m.in. 

niższym odsetkiem osób starszych 12,7%, w 2014 roku 18,7% liczba osób 

niepełnosprawnych wzrosła od tamtego czasu. 

Z tytułu niepełnosprawności z pomocy społecznej w larach 2012 – 2014 korzystało 

mniej rodzin, co może mieć związek z nieuzyskiwaniem orzeczenia niepełnosprawności 

przez klientów i tym samym korzystanie z pomocy społecznej z innych powodów. 
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Tabela nr 15. Niepełnosprawność w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Niepełnosprawność 2012 2013 2014 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu niepełnosprawności 

33 37 25 

Liczba osób w rodzinach 51 58 38 

Procent mieszkańców Krynicy Morskiej 
żyjących w rodzinach z problemem 
niepełnosprawności 

3,8% 4,3% 2,9% 

 

W ramach pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 

Liczba osób objętych usługami w Krynicy Morskiej nie zmieniała się (2012 – 9; 2014 – 8), 

liczba godzin jednak spadła, przy jednoczesnym wzroście kosztu zapewnienia usług, 

który wyniósł 37 788 zł w 2014 roku. Osoby, którym nie można zapewnić wystarczającej 

opieki w miejscu zamieszkania, kieruje się do domu pomocy społecznej. Z pobytu 

w domach korzysta również mniej osób (2012 – 2, 2014 – 1). Mając jednak na uwadze 

starzenie się społeczeństwa zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc będzie wzrastała. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco współpracował z Zespołem do 

spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

w zakresie ustalania stopnia niepełnosprawności, przekazywania informacji dotyczących 

ubezpieczenia społecznego klientów. 

 

ee))  AALLKKOOHHOOLLIIZZMM  

 

Uzależnienie od alkoholu należy do coraz powszechniejszych problemów 

społecznych. Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Powoduje szereg 

groźnych dla zdrowia i życia powikłań. ma podłoże w czynnikach biologicznych, 

np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych i środowiskowych. Najczęściej choroba 

opisywana jest w czterech fazach jej rozwoju. Stadium pierwsze przedalkoholowe 

zaczyna się od spożywania alkoholu w towarzystwie. Osoby podatne zaczynają 

zauważać, że alkohol przynosi ulgę na codzienną frustrację czy stres. Stadium drugie 

charakteryzuje się pojawianiem się okresów niepamięci w dniu następnym po spożyciu 

alkoholu. Faza trzecia zwana krytyczną to czas, w którym pojawia się głód alkoholowy, 
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a osoba uzależniona nie jest w stanie uchronić się przed upojeniem, nawet jeśli jest 

w stanie utrzymywać długie okresy abstynencji. Ostatnia czwarta faza zwana przewlekłą 

to „ciągi picia”. Wysoka dotychczas tolerancja psychiczna zaczyna spadać. Objawia się 

występowaniem niepokoju, leków, nierzadko psychoz alkoholowych, wyraźnym 

obniżeniem funkcjonowania, spadkiem sprawności intelektualnej i fizycznej. 

Wśród powikłań psychiatrycznych choroby alkoholowej znajdują się drgawki, 

majaczenie, zespoły urojeniowe, depresja, a nawet samobójstwo. Powikłania somatyczne 

dotyczą: uszkodzenia układu nerwowego, sercowo – naczyniowego, marskość wątroby 

i inne. 

Alkoholizm jest przesłanką do udzielenia pomocy społecznej – prawie 1/3 rodzin 

dotknięta jest problemem alkoholizmu 2012 – 30,7%, 2013 – 28,8%, 2014 – 28,6%). 

 

Tabela nr 16. Alkoholizm w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Alkoholizm 2012 2013 2014 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu alkoholizmu 

31 32 26 

Liczba osób w rodzinach 67 55 45 
Procent mieszkańców Krynicy Morskiej 
żyjących w rodzinach z problemem 
alkoholizmu 

5,0% 4,1% 3,4% 

 

Pomoc tej grupie dyspanseryjnej musi być zróżnicowana i dostosowana do fazy 

choroby alkoholowej, jak i osób zależnych będących w tym samym środowisku. Pomoc 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegała na zabezpieczeniu bieżących potrzeb, 

udzielaniu wsparcia, współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

zakładami opieki zdrowotnej, szpitalami prowadzącymi leczenie odwykowe celem 

podjęcia lub kontynuowania leczenia.  
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88..  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  

 

We wszystkich przedstawionych powyżej obszarach instytucje miejskie 

i pozamiejskie współpracują ze sobą dzieląc się informacjami, wspólnie realizując zadania 

czy w poszukaniu nowych rozwiązań.  

Społeczność lokalna tworzona jest poprzez aktywność i zaangażowanie jej 

mieszkańców, którzy tym samym stając się współodpowiedzialnym za swoje otoczenie. 

Mieszkańcy Krynicy Morskiej włączają się w życie Miasta poprzez aktywności w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej czy Radę Rodziców w Zespole Szkół, jednak poziom ten nie jest 

satysfakcjonujący.  

Budowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, które z zasady 

diagnozują problemy u podstaw, w najmniejszych społecznościach – w miejscu, gdzie 

rzeczywiście się pojawiają. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż 

w mieście na 1 000 mieszkańców zarejestrowanych jest łącznie 8 fundacji, stowarzyszeń 

i organizacji społecznych i jest to dużo wyższy wskaźnik, który w powiecie 

nowodworskim, województwie pomorskim i Polsce wynosił 3. Organizacjami działającymi 

na terenie Gminy są: Jacht Klub Krynica Morska, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Krynicy Morskiej, Koło Emerytów i Rencistów, Bank 

Żywności w Tczewie. 

 

Tabela nr 17. Wysokość przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w latach 2012 

– 2014 (źródło: Urząd Miasta Krynica Morska). 

Wysokość dotacji (w zł) 2012 2013 2014 

upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży z gminy 
Krynica Morska poprzez organizację 
szkoleń i regat żeglarskich oraz 
zakup sprzętu żeglarskiego 

15 000 zł 205 000 zł 135 000 zł 

Liczba organizacji objętych 
dotacjami 

1 1 1 

 

W Krynicy Morskiej corocznie uchwalany jest roczny program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

terenie Gminy Miasta Krynica Morska. Jedynym obszarem, w którym jedna organizacja 
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pozarządowa tj. Jacht Klub Krynica Morska realizuje zadanie publiczne było 

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Krynica Morska 

poprzez organizację szkoleń i regat żeglarskich oraz zakup sprzętu żeglarskiego. 

Niewątpliwie realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia aktywności sportowej 

dzieci i młodzieży pozytywnie kształtując sprawność fizyczną i podejście do jej 

uprawiania. 

Brak jednakże innych projektów realizowanych w innych obszarach, gdzie 

organizacje mogą wzmocnić mieszkańców. 

 

 

99..  PPOOSSTTAAWWYY  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  WWOOBBEECC  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚCCII  WW  MMIIEEŚŚCCIIEE  KKRRYYNNIICCAA  MMOORRSSKKAA  

 

Krynica Morska jest malowniczo położonym miastem, które przyciąga wiele 

tysięcy turystów. Miasto jest szczególnie aktywne w okresie letnim, a oferta spędzania 

czasu wolnego jest dużo szersza niż w pozostałej części roku, kiedy Krynica staje się 

spokojnym małym miastem. Taki dualizm charakteru Miasta może mieć wpływ na chęć 

zmiany miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę 7,5% spadek liczby mieszkańców w wieku 

0-17 lat w ramach diagnozy przeprowadzono ankietę wśród gimnazjalistów celem 

zbadania ich planów i aspiracji dotyczących własnej przyszłości oraz atrakcyjności miasta 

Krynica Morska jako miejsca zamieszkania w życiu dorosłym. Gimnazjaliści są w wieku, 

w którym już zaczynają myśleć o własnej przyszłości i stają się za nią odpowiedzialni. 

 

Wykres nr 16. Struktura badanych gimnazjalistów ze względu na płeć i wiek. 
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Ankieta została przeprowadzona podczas zajęć szkolnych w listopadzie 2015 

roku wśród 25 uczniów gimnazjum (86% z 29 tj. łącznej liczby uczniów gimnazjum), 

13 dziewcząt i 12 chłopców. 

Ponad połowa badanych (56%) deklaruje chęć pracy we własnej firmie, pozostałe 

osoby (44%) preferuje pracę na etacie. Wśród wymienianych wymarzonych zawodów 

można znaleźć profesje, których wykonywanie najczęściej poprzedzone jest ukończeniem 

studiów wyższych, a są nimi: lekarz, w tym dentysta, weterynarz (5 osób), informatyk 

(2 osoby), psycholog (2 osoby),  pedagog dziecięcy (1 osoba), tłumacz (1 osoba), filozof 

(1 osoba). 1 osoba wskazała na wolny zawód – businesswoman. 4 osoby łączą swoją 

przyszłość ze służbami mundurowymi tj. policją i wojskiem. 6 osób wskazało na sferę 

usługową i wymienili następujące zawody: kucharz, stolarz/ budowlaniec, maszynista/ 

motorniczy, sklepowa, mechanik samochodowy/ rolnik, kosmetyczka. Wszystkie osoby 

biorące udział w badaniu nie chcą mieszkać z rodzicami. Przeważająca część 

ankietowanych planuje zamieszkanie we własnym domu (80%), pozostali w mieszkaniu 

(20%). Tylko jedna na cztery osoby nie myśli o założeniu rodziny i częstość ta dotyczy 

chłopców i dziewczęta w tym samym stopniu. Można stwierdzić, iż młodzież z Krynicy 

Morskiej ma dość jasno sprecyzowane i ambitne plany dotyczące własnej przyszłości. 

Planują dłuższą edukację, wzięcie odpowiedzialności za własną firmę i ciężką pracę, by 

zamieszkać we własnym domu. 

 

Wykres nr 17. Deklaracja zamieszkania w Krynicy Morskiej po zakończeniu edukacji.  
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Z przeprowadzonego badania wynika, że młodzież gimnazjalna nie łączy swojej 

przyszłości z Krynicą Morską jako miejscem zamieszkania. Jedynie najmłodsi ankietowani 

w wieku 12 – 13 lat deklarują pozostanie w mieście, podając, że jest to „fantastyczne 

miejsce”, „znam to miasto”, „jest spokojnie, miło”, łatwo znaleźć pracę”. Jak widać, wraz 

z wiekiem zmienia się całkowicie podejście do zamieszkania w Krynicy – 19 osób (tj. 76%) 

planuje opuszczenie miasta. Wymienianymi przyczynami są:  

• brak perspektyw i przyszłości w mieście: „nie ma warunków do rozwijania swoich 

zawodów i pasji”, „bo nie ma się jak rozwinąć”, „szukam czegoś więcej” (8 osób), 

• wielkość miasta: „małe miasto”, „wolę większe miasto” (5 osób), 

• niewystarczająca infrastruktura: „małe miasto nie ma potrzebnych rzeczy”, „nic 

prawie nie ma”, „nie ma studiów, ważnych wydarzeń, koncertów” (3 osoby), 

• sympatia: „nie lubię tego miasta” (1 osoba). 

 

Z udzielonych odpowiedzi na pytanie Co musiałoby się zmienić w Krynicy 

Morskiej, abyś pozostał/a w tym mieście? wynika jednakże, że istnieją szczególnie ważne 

sfery wymagające interwencji: 

• praca: „więcej miejsc pracy” (7 osób), 

• infrastruktura sportowa: „ścieżka rowerowa”, „obiekty sportowe”, „klub piłkarski 

i stadion”, „skatepark” (5 osób), 

• ogólne udogodnienia: „zadbanie o wygląd”, „rozbudowa ciekawych i potrzebnych 

miejsc dla mieszkańców i turystów np. KFC, różne atrakcje - wesołe miasteczka,  

place zabaw” (4 osoby), 

• wielkość miasta: „rozbudowane miasto”, „większe miasto”, „urozmaicić 

i rozwinąć” (3 osoby), 

• „wszystko” (2 osoby). 

• kultura i oświata: „więcej miejsc kulturalnych”, „szkoła bardziej rozbudowana” 

(2 osoby), 

• sezonowość: „żeby miasto żyło poza wakacjami” (2 osoby), 

 

Mieszkańcy już w młodszym wieku dostrzegają problemy związane 

z sezonowością miasta, czego konsekwencją jest trudność w znalezieniu stałej pracy oraz 

dużo niższy dostęp do atrakcji poza sezonem. Młodzież nie utożsamia swojego miasta 
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z rozwojem i nie widzi perspektyw. Warto podjąć działania skierowane na budowanie 

tożsamości lokalnej nastawionej także na analizę dostępnych dóbr materialnych 

(np. obiektów sportowych) i naturalnych (np. zalew, morze, lasy) i możliwości spędzania 

czasu wolnego związanych z nimi. 
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RRoozzddzziiaałł  55..  

ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAA  SSTTRRAATTEEGGIIII  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  

SSPPOOŁŁEECCZZNNYYCCHH  

§§  55  

 

Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Krynica 

Morska na lata 2016 – 2026. 

Na podstawie diagnozy sytuacji społecznej Krynicy Morskiej i dyskusji na 

spotkaniach warsztatowych, przyjęte zostały obszary priorytetowe dla realizowania 

polityki społecznej w mieście. Priorytetowymi działaniami w sferze przeciwdziałania 

problemom społecznym na terenie Miasta Krynica Morska powinny być:  

1) Integracja społeczności lokalnej (poprawa komunikacji pomiędzy instytucjami 

działającymi na terenie miasta, instytucje w kontakcie z mieszkańcami 

i reprezentującymi je organizacjami pozarządowymi, komunikacja między samymi 

mieszkańcami), w tym rozwój infrastruktury z obszaru polityki społecznej. 

2) Profilaktyka zdrowego stylu życia. 

3) Rodzina.  

4) Polityka senioralna. 

5) Edukacja. 

 

Każdy z wybranych priorytetów został przełożony na cel strategiczny, który 

wyznacza szczególny kierunek działań strategicznych. Do każdego celu strategicznego 

wskazano cele operacyjne podzielone na kierunki działań. Dodatkowo wskazano 

podmioty wiodące i odpowiedzialne za realizację strategii. Dokument zawiera także 

wskaźniki ułatwiające dokonywanie oceny stopnia realizacji Strategii. 

Ponadto problemy społeczne, które określono w strategii nie są zjawiskami, 

które zakończą się w okresie realizacji strategii. Są to zjawiska ciągłe, które wymagają 

stałej interwencji. Czas realizacji poszczególnych celów i intensyfikacji działań w danym 

obszarze warunkowane są jedynie poprzez nasilenia problemów społecznych. 
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RRoozzddzziiaałł  66..  

AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  OOBBSSZZAARRÓÓWW  PPRROOBBLLEEMMOOWWYYCCHH  

§§  66  

 

Analiza SWOT jest jedną z metod diagnozy sytuacji, przy określaniu priorytetów 

rozwojowych w pracach nad strategią. Metoda ta łączy analizę wnętrza, jak i otoczenia 

organizacji oraz badanie szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Opracowanie 

analizy SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Stanowi punkt 

wyjścia dla określenia celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Oparta jest na 

schemacie kwalifikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na:  

1. Wewnętrzne pozytywne – mocne strony 

2. Wewnętrzne negatywne – słabe strony 

3. Zewnętrzne pozytywne – szanse 

4. Zewnętrzne negatywne – zagrożenia 

Mocne i słabe strony traktowane są jako czynniki wewnętrzne, natomiast szanse 

i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu 

jednostki. 

Efektem analizy jest określenie celów strategicznych.  

Realizując założenia polityki społecznej Miasta Krynica Morska należy skupić się 

na wykorzystaniu szans – mocnych stron wskazanych w czynnikach wewnętrznych. 

Czynniki zewnętrzne natomiast stwarzają dla polityki rozwiązywania problemów 

społecznych zarówno szanse jak i  zagrożenia. Czynniki te są elementami rzeczywistości, 

na które realia realizator strategii nie ma wpływu sprawczego. Są to uwarunkowania 

społeczne, polityczne powodowane ciągłymi zmianami w otaczającym nas świecie. 

Przedstawiona poniżej analiza SWOT powstała w oparciu o materiały wypracowane 

podczas spotkań warsztatowych z przedstawicielami różnych grup społeczności lokalnej. 
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11..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  OOBBSSZZAARR  II::  IINNTTEEGGRRAACCJJAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚCCII  LLOOKKAALLNNEEJJ,,  WW  TTYYMM  

RROOZZWWÓÓJJ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  ZZ  OOBBSSZZAARRUU  PPOOLLIITTYYKKII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

 

Mocne strony Słabe strony 

 

• Spotkania okolicznościowe dla 

mieszkańców organizowane przez  

Radę Miasta i instytucje Urzędu 

Miasta (m.in. MOPS)  

• Prężnie działająca Biblioteka 

organizująca różne spotkania, 

warsztaty tematyczne dla różnych 

grup wiekowych 

• Dobrze wyposażona Biblioteka wraz 

z przyległymi salą umożliwiającą 

prowadzenie szerokiej działalności 

• Prężnie działająca  Rada Rodziców 

przy szkole organizująca 

różnorodne spotkania, imprezy, 

zbiórki, bale 

• Newsletter –  zaczynający działać  

i docierający do coraz większej 

liczby mieszkańców 

• Wieloletnia , prężna działalność 

Koła Emerytów i Rencistów 

• Działające Stowarzyszenie 

Miłośników Rozwoju Miasta Krynica 

Morska 

• Aktywni mieszkańcy Miasta, gotowi 

do prac na rzecz miasta 

 

• Niska integracja poszczególnych 

grup społeczności lokalnej 

• Brak wypracowanej polityki 

samorządu Miasta wobec 

organizacji pozarządowych 

• Brak świetlicy środowiskowej 

o wydłużonych  godzinach pracy 

i ofercie skierowanej i do dzieci jak 

i do seniorów 

• Brak dostatecznej informacji 

o wydarzeniach lokalnych w postaci 

lokalnej gazety, ulotek, informatora  

(w wersji internetowej jak i w wersji 

papierowej) 

• Brak mieszkań komunalnych 

• Słabo wykorzystana infrastruktura 

miejska  

• Brak okazji do dyskusji  władz 

z mieszkańcami o kierunkach 

rozwoju miasta (np. coroczna, 

tematyczna burza mózgów 

mieszkańców i zaproszonych gości 

na powyższy temat) 

• Brak współpracy z sąsiadami (i tymi 

bliższymi jak i z zagranicy) 
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• Przepływ informacji między 

instytucjami 

• Wolne, niezagospodarowane 

mieszkania przy szkole 

• Dobrze wyposażona siłownia , sala 

gimnastyczna  i sala do nauki 

języków obcych mieszczących  się 

w szkole 

• Nowoczesne boisko przy szkole 

• Działająca świetlica środowiskowa 

z możliwością poszerzenia 

działalności 

• Brak poczucia własnej tożsamości 

mieszkańców (ludność napływowa 

po II wojnie światowej) 

• Duża hermetyczność środowiska 

lokalnego (niechęć do ludzi 

z zewnątrz) 

• Słaba wrażliwość na problemy 

drugiego człowieka 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 

• Pobudzenie społeczności lokalnej 

do wspólnego działania 

• Wypracowanie wspólnej wizji 

rozwoju Miasta 

• Zintegrowanie poszczególnych 

grup społecznych 

• Wykorzystanie zasobów, pasji, 

umiejętności mieszkańców 

• Wykorzystanie potencjału młodych 

ludzi 

• Budowanie parterstw przy 

ubieganiu się o środki zewnętrzne 

 

• Duża rotacja mieszkańców 

• Emigracja mieszkańców 

w poszukiwaniu pracy i lepszych 

warunków do życia 

• Przekop mierzei 

• Ograniczona komunikacja publiczna 

z i do Krynicy Morskiej  

• Izolacja Krynicy Morskiej w sezonie 

jesienno – zimowym 

• Konsumencki sposób widzenia 

życia społecznego 

• Niski poziom wykształcenia 

obywatelskiego 
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22..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  OOBBSSZZAARR  IIII::  PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKAA  ZZDDRROOWWEEGGOO  SSTTYYLLUU  ŻŻYYCCIIAA  
 

Mocne strony Słabe strony 
 

• Zajęcia taneczno –ruchowe 

realizowane przy Bibliotece 

• Akcje profilaktyczne finansowane 

przez Urząd Miasta (m.in. 

Mammobus) 

• Działania profilaktyczne 

realizowane przez  MOPS jak i przez 

szkołę (stop narkotykom 

i dopalaczom) 

• Współpraca z Parkiem 

Krajobrazowym 

• Letnie mecze piłki siatkowej 

• Letnie animacje taneczno – 

ruchowe na plaży 

• Dobra infrastruktura do aktywnego 

spędzania wolnego czasu (zasoby 

szkoły jak i lokalizacja krynicy 

Morskiej) 

• Imprezy tematyczne, m.in. 

Weekend na lodzie, Święto dzika, 

Bieg Kwietny, Turniej tenisa 

stołowego, Turniej strzelecki 

• Okazjonalne regaty żeglarskie 

 

 

 

• Brak cyklicznej, stałej oferty 

sportowej dla mieszkańców 

• Brak krzewienia kultury żeglarskiej 

i budowania wokół tego działań 

sportowo – rekreacyjno – 

kulturalnych 

• Brak promocji sportów wodnych 

• Brak wykorzystania zasobów 

krajobrazowych do promocji 

sportów rowerowych (w tym 

kolarstwa  krosowego 

i ekstremalnego) 

• Mała ilość imprez biegowych 

• Brak informatora o lokalnych 

imprezach sportowo- kulturalnych 

• Brak przesiewowych badań 

lekarskich adresowanych do 

poszczególnych grup mieszkańców 

• Brak oferty zajęć dla dorosłych 

(np. zajęcia z tańca klasycznego) 

• Brak promocji zdrowego stylu życia 

• Brak obiektu sportowo – 

rekreacyjnego (basen, siłownia na 

wolnym powietrzu) 

• Brak animatora prowadzącego 

zajęcia na świeżym powietrzu 

(podchody, spacery, zajęcia 
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z kijami, siłownia na wolnym 

powietrzu) 

 

Szanse Zagrożenia 
 

• Możliwość pozyskania pieniędzy na 

wykorzystanie źródeł solankowych 

• Położenie geograficzne Krynicy 

Morskiej 

• Moda w społeczeństwie na zdrowy 

wypoczynek 

• Promocja Mierzei jako 

najpiękniejszego półwyspu na 

świecie 

• Powiązanie działań lokalnych 

w tym obszarze z działaniami 

sąsiadów 

• Budowanie partnerstw w zakresie 

rozwiązywania problemów 

uzależnień 

• Bardziej szeroka i dostępna oferta 

wsparcia dla osób uzależnionych 

• Zdrowsze społeczeństwo 

 

• Brak współpracy z innymi miastami 

• Brak komunikacji publicznej  

• Powielanie złych wzorców 

• Ignorancja społeczna problemów 

zdrowotnych i uzależnień 

• Niewłaściwe korzystanie z Internetu 

i innych mediów 

• Możliwość wzrostu przestępczości 

• Demoralizacja małoletnich 

• Niedostrzeganie problemu 

uzależnienia od używek, komputera, 

środków psychoaktywnych przez 

młodzież 
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33..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  OOBBSSZZAARR  IIIIII::  RROODDZZIINNAA  
  

Mocne strony Słabe strony 
 

• Wsparcie dla rodzin ze strony 

MOPS-u 

• Działająca świetlica środowiskowa 

• Działający Zespół Interdyscyplinarny 

• Działająca Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

• Szeroka oferta Biblioteki adresująca 

swoje usługi do wszystkich 

mieszkańców (bez dodatkowych 

opłat) 

• Realizowanie działań edukacyjnych 

i profilaktyki dotyczącej 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, uzależnieniom od 

używek, przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu 

• Wolontariat 

• Kampanie profilaktyczno – 

informacyjno – edukacyjne 

 

• Zbyt mała ilość imprez, festynów 

rodzinnych, akcji promujących 

rodzinę jako wartość samą w sobie 

• Brak przekazu pokoleniowego 

budującego pozytywne wzorce 

w rodzinie 

• Brak współpracy z organizacjami 

kościelnymi i kościołem (parafią) 

• Brak przekazywania wzorców 

opartych na wzajemnym szacunku 

a w szczególności do „innych” 

• Brak specjalistycznego poradnictwa 

dla rodzin (psycholog, pedagog, 

prawnik) 

• Brak mieszkań socjalnych 

• Brak całorocznych miejsc pracy 

• Problem z realizacją całorocznych 

programów dla osób 

bezrobotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

i ubóstwem 

• Brak warsztatów, szkoły dla 

rodziców podnoszących ich 

kompetencje wychowawcze 

i zdrową komunikację z dziećmi  

• Brak opieki nad dziećmi w okresie 

letnim 
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• Brak opieki nad osobami 

zaburzonymi i chorymi psychicznie 

 

 

Szanse Zagrożenia 

• Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych, zewnętrznych na 

projekty wzmacniające rodzinę 

• Aktywizacja społeczności lokalnej 

• Poprawa standardu życia rodzin 

• Wzmocnienie więzi w rodzinach 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa 

wśród mieszkańców 

• Ograniczony rynek pracy 

zmuszający do migracji zarobkowej 

• Niestabilna polityka państwa wobec 

rodziny 

• Uzależnienie rodzin od pomocy 

społecznej 

• Brak świadomości problemów 

i umiejętności szukania rozwiązań 

i pomocy przez rodziny 

dysfunkcyjne 

• Rozpad rodzin 

• Wzrastająca liczba rodzin 

niepełnych 

• Starzenie się społeczeństwa 

• Negatywny wpływ mediów na 

wychowanie 

• Rozluźnienie więzi rodzinnych 

• Pozostawienie rodziny samej sobie 

w sytuacji kryzysowej 

• Niska świadomość nt. problemów 

społecznych i możliwości ich 

rozwiązywania 
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44..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  OOBBSSZZAARR  IIVV::  PPOOLLIITTYYKKAA  SSEENNIIOORRAALLNNAA  

 

Mocne strony Słabe strony 

 

• Prężnie działające Koło Emerytów 

i Rencistów 

• Zagwarantowane usługi opiekuńcze 

dla osób starszych 

• Duża integracja środowiska 

seniorów 

• Możliwość wypożyczenia książek na 

telefon 

• Gotowość osób starszych do 

współpracy (wolontariat, 

mentoring) 

 

• Brak podmiotowości prawnej Koła 

co utrudnia podejmowanie 

i finansowanie własnych , lokalnych 

przedsięwzięć 

• Niskie zainteresowanie samorządu 

lokalnego sprawami seniorów 

• Brak miejsca do wyłącznego 

korzystania przez seniorów 

• Brak pomocy prawnej 

• Niski poziom integracji 

międzypokoleniowej 

• Niski poziom opieki geriatrycznej 

• Niewystarczający poziom 

zorganizowanej opieki, pomocy 

sąsiedzkiej 

• Niewystarczająca ilość imprez 

tanecznych tylko dla seniorów 

• Brak Rady Seniorów 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 

• Poprawa komunikacji 

międzypokoleniowej 

• Uruchamianie i finansowanie 

programów „senioralnych” 

 

• Brak opieki nad seniorami 

spowodowana emigracją młodych 

ludzi 

• Nieumiejętność w pozyskiwaniu 
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ze środków zewnętrznych 

• Utworzenie Domów Pomocy 

Społecznej (dla osób z zewnątrz) 

i możliwość skorzystania z usług 

przez lokalnych seniorów 

• Poprawa jakości życia seniorów 

• Rozszerzenie oferty usług dla 

seniorów 

• Wykorzystanie potencjału 

środowiska seniorów 

• Koordynacja działań na rzecz 

seniorów poprzez współpracę 

różnych podmiotów 

środków zewnętrznych 

i wykorzystania koniunktury na 

działania w obszarze srebrnej 

gospodarki 

• Wykluczenie społeczne seniorów 

• Utrudnienie w dostępie do usług 

medycznych i usprawniających dla 

seniorów 

• Rosnąca liczba osób starszych 

• Trudna sytuacja finansowa 

seniorów 

• Niedopasowanie oferty usług do 

potrzeb seniorów 
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55..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  OOBBSSZZAARR  VV::  EEDDUUKKAACCJJAA  

 

Mocne strony Słabe strony 

 

• Wykwalifikowana kadra 

dydaktyczna 

• Dobra baza dydaktyczna 

• Dobra współpraca z instytucjami 

• Organizacja czasu wolnego dzieci 

• Prężnie działająca  Młodzieżowa 

Rada Miejska 

• Udział młodzieży w konkursach 

• Realizowane kursy komputerowe 

w Bibliotece 

• Dobrze działająca Rada Rodziców 

• Kursy ratownicze 

• Organizowane kursy pomocy 

przedlekarskiej 

• Rozwinięta infrastruktura portu 

jachtowego 

 

• Brak pedagoga szkolnego 

• Brak  dostępu do psychologa  

• Brak specjalistycznych zajęć 

• Brak krzewienia kultury żeglarskiej 

wśród dzieci i młodzieży (np. zajęć 

z żeglarstwa) 

• Zbyt słabe wspieranie dzieci 

zdolnych 

• Niewykorzystany sprzęt w siłowni 

szkolnej 

• Brak zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

• Brak opieki nad dziećmi w okresie 

wakacji (np. półkolonie) 

• Brak oferty dla Zielonych Szkół  

z terenu Polski, na bazie zasobów 

szkoły i lokalnych przedsiębiorców 

• Zbyt małe zaangażowanie rodziców 

w życie szkoły 

• Brak oferty szkoleniowej, kursów 

zawodowych dla osób dorosłych 

adekwatnie do potrzeb lokalnego 

rynku pracy 

• Brak współpracy szkoły z lokalnymi 

przedsiębiorcami 

• Brak ofert kursów językowych dla 

dorosłych 
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• Brak cyklicznych spotkań 

międzypokoleniowych w celu 

propagowania pozytywnych 

wzorców zawodowych 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 

• Stworzenie elitarnej szkoły, 

rozpoznawalnej w całej Polsce 

• Możliwość zarabiania szkoły na 

swoje utrzymanie i dodatkowe 

zajęcia 

• Wykorzystanie sportów wodnych  

i walorów przyrodniczych 

z korzyścią dla mieszkańców 

i turystów 

• Edukacja mieszkańców przez całe 

życie 

• Dostosowanie kursów, szkoleń do 

potrzeb lokalnego rynku pracy 

 

• Kształcenie dzieci bez zaszczepiania 

w nich miłości do miejsca 

pochodzenia 

• Duże zagrożenie emigracją 

młodzieży i osób nieznajdujących 

zatrudnienia  

• Zaprzepaszczenie możliwości 

rozwoju Miasta i mieszkańców przy 

wykorzystaniu lokalnych zasobów 

• Marazm i brak perspektyw u 

mieszkańców skutkujące 

bezrobociem i wykluczeniem 

społecznym 

• Niski poziom nauczania 
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RRoozzddzziiaałł  77..  

MMIISSJJAA  II  CCEELLEE  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNEE,,  CCEELLEE  OOPPEERRAACCYYJJNNEE,,  KKIIEERRUUNNKKII  DDZZIIAAŁŁAAŃŃ  

SSTTRRAATTEEGGIIII  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  SSPPOOŁŁEECCZZNNYYCCHH  

§§  77  

 

Misja Strategii rozwiązywania problemów Społecznych w Mieście Krynica Morska na lata 

2016 – 2026 brzmi: 

 

KKrryynniiccaa  MMoorrsskkaa  mmiiaasstteemm  wwssppiieerraajjąąccyymm  zzrróówwnnoowwaażżoonnyy  rroozzwwóójj  ww  oobbsszzaarrzzee  

ppoolliittyykkii  ssppoołłeecczznneejj  ww  cceelluu  ppoopprraawwyy  jjaakkoośśccii  żżyycciiaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ii  bbuuddoowwaanniiaa  

zziinntteeggrroowwaanneejj  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj..  

 

 

 

II  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca 

(zarządzająca) infrastrukturą miejską w celu własnego rozwoju 

 

IIII  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

Promocja  zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień 

 

IIIIII  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

 

IIVV  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów 

 

VV  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

Rozwój i edukacja mieszkańców Miasta Krynica Morska 
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CCEELLEE  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNEE,,  CCEELLEE  OOPPEERRAACCYYJJNNEE,,  KKIIEERRUUNNKKII  DDZZIIAAŁŁAAŃŃ  

 

 

II  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

AAkkttyywwnnaa,,  zziinntteeggrroowwaannaa  ssppoołłeecczznnoośśćć  MMiiaassttaa  KKrryynniiccaa  MMoorrsskkaa  ggoossppooddaarrnniiee  

wwyykkoorrzzyyssttuujjąąccaa  ((zzaarrzząąddzzaajjąąccaa))  iinnffrraassttrruukkttuurrąą  mmiieejjsskkąą  ww  cceelluu  wwłłaassnneeggoo  rroozzwwoojjuu  

 

Jednym z problemów społecznych w Krynicy Morskiej jest niska aktywność 

społeczna mieszkańców i niski poziom jej integracji. Utrudnia to budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego współpracującego z władzami miasta na rzecz jego 

rozwoju .Wiąże się to z brakiem poczucia odpowiedzialności mieszkańców za środowisko, 

w którym żyją. 

 

I Cel szczegółowy 

Wspieranie rozwoju i współpracy samorządu lokalnego z wszystkimi podmiotami, 

w tym z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi. 

Kierunki działań: 

1. Podejmowanie działań na rzecz powołania i funkcjonowania Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Krynica Morska. 

2. Systematyczne przeznaczanie środków finansowych na wspieranie działalności 

organizacji pozarządowych w konkursach grantowych i regrantingowych. 

3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie współodpowiedzialności 

mieszkańców poprzez funkcjonowanie budżetu obywatelskiego. 

4. Współpraca i wspieranie rozwoju trzeciego sektora. 

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie działań 

podejmowanych przez Młodzieżową Radę Miasta. 

6. Wspieranie i promowanie partnerstw na rzecz aktywności mieszkańców i rozwoju 

Miasta. 
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II Cel operacyjny: 

Integracja społeczności lokalnej 

Kierunki działań: 

1. Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców i gości. 

2. Dostosowywanie oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej do zapotrzebowania 

mieszkańców i turystów. 

3. Uruchamianie działań międzypokoleniowych m.in. poprzez cykliczne spotkania 

różnych grup wiekowych. 

4. Realizacja cyklicznych spotkań Władz Miasta z mieszkańcami, organizacjami, jak 

i instytucjami realizującymi zadania na ich rzecz. 

5. Prowadzenie Kalendarza Imprez realizowanych na terenie Miasta (wersja internetowa 

i papierowa) w celu promowania działań służących integracji i aktywności 

mieszkańców. 

6. Podejmowanie współpracy międzysąsiedzkiej z innymi miejscowościami w celu 

realizowania wspólnych projektów. 

7. Usprawnianie komunikacji społecznej. 

 

III Cel operacyjny 

Budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej  mieszkańców 

Kierunki działań: 

1. Organizowanie kampanii edukacyjno – społecznych. 

2. Wspieranie i promowanie liderów społecznych. 

3. Promowanie dobrych praktyk społecznych i obywatelskich. 

4. Budowanie tożsamości lokalnej. 

 

IV Cel operacyjny 

Właściwe zarządzanie infrastrukturą miejską służącą rozwojowi i integracji 

mieszkańców 

Kierunki działań: 

1. Dopasowywanie oferty i godzin pracy świetlicy środowiskowej do potrzeb 

mieszkańców. 

2. Wszechstronne i optymalne wykorzystanie infrastruktury budynków użyteczności 

publicznej tak, aby służyła wszystkim mieszkańcom Miasta .
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IIII  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

PPrroommooccjjaa  zzddrroowweeggoo  ssttyylluu  żżyycciiaa  ii  pprrooffiillaakkttyykkaa  pprroobblleemmuu  uuzzaalleeżżnniieeńń  

 

Jednym z zadań polityki społecznej Miasta Krynica Morska jest promocja 

zdrowego trybu życia mieszkańców, a także prowadzenie profilaktyki oraz działań 

mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień. Ograniczenie występowania 

uzależnień zależy w dużej mierze od kompleksowości udzielonego wsparcia, jego 

dostępności i wczesnych działań zaradczych. Działania powinny być ukierunkowane 

zwłaszcza na wczesną profilaktykę uzależnień skierowaną do dzieci i młodzieży celem 

wykształcenia w nich prawidłowych postaw wobec uzależnień. Osoby uzależnione i ich 

rodziny powinny mieć dostęp do profesjonalnej pomocy specjalistycznej 

i zintegrowanego systemu informacji o możliwościach uzyskania wsparcia celem 

ograniczenia ich fizycznej i psychicznej degradacji. 

 

I Cel operacyjny 

Promocja zdrowego stylu życia 

 

Kierunki działań: 

1. Organizowanie kampanii zdrowotnych i profilaktycznych związanych z zachowaniami 

prozdrowotnymi. 

2. Rozszerzanie oferty realizowanych badań profilaktyczno – zdrowotnych 

adresowanych do mieszkańców Miasta. 

3. Współpraca samorządu lokalnego z różnymi podmiotami na rzecz upowszechniania 

zdrowego stylu życia. 

4. Promocja aktywności fizycznej w oparciu o zasoby Miasta (ścieżki rowerowe, sala 

sportowa, itd.). 

5. Organizowanie cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych adresowanych do 

wszystkich mieszkańców i turystów. 
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II Cel operacyjny 

Tworzenie warunków sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców 

 

Kierunki działań: 

1. Współpraca samorządu lokalnego z Parkiem Krajobrazowym i Lasami Państwowymi 

w celu właściwego wykorzystania jego zasobów przez mieszkańców i turystów. 

2. Rozbudowa infrastruktury zapewniającej aktywne formy spędzania czasu wolnego 

(m.in. oznakowanie szlaków i ścieżek rowerowych, do narciarstwa biegowego 

i spacerów z kijami, o różnych skalach trudności). 

3. Opracowanie i bieżące aktualizowanie informatora o zasobach turystyczno – 

krajoznawczych Miasta (wersja papierowa i elektroniczna). 

4. Współpraca samorządu lokalnego z podmiotem zarządzającym przystanią żeglarską 

w celu właściwego wykorzystania infrastruktury i popularyzacji sportów wodnych 

wśród mieszkańców). 

5. Gospodarne i wszechstronne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej. 

 

III Cel operacyjny 

Działania na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień 

 

Kierunki działań: 

1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Diagnoza i monitoring uzależnień. 

3. Współpraca wszystkich podmiotów, w tym samorządu lokalnego w zakresie 

organizacji i prowadzenia kampanii profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

4. Edukacja rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z zachowaniami 

problemowymi. 

5. Podejmowanie działań zapewniających dostęp do usług socjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
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IIIIII  CCeell  SSttrraatteeggiicczznnyy  

WWzzmmaaccnniiaanniiee  rrooddzziinnyy  ww  jjeejj  pprraawwiiddłłoowwyymm  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu  

 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi podstawową strukturę każdego 

społeczeństwa. Sytuacja panująca w rodzinie jest miernikiem tego, co dzieje się 

w społeczeństwie. Kluczowym zadaniem polityki społecznej w gminie jest rozwijanie 

skutecznego systemu pomocy dla rodziny w tym dla rodziny z dzieckiem; wspieranie jej 

w trudnościach życiowych tj.: niepełnosprawność członka rodziny, choroba psychiczna, 

szeroko rozumiany kryzys w rodzinie (m.in. przemoc w rodzinie) oraz przyczynianie się do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców. Nieprawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, błędne lub złe wypełnianie ról społecznych powoduje jej 

destrukcję i przekazywanie złych wzorców, z którymi identyfikują i utożsamiają się dzieci. 

Szybka interwencja i działanie u „podstaw” stają się gwarantem rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego jak również ograniczenia skali problemów społecznych i ich negatywnych 

skutków. 

 

I Cel Operacyjny 

Wspieranie rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 

Kierunki działań: 

1. Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Krynica Morska. 

2. Stałe rozwijanie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin jak i dla kadry 

pomocy społecznej. 

3. Propagowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny m.in. poprzez 

warsztaty, szkoły dla rodziców. 

4. Praca socjalna z rodzinami biologicznymi wymagającymi wsparcia, w celu pozostania 

dziecka w rodzinie (m.in. poprzez asystenturę rodzin). 

5. Systematyczna współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek 

oświatowych i organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych w celu bieżącej 

analizy sytuacji dzieci i młodzieży. 
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6. Współpraca międzyinstytucjonalna i wielopodmiotowa na rzecz rodzin w celu 

opracowywania i realizacji programów ją integrujących. 

 

II Cel Operacyjny 

Wspieranie rodzin w kryzysie 

 

Kierunki działań: 

1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

2. Współpraca wszystkich instytucji działających na rzecz przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym. 

3. Cykliczne kampanie na rzecz promocji prawidłowych relacji w rodzinie 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Udostępnianie mieszkańcom pełnych informacji o możliwościach uzyskania wsparcia 

w sytuacjach kryzysowych. 

5. Zapewnienie rodzinom w kryzysie pomocy socjalnej (w tym schronienia), 

psychologicznej i prawnej. 

6. Funkcjonowanie i profesjonalizacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja 

procedury „Niebieska Karta”. 

 

III Cel Operacyjny 

Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną, w tym z osobą chorą i zaburzoną 

psychicznie 

 

Kierunki działań: 

1. Dostosowywanie ilości i jakości świadczonych usług do potrzeb mieszkańców. 

2. Podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych adekwatnie do ich potrzeb. 

 

IV Cel operacyjny 

Wspieranie i aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem 

i bezdomnością. 
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Kierunki działań: 

1. Zapewnienie rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej warunków do 

godnego życia w miarę możliwości finansowej Miasta. 

2. Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny z osobami i rodzinami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym. 

3. Opracowywanie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania i minimalizowania 

zagrożenia wykluczeniem społecznym i ubóstwem w zależności od potrzeb 

(m.in. z wykorzystaniem potencjału ekonomii społecznej). 

4. Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z instytucjami działającymi w tym 

obszarze (m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, 

lokalnymi przedsiębiorcami, itd.) 

 

V Cel operacyjny 

Podnoszenie standardów i jakości usług instytucji pomocy społecznej 

 

Kierunki działań: 

1. Stałe doskonalenie kadry instytucji pomocy społecznej. 

2. Zapewnienie optymalnego poziomu zatrudnienia adekwatnie do realizowanych zadań 

z uwzględnieniem specjalistów. 

3. Zapewnienie optymalnych warunków pracy dla kadry pomocy społecznej. 

4. Rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy w obszarze realizacji lokalnej polityki 

społecznej i pomocy społecznej. 

 

 

 

IIVV  CCeell  ssttrraatteeggiicczznnyy  

IInntteeggrraaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa  ii  zzaappoobbiieeggaanniiee  wwyykklluucczzeenniiuu  ssppoołłeecczznneemmuu  sseenniioorróóww  

 

Osoby starsze, w tym niepełnosprawnych mogą borykać się z różnego typu 

ograniczeniami. Te ograniczenia mogą mieć różnorodne podłoże: fizyczne, 

psychologiczne, architektoniczne jak również bariery o charakterze socjalnym. Częstym 

problemem tej grupy osób jest poczucie samotności, bezsilności oraz brak właściwej 

opieki i możliwości jej zapewnienia na poziomie zgodnym z indywidualnymi potrzebami. 
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Osoby te wymagają szczególnego, systemowego podejścia rozwiązującego ich problemy 

dnia codziennego i ułatwiającego im w miarę aktywne funkcjonowanie społeczne. Jak 

również podejmowanie starań w kierunku utrzymania aktywności fizycznej i psychicznej 

na jak najwyższym poziomie przez jak najdłuższy okres czasu. 

Jednocześnie część osób w wieku senioralnym jest sprawna, aktywna, gotowa 

rozwijać się i poznawać świat. Dopiero teraz ma czas na samorealizację. Są otwarci na 

kontakty społeczne , w tym na wymianę międzypokoleniową aby dzielić się tym co 

wiedzą i doświadczyli a jednocześnie uczyć się od młodych aktualnego, współczesnego 

widzenia świata i technik to ułatwiających.   

 

I Cel operacyjny 

Wspieranie działań na rzecz aktywizacji seniorów 

 

Kierunki działań: 

1. Współpraca środowiska seniorów z Władzami Miasta w celu wypracowania i realizacji 

lokalnej polityki senioralnej (m.in. Rada Seniorów). 

2. Opracowanie, aktualizacja i rozpowszechnianie informacji dotyczących programów, 

oferty kulturalnej i sportowej, usług itd., adresowanych do seniorów. 

3. Rozwijanie i poszerzanie oferty adresowanej do seniorów poprzez współpracę 

lokalnego środowiska z organizacjami z innych gmin. 

4. Aktywizowanie seniorów poprzez różnorodne formy działań (m.in. wolontariat). 

5. Podejmowanie działań w zakresie wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. 

 

II Cel operacyjny 

Rozszerzanie oferty wsparcia dla osób starszych 

 

Kierunki działań: 

1. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego osobom starszym. 

2. Wzmacnianie bezpieczeństwa we własnym miejscu zamieszkania osób starszych 

poprzez pogadanki i wykłady. 

3. Dostosowywanie ilości i jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

adekwatnie do potrzeb mieszkańców Miasta. 
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VV  CCeell  ssttrraatteeggiicczznnyy  

WWssppiieerraanniiee  rroozzwwoojjuu  ii  eedduukkaaccjjii  mmiieesszzkkaańńccóóww  MMiiaassttaa  KKrryynniiccaa  MMoorrsskkaa  

 

Czynnikiem warunkującym rozwój społeczno – gospodarczy i minimalizujący 

problem bezrobocia jest jakość zasobów ludzkich. O ich jakości decyduje poziom 

wykształcenia, kwalifikacje zawodowe i wiedza ogólna mieszkańców umożliwiająca 

szybkie przekwalifikowanie się w toku życia zawodowego. Jest to tzw. mobilność 

zawodowa. Kształcenie staje się procesem trwającym bezustannie, przez cały okres życia 

zawodowego. Dlatego jednym z  priorytetów jest promocja rozwoju osobistego 

i ustawicznego kształcenia się, jak również zadbanie o to, aby zagwarantować wszystkim 

mieszkańcom równe szanse  w dostępie do edukacji. 

 

I Cel operacyjny 

Podnoszenie jakości pracy szkoły i wypracowanie jej marki rozpoznawalnej na terenie 

województwa i kraju 

 

Kierunki działań: 

1. Zapewnienie uczniom i rodzicom dostępu do specjalistycznego wsparcia 

pedagogicznego i psychologicznego. 

2. Rozszerzanie współpracy szkoły z rodzicami m.in. poprzez wspieranie działalności 

Rady Rodziców. 

3. Dbanie o nowoczesne wyposażenie szkoły. 

4. Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkoły, nawiązującej do lokalnych zasobów Miasta, 

m.in. poprzez objęcie dzieci i młodzieży szeroko rozumianą edukacją żeglarską. 

5. Opracowanie i promocja na terenie województwa i kraju ofert dla zorganizowanych 

grup (m.in. „Zielonych Szkół”) z wykorzystaniem zasobów szkoły, Miasta i lokalnych 

przedsiębiorców. 

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry placówek oświatowych. 

7. Objęcie wsparciem dzieci szczególnie uzdolnionych. 

8. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. 
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II Cel operacyjny 

Promocja rozwoju osobistego i ustawicznego kształcenia 

 

Kierunki działań: 

1. Tworzenie ofert edukacyjnych (kursów, szkoleń) adekwatnie do potrzeb mieszkańców 

i lokalnego rynku pracy, finansowanych z dostępnych źródeł zewnętrznych. 

2. Działania promujące i motywujące do rozwoju osobistego i kształcenia się. 

3. Wielopodmiotowa współpraca mająca na celu promocję rozwoju osobistego 

i kształcenia się. 

 

III Cel operacyjny 

Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców 

 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w dostępie do edukacji 

(stypendia, wyprawki, dożywianie, itd.). 

2. Prowadzenie zajęć korekcyjno – wyrównawczych dla dzieci i młodzieży. 

3. Prowadzenie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych dla mieszkańców.  
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Obszar: Integracja społeczności lokalnej, w tym rozwój infrastruktury z obszaru polityki społecznej 

I Cel strategiczny: Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca (zarządzająca) 

infrastrukturą miejską w celu własnego rozwoju 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Podejmowanie działań na rzecz powołania 

i funkcjonowania Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Krynica Morska. 

2.Systematyczne przeznaczanie środków 

finansowych na wspieranie działalności 

organizacji pozarządowych, w konkursach 

grantowych i regrantingowych. 

3.Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

i wzmacnianie współodpowiedzialności 

mieszkańców poprzez funkcjonowanie budżetu 

obywatelskiego. 

4. Współpraca i wspieranie rozwoju trzeciego 

sektora. 

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez wspieranie działań podejmowanych 

przez Młodzieżową Radę Miasta. 

1. Wspieranie rozwoju 

i współpracy samorządu 

lokalnego z wszystkimi 

podmiotami, w tym 

z organizacjami 

pozarządowymi 

i związkami 

wyznaniowymi 

6.Wspieranie i promowanie partnerstw na rzecz 

aktywności mieszkańców i rozwoju Miasta. 

Rada Miasta 
Burmistrz Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 
Miasta 
Koło Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów 
Zespół Szkół 

2016 – 
2026 

• Wysokość 
przeznaczonych 
środków 
finansowych na 
działalność 
organizacji 
pozarządowych 

• Liczba wspólnych 
działań 
podejmowanych 
z władzami 
Miasta przez 
Młodzieżową 
Radę Miasta 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Integracja społeczności lokalnej, w tym rozwój infrastruktury z obszaru polityki społecznej 

I Cel strategiczny: Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca (zarządzająca) 

infrastrukturą miejską w celu własnego rozwoju 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Organizowanie imprez integracyjnych dla 

mieszkańców Miasta i gości. 

2.Dostosowywanie oferty kulturalnej, 

rozrywkowej i sportowej do zapotrzebowania 

mieszkańców i turystów. 

3.Uruchamianie działań międzypokoleniowych 

m.in. poprzez cykliczne spotkania różnych grup 

wiekowych. 

4.Realizacja cyklicznych spotkań Władz Miasta 

z mieszkańcami, organizacjami, jak i instytucjami 

realizującymi zadania na ich rzecz. 

5.Prowadzenie Kalendarza Imprez realizowanych 

na terenie Miasta (wersja internetowa 

i papierowa) w celu promowania działań 

służących integracji i aktywności mieszkańców. 

6.Podejmowanie współpracy międzysąsiedzkiej 

z innymi miejscowościami w celu realizowania 

wspólnych projektów. 

2. Integracja społeczności 

lokalnej 

7.Usprawnianie komunikacji społecznej. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Urząd Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 
Miasta 
MOPS 
Koło Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów 
Zespół Szkół 
Parafia 

2016 – 
2026 

• Liczba 
zrealizowanych 
imprez 
integrujących 

• Liczba spotkań 
przedstawicieli 
Władz miasta 
z różnymi 
podmiotami 

• Aktualny 
Kalendarz Imprez 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Integracja społeczności lokalnej, w tym rozwój infrastruktury z obszaru polityki społecznej 

I Cel strategiczny: Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca (zarządzająca) 

infrastrukturą miejską w celu własnego rozwoju 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Organizowanie kampanii edukacyjno –

społecznych. 

2.Wspieranie i promowanie liderów społecznych. 

3.Promowanie dobrych praktyk społecznych 

i obywatelskich. 

3. Budowanie poczucia 

odpowiedzialności 

społecznej 

mieszkańców 

4.Budowanie tożsamości lokalnej. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Urząd Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 
Miasta 
MOPS 
Koło Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów 
Zespół Szkół 
Parafia 

2016 – 
2026 

• Liczba 
zrealizowanych 
kampanii 
edukacyjno- 
społecznych 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 

1.Dopasowanie oferty i godzin pracy świetlicy 

środowiskowej do potrzeb mieszkańców. 
4. Właściwe zarządzanie 

infrastrukturą miejską 

służącą rozwojowi i 

integracji mieszkańców 

2.Wszechstronne i optymalne wykorzystanie 

infrastruktury budynków użyteczności publicznej 

tak, aby służyła wszystkim mieszkańcom Miasta. 

Urząd Miasta 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Zespół Szkół 

2016 – 
2026 

 
Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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2 

Obszar: Profilaktyka zdrowego stylu życia 
Cel strategiczny: Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Organizowanie kampanii zdrowotnych 

i profilaktycznych związanych z zachowaniami 

prozdrowotnymi. 

2.Rozszerzanie oferty realizowanych badań 

profilaktyczno- zdrowotnych adresowanych do 

mieszkańców Miasta. 

3.Współpraca samorządu lokalnego z różnymi 

podmiotami na rzecz upowszechniania 

zdrowego stylu życia. 

4.Promocja aktywności fizycznej w oparciu 

o zasoby Miasta (ścieżki rowerowe, sala 

sportowa, itd.). 

1. Promocja zdrowego 

stylu życia 

5.Organizowanie cyklicznych imprez sportowo – 

rekreacyjnych adresowanych do wszystkich 

mieszkańców i turystów. 

Urząd Miasta 
Przychodnia 
Zdrowia 
Organizacje 
pozarządowe 
Zespół Szkół 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
MOPS 
GKRPA 

2016 – 
2026 

• Liczba 
przeprowadzonyc
h kampanii 

• Liczba 
realizowanych 
cyklicznych 
imprez 

• Liczba wspólnie 
podjętych 
inicjatyw 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Profilaktyka zdrowego stylu życia 
Cel strategiczny: Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Współpraca samorządu lokalnego z Parkiem 

Krajobrazowym i Lasami Państwowymi w celu 

właściwego wykorzystywania jego zasobów 

przez mieszkańców i turystów. 

2.Rozbudowa infrastruktury zapewniającej 

aktywne formy spędzania czasu wolnego 

(m.in. oznakowanie szlaków i ścieżek 

rowerowych, do narciarstwa biegowego 

i spacerów z kijami, o różnych skalach trudności). 

3.Opracowanie i bieżące aktualizowanie 

informatora o zasobach turystyczno-

krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta (wersja 

papierowa i elektroniczna). 

4.Wspólpraca samorządu lokalnego 

z podmiotem zarządzającym przystanią 

żeglarską w celu właściwego wykorzystania 

infrastruktury i popularyzacji sportów wodnych 

wśród mieszkańców i turystów. 

2. Tworzenie warunków 

sprzyjających 

aktywności fizycznej 

mieszkańców 

5.Gospodarne i wszechstronne wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. 

Urząd Miasta 
Przychodnia 
Zdrowia 
Organizacje 
pozarządowe 
Zespół Szkół 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
MOPS 
GKRPA 
Park Krajobrazowy 
„Mierzeja” 
Lasy Państwowe 

2016 – 
2026 

• Informator 
o zasobach 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Profilaktyka zdrowego stylu życia 
Cel strategiczny: Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

2.Diagnoza i monitoring uzależnień. 

3.Współpraca wszystkich podmiotów, w tym 

samorządu lokalnego w zakresie organizacji 

i prowadzenia kampanii profilaktycznych 

i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4.Edukacja rodziców, dzieci i młodzieży 

w zakresie zagrożeń związanych z zachowaniami 

problemowymi. 

3. Działania na rzecz 

rozwiązywania 

problemu uzależnień 

5.Podejmowanie działań zapewniających dostęp 

do usług socjoterapeutycznych dla dzieci 

i młodzieży ze środowisk zagrożonych. 

GKRPA 
MOPS 
Zespół Szkół 
Przychodnia 
Zdrowia 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Parafia 
Organizacje 
pozarządowe 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
Policja 

2016 – 
2026 

• Liczba 
przeprowadzonyc
h kampanii 
edukacyjnych 
i profilaktycznych 

• Raport z diagnozy 
uzależnień 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Rodzina 
III Cel strategiczny: Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Realizacja Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Miasta Krynica Morska. 

2.Stałe rozwijanie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego dla rodzin jak i dla kadry 

pomocy społecznej. 

3.Propagowanie prawidłowych wzorców 

funkcjonowania rodziny m.in. poprzez warsztaty, 

szkoły dla rodziców. 

4.Praca socjalna z rodzinami biologicznymi 

wymagającymi wsparcia, w celu pozostania 

dziecka w rodzinie (m.in. poprzez asystenturę 

rodzin). 

5.Systematyczna współpraca MOPS, placówek 

oświatowych i organizacji pozarządowych, 

związków wyznaniowych w celu bieżącej analizy 

sytuacji dzieci i młodzieży. 

1. Wspieranie rodzin 

w sprawowaniu funkcji 

opiekuńczo- 

wychowawczych 

6.Współpraca międzyinstytucjonalna 

i wielopodmiotowa na rzecz rodzin w celu 

opracowywania i realizacji programów ją 

integrujących. 

MOPS 
Urząd Miasta 
GKRPA 
Policja 
Parafia 
Zespół Szkół 
Organizacje 
pozarządowe 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Świetlica 
środowiskowa 
PCPR 

2016 – 
2026 

• Liczba rodzin 
objętych 
asystenturą 

• Liczba godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego 

• Liczba 
przeprowadzonyc
h warsztatów 
,programów dla 
rodziców 

• Liczba spotkań 
międzyinstytucjon
alnych 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Rodzina 
III Cel strategiczny: Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Realizacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

2.współpraca wszystkich instytucji działających 

na rzecz przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym. 

3.Cykliczne kampanie na rzecz promocji 

prawidłowych relacji w rodzinie i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4.Udostępnienie mieszkańcom pełnych 

informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych. 

5.Zapewnienie rodzinom w kryzysie pomocy 

socjalnej(w tym schronienia), psychologicznej 

i prawnej. 

2. Wspieranie rodzin 

w kryzysie 

6.Funkcjonowanie i profesjonalizacja działań 

Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja 

procedury „Niebieska Karta”. 

MOPS 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
GKRPA 
Policja 
Zespół Szkół 
OIK 

2016 – 
2026 

• Liczba spotkań 
Zespołu 
Interdyscyplinarn
ego 

• Liczba 
zrealizowanych 
kampanii 
społecznych 

• Liczba 
funkcjonujących 
form wsparcia 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Rodzina 
III Cel strategiczny: Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1.Dostosowywanie ilości i jakości świadczonych 

usług do potrzeb mieszkańców. 3. Wspieranie rodzin 

z osobą 

niepełnosprawną, 

w tym z osobą chorą 

i zaburzoną psychicznie 

2.Podejmowanie działań służących aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych adekwatnie do ich potrzeb. 

MOPS 
Przychodnia 
Zdrowia 
Parafia 
Organizacje 
pozarządowe 
PCPR 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w NDG 

2016 – 
2026 

• Liczba godzin 
usług 
opiekuńczych 

Budżet gminy 
Fundusz Pracy 
Środki z programów 
zewnętrznych 

1.Zapewnienie rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej warunków do 

godnego życia w miarę możliwości finansowej 

Miasta. 

2.Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny 

z osobami i rodzinami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym. 

4.  Wspieranie 

i aktywizowanie osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym, ubóstwem 

i bezdomnością 

3.Opracowywanie i realizacja programów na 

rzecz  przeciwdziałania i minimalizowania 

zagrożenia wykluczeniem społecznym 

i ubóstwem , w  zależności od potrzeb 

(m.in. z wykorzystaniem ekonomii społecznej). 

MOPS 
Urząd Miasta 
PUP 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Organizacje 
pozarządowe 
Lokalni 
przedsiębiorcy 

2016 – 
2026 

• Liczba zawartych 
kontraktów 
socjalnych 

• Liczba 
realizowanych 
programów 

• Liczba spotkań 
interdyscyplinar-
nych w tym 
obszarze 

Budżet gminy 
Fundusz Pracy 
Środki zewnętrzne 
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Obszar: Rodzina 
III Cel strategiczny: Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

4.Wspólpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z instytucjami działającymi w tym 

obszarze (m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, 

organizacjami pozarządowymi, lokalnymi 

przedsiębiorcami, itd.). 

1.Stałe doskonalenie kadry instytucji pomocy 

społecznej. 

2.Zapewnienienie optymalnego poziomu 

zatrudnienia adekwatnie do realizowanych zadań 

z uwzględnieniem specjalistów. 

3.Zapewnienie optymalnych warunków pracy dla 

kadry pomocy społecznej. 

5. Podnoszenie 

standardów i jakości 

usług instytucji pomocy 

społecznej 

4.Rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy w 

obszarze realizacji lokalnej polityki społecznej 

i pomocy społecznej. 

MOPS 
Urząd Miasta 

2016 – 
2026 

• Liczba 
zatrudnionych 
specjalistów, w 
tym pracowników 
socjalnych 

• Liczba 
pracowników 
podnoszących 
swoje kwalifikacje 
zawodowe 

Budżet gminy 
Środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar Polityka senioralna 
IV Cel strategiczny: Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1. Współpraca środowiska seniorów z Władzami 

Miasta w celu wypracowania i realizacji lokalnej 

polityki senioralnej (m.in. Rada Seniorów). 

2. Opracowanie, aktualizowanie 

i rozpowszechnianie informacji dotyczących 

programów, oferty kulturalnej i sportowej, usług 

itd., adresowanych do seniorów. 

3. Rozwijanie i poszerzanie oferty adresowanej 

do seniorów poprzez współpracę lokalnego 

środowiska z organizacjami z innych gmin. 

4. Aktywizowanie seniorów poprzez różnorodne 

formy działań (m.in. wolontariat). 

1. Wspieranie działań na 

rzecz aktywizacji 

seniorów 

5. Podejmowanie działań w zakresie wymiany 

doświadczeń międzypokoleniowych. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Urząd Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 
Miasta 
MOPS 
Koło Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 
Zespół Szkół 
Parafia 

2016 – 
2026 

• Liczba 
przedsięwzięć 
międzypokole-
niowych 

• Liczba 
uruchamianych 
działań dla 
seniorów 

• Informator 
o ofercie 
kulturalno- 
sportowo- 
rekreacyjnej 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar Polityka senioralna 
IV Cel strategiczny: Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego 

osobom starszym. 

2. Wzmacnianie bezpieczeństwa we własnym 

miejscu zamieszkania osób starszych poprzez 

pogadanki i wykłady. 
2. Rozszerzanie oferty 

wsparcia dla osób 

starszych 
3. Dostosowywanie ilości i jakości usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

adekwatnie do potrzeb mieszkańców Miasta. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Urząd Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 
Miasta 
MOPS 
Koło Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 
Zespół Szkół 
Parafia 
Policja 

2016 – 
2026 

• Liczba godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego 

• Liczba 
świadczonych 
usług 
opiekuńczych 

• Liczba wykładów 
i pogadanek 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Edukacja 

V Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju i edukacji mieszkańców Miasta krynica Morska 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1. Zapewnienie uczniom i rodzicom dostępu do 

specjalistycznego wsparcia pedagogicznego 

i psychologicznego. 

2. Rozszerzanie współpracy szkoły z rodzicami 

m.in. poprzez wspieranie działalności Rady 

Rodziców. 

3. Dbanie o nowoczesne wyposażenie szkoły. 

4. Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkoły, 

nawiązującej do lokalnych zasobów Miasta, m.in. 

poprzez objęcie dzieci i młodzieży szeroko 

rozumianą edukacją żeglarską. 

5. Opracowanie i promocja na terenie 

województwa i kraju ofert dla zorganizowanych 

grup (m.in. „Zielonych Szkół”) z wykorzystaniem 

zasobów szkoły, Miasta i lokalnych 

przedsiębiorców. 

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli i kadry placówek oświatowych. 

7. Objęcie wsparciem dzieci szczególnie 

uzdolnionych. 

1. Podnoszenie jakości 

pracy szkoły 

i wypracowanie jej 

marki na terenie 

województwa i kraju 

8. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

dla dzieci i młodzieży. 

Zespół Szkół 
Urząd Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Lokalni 
przedsiębiorcy 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
Inne placówki 
oświatowe 

2016 – 
2026 

• Liczba godzin 
doradztwa 
specjalistycznego 

• Liczba 
przeprowadzonyc
h działań 
adresowanych do 
rodziców 

• Liczba godzin 
zajęć 
adresowanych do 
dzieci szczególnie 
uzdolnionych 

• Liczba godzin 
zajęć związanych 
z edukacją 
żeglarską 

• Liczba nauczycieli 
podnoszących 
kwalifikacje 

Budżet gminy 
środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Edukacja 

V Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju i edukacji mieszkańców Miasta krynica Morska 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1. Tworzenie ofert edukacyjnych (kursów, 

szkoleń) adekwatnie do potrzeb mieszkańców 

i lokalnego rynku pracy, finansowanych 

z dostępnych źródeł zewnętrznych. 

2. Działania promujące i motywujące do rozwoju 

osobistego i kształcenia się. 

2. Promocja rozwoju 

osobistego 

i ustawicznego 

kształcenia 
3. Wielopodmiotowa współpraca mająca na celu 

promocję rozwoju osobistego i kształcenia się. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Urząd Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 
Miasta 
MOPS 
Koło Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 
Zespół Szkół 
Parafia 

2016 – 
2026 

• Liczba 
zrealizowanych 
akcji 
promocyjnych, 
kampanii 

• Liczba 
zrealizowanych 
programów, 
kursów, szkoleń 

Finanse Budżet 
gminy 
Fundusz pracy 
Środki z programów 
zewnętrznych 

1. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w dostępie do edukacji (stypendia, 

wyprawki, dożywianie, itd.). 

3. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych 

mieszkańców 

2. Prowadzenie zajęć korekcyjno – 

wyrównawczych dla dzieci  i młodzieży. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Urząd Miasta 
Sekretarz Miasta 
Organizacje 
pozarządowe 
Młodzieżowa Rada 

2016 – 
2026 

• Liczba 
przyznanych 
stypendiów, 
wyprawek 

• Liczba godzin 
zajęć 
pozalekcyjnych 

Budżet gminy 
Fundusz Pracy 
Środki z programów 
zewnętrznych 
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Obszar: Edukacja 

V Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju i edukacji mieszkańców Miasta krynica Morska 

CELE 
OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALI-
ZACJI 

WSKAŹNIK 
PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-

rehabilitacyjnych dla mieszkańców. 

Miasta 
MOPS 
Koło Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 
Zespół Szkół 
Parafia 
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RRoozzddzziiaałł  88..  

KKOOOORRDDYYNNAACCJJAA  II  RREEAALLIIZZAACCJJAA  SSTTRRAATTEEGGIIII  

§§  88  

 

Za koordynację realizacji Strategii odpowiedzialny jest Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z przedstawicielem Burmistrza Miasta Krynica Morska. 

Strategia będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy 

Morskiej oraz inne jednostki organizacyjne Miasta. 

Partnerami w realizacji Strategii będą organizacje pozarządowe, grupy formalne 

i nieformalne mieszkańców, jednostki organizacyjne szczebla powiatowego 

i wojewódzkiego, jednostki i organy administracji państwowej, instytucje ochrony 

zdrowia, kościół i inne związki wyznaniowe, nowopowstałe podmioty ekonomii 

społecznej oraz podmioty gospodarcze. 

 

11..  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE  SSTTRRAATTEEGGIIII  

 

Zakłada się, że kierunki działań określone w Strategii będą finansowane: 

ze środków własnych gminy, ze środków budżetu państwa, ze środków zewnętrznych 

pozyskanych przez gminę (m.in. z UE oraz w ramach programów rządowych), ze środków 

zewnętrznych pozyskanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmioty 

ekonomii społecznej. 

 

22..  MMOONNIITTOORRIINNGG  II  EEWWAALLUUAACCJJAA  

 

Monitorowanie wdrażania i realizacji założeń Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Krynica Morska na lata 2016 – 2026 jest głównym 

warunkiem realizacji celów określonych w tym dokumencie. Monitoring ten służyć ma 

systematycznej ocenie realizowanych działań, weryfikacji osiągniętych rezultatów 

i porównywaniu ich zgodności z celami strategicznymi. Z upływem czasu istotnym 

działaniem będzie ocena założeń, które mogą się dezaktualizować w związku ze 

zmianami sytuacji gminy, powiatu, regionu i kraju, a które mogą pojawić się na przestrzeni 

czasu obowiązywania strategii. W przypadku takich zmian konieczna będzie modyfikacja 
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kierunków działań. W celu prowadzenia stałego monitoringu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Krynica Morska 2016 – 2026, Burmistrz wskaże skład 

Zespołu odpowiedzialnego za realizację Strategii. Zespół składać się będzie w większości 

z osób biorących udział w opracowaniu niniejszego dokumentu tj. przedstawicieli władz 

samorządowych, pracowników ośrodka pomocy społecznej, przedstawicieli instytucji 

oświatowo – kulturalnych oraz organizacji pozarządowych. Zespół będzie prowadzić 

monitoring w zakresie rzeczowym i finansowym. Rzeczowy monitoring będzie 

obejmował analizę danych i zasobów związanych z realizacją założeń strategicznych. 

Monitoring finansowy natomiast będzie obejmował analizę danych finansowych 

wykorzystanych w celu realizacji założeń strategii 

Monitoring dokonywany będzie raz na rok.  

Zgromadzone dane i wnioski po przeprowadzeniu monitoringu Zespół przekaże 

Burmistrzowi i Radzie Miasta Krynica Morska oraz mieszkańcom. Informacje te 

zamieszczone zostaną na stronie internetowej Miasta. 

Monitoring realizacji Strategii umożliwi dokonanie okresowych analiz wdrażania 

zadań dla poprawy życia społecznego mieszkańców. Samorząd Miasta Krynica Morska, 

organizujący i koordynujący współpracę wszystkich partnerów uczestniczących 

w realizacji Strategii, będzie miał możliwość modyfikowania i korygowania działań, 

odpowiednio do zmieniających się warunków i możliwości. 

Realizacja Strategii zakończy się sporządzeniem końcowego sprawozdania 

z realizacji Strategii. 

Id: 02DD5B7D-35B0-4820-AA08-0231C65AEC7D. Ogłoszony Strona 96



Strona | 97 

 

 

SSPPIISS  WWYYKKRREESSÓÓWW  II  TTAABBEELL 

 

Wykres nr 1.  Liczba osób faktycznie zamieszkujących Krynicę Morską w latach 2004 – 2014 

(źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 

Wykres nr 2.  Wskaźniki obciążenia demograficznego w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank 

Danych Lokalnych GUS). 

Wykres nr 3.  Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank Danych 

Lokalnych GUS). 

Wykres nr 4.  Dzieci i uczniowie w przedszkolu i szkole w latach 2011 – 2015 (źródło: 

informacja pisemna Zespół Szkół). 

Wykres nr 5. Wyniki egzaminów po ukończeniu gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 

(źródło: informacja pisemna Zespół Szkół). 

Wykres nr 6.  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank 

Danych Lokalnych GUS). 

Wykres nr 7.  Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku w 2014 roku 

(źródło: sprawozdanie biblioteki K-03 do GUS). 

Wykres nr 8. Wskaźniki dotyczące działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku 

(źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 

Wykres nr 9.  Członkowie klubu sportowego i ćwiczący w latach 2008 – 2014 roku (źródło: 

dane zbierane co dwa lata; Bank Danych Lokalnych GUS). 

Wykres nr 10. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej 

w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Wykres nr 11.  Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2012 – 2014 

(źródło: sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

Wykres nr 12.  Liczba osób bezrobotnych z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2004 – 2014 (źródło: Bank Danych 

Lokalnych GUS). 

Wykres nr 13.  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg płci w latach 2004 – 2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych 

GUS). 

Wykres nr 14.  Liczba osób bezrobotnych z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania 

Powiatowego Urzędu Pracy). 

Wykres nr 15.  Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

z terenu Krynicy Morskiej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy). 

Wykres nr 16.  Struktura badanych gimnazjalistów ze względu na płeć i wiek. 

Wykres nr 17.  Deklaracja zamieszkania w Krynicy Morskiej po zakończeniu edukacji.  
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Tabela nr 1.  Struktura mieszkańców Krynicy Morskiej w latach 2012 – 2014 (źródło: Bank 

Danych Lokalnych GUS). 

Tabela nr 2.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 

2012 – 2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). 

Tabela nr 3.  Wskaźniki dotyczące działalności podmiotów w latach 2012 – 2014 (źródło: 

Bank Danych Lokalnych GUS). 

Tabela nr 4.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Krynicy Morskiej w latach 2012 – 2014 

(źródło: sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego). 

Tabela nr 5.  Pomoc w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2012 – 2014 

(źródło: sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego). 

Tabela nr 6.  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w latach 2012 – 2014 
(źródło: Gminny Zespół Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

Tabela nr 7.  Korzystający z pomocy społecznej w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania 

MPiPS). 

Tabela nr 8.  Liczba i kwota udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w latach 2012 – 

2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 9.  Praca socjalna w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 10.  Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej w latach 2012 – 2014 (źródło: 

sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 11.  Ubóstwo w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 12.  Bezrobocie w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 13.  Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 14.  Koszty umieszczenia dzieci z Krynicy Morskiej w pieczy zastępczej w latach 

2012 – 2014 (źródło: sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

Tabela nr 15.  Niepełnosprawność w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 16.  Alkoholizm w latach 2012 – 2014 (źródło: sprawozdania MPiPS). 

Tabela nr 17.  Wysokość przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w latach 2012 – 

2014 (źródło: Urząd Miasta Krynica Morska). 
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