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1. Wstęp 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych stanowi wyraz lokalnej polityki 

społecznej. Celem strategii w szerokim znaczeniu jest działalność zmierzająca do poprawiania 

standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej w szczególności  

z następujących dziedzin: zatrudnienie, kultura, edukacja, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa  

i potrzeb materialnych i mieszkaniowych. W celu realizacji powyższych zadań niezbędna jest 

integracja działań podejmowanych na szczeblu lokalnym przez różne podmioty tj. jednostki 

organizacyjne, szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorców, 

osoby fizyczne itp. Strategia została przyjęta uchwałą Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Lubawa 

z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-2021”. 

Nieodzownym elementem strategii jest monitoring, który jest procesem gromadzenia 

oraz analizowania informacji ilościowych i jakościowych w celu odpowiedzi na pytania: „Co, 

kiedy i jak zostało zrobione?”. Pozwala wskazać różnice pomiędzy założeniami planu 

strategicznego a ich faktycznym wykonaniem.  

Monitoring skupia się na dwóch zasadniczych obszarach: 

► rzeczowym (merytorycznym) – dotyczy postępu w realizacji zaplanowanych działań 

pod względem terminowości wykonania oraz osiągniętych efektów; 

► finansowym – obejmuje zarządzanie środkami przyznanymi na realizację 

poszczególnych działań/projektów, zwłaszcza pod kątem efektywności wydatków. 

Dane zebrane podczas monitoringu strategii są podstawą do sprawozdawczości na ich 

podstawie dokonuje się analiz oraz opracowań, które ukazują zachodzące zmiany. Monitoring 

umożliwia weryfikację osiągniętych rezultatów i porównywanie ich zgodności z celami 

strategicznymi oraz pomiarów osiągniętych wskaźników. 

Za realizację i monitoring strategii odpowiedzialny jest zespół zadaniowy, który został 

powołany zarządzeniem Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania i monitoringu „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-2021”. 
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Do zadań Zespołu  należy w szczególności: 

1) pozyskiwanie, analiza oraz wymiana informacji na temat problemów i potrzeb 

społecznych w zakresie objętym strategią; 

2) udział w opracowywaniu gminnych programów pomocy społecznej i innych 

dokumentów służących realizacji strategii; 

3) śledzenie i ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych, np. zmian prawa, 

procesów ekonomicznych czy zjawisk społeczno-kulturowych, na aktualność 

założeń strategii; 

4) przygotowanie raportów monitoringowych zawierających informacje na temat 

stanu wdrożenia poszczególnych priorytetów; 

5) przedkładanie wniosków i rekomendacji adresowanych do władz miasta oraz 

lokalnych partnerów. 

2. Wskaźniki realizacji działań i rezultatów 

 

Zgodnie z art. 16b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

2016 poz. 930 z późn.zm.) strategia powinna zawierać w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej; 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3) określenie: 

a) celów strategicznych projektowanych zmian, 

b) kierunków niezbędnych działań, 

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ramy finansowych, 

d) wskaźników realizacji działań. 

Biorąc pod uwagę powyższe kluczowym zagadnieniem staje się monitoring zmiany 

społecznej, natomiast w mniejszym stopniu weryfikacja ponoszonych nakładów. Dlatego też 

wskaźniki realizacji strategii powinny koncentrować się na wynikach działań, czyli 

rezultatach osiąganych w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych, w tym: osób, 

rodzin i szerszych zbiorowości. 
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3. Priorytet I. Kompleksowy system wsparcia rodzin, zwłaszcza 

wychowujących dzieci 

 

  

Cel strategiczny 1. Poprawa funkcjonowania rodzin zamieszkujących Miasto Lubawa 

1) Liczba rodzin oraz osób w rodzinach, które skorzystały z pomocy społecznej z powodu: 

 ubóstwa; 

 bezrobocia; 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego; 

 przemocy w rodzinie. 

Powody przyznania pomocy społecznej 2016 r.  

Powody trudnej sytuacji 

życiowej 

- Liczba rodzin 

- Liczba osób w rodzinie 

 

2016 r. 

Ubóstwo - Liczba rodzin 215 

- Liczba osób w rodzinach 511 

Sieroctwo - Liczba rodzin 0 

- Liczba osób w rodzinie 0 

Potrzeba ochrony 

 macierzyństwa 

- Liczba rodzin 33 

- Liczba osób w rodzinach 138 

Bezrobocie - Liczba rodzin 148 

- Liczba osób w rodzinach 
307 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzeniem gospodarstwa 

domowego 

- Liczba rodzin 

84 

- Liczba osób w rodzinie 
338 

Przemoc w rodzinie 

- Liczba rodzin 
1 

- Liczba osób w rodzinie 
1 
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              W związku z faktem, iż w jednej rodzinie może wystąpić nawet kilka powodów 

przyznania pomocy dane te nie są jednoznaczne z liczbą osób, która otrzymała pomoc  

z Ośrodka. Na przestrzeni lat 2012-2016 można zaobserwować wzrost osób, którym została 

udzielona pomoc z tytułu alkoholizmu oraz z tyt. trudności w przystosowaniu się do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego. Osobom tym głównie była udzielona pomoc w formie 

pieniężnej.   

 

2) Liczba zrealizowanych edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców” oraz innych form 

działań edukacyjnych dotyczących spraw opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2016 r. na terenie miasta Lubawa nie została zrealizowana żadna edycja „Szkoły dla 

Rodziców i wychowawców”. W ramach realizacji innych działań edukacyjnych 

dotyczących spraw opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz osoby zostały objęte 

następującym wsparciem: 

- w Szkole Podstawowej w Lubawie przeprowadzono 240 rozmów o charakterze 

terapeutycznym i profilaktyczno-wychowawczym z uczniami oraz  228 porad i konsultacji dla 

rodziców. Terapią pedagogiczną objęto 80 uczniów. Zostało także zorganizowane spotkanie 

dla rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie nt. 

„Motywowanie dzieci do nauki-wspieranie dziecka na I etapie edukacyjnym”, „Jak być 

dobrym rodzicem-typowe problemy wychowawcze z dzieckiem w domu i szkole”, „Trudne 

dzieci czy trudni rodzice-kto kogo wychowuje, kto na kogo wywiera wpływ”, „Uchroń 

dziecko przed uzależnieniem”, a także odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Praca nad 

kontaktem z rodzicem”. Ponadto rodzice/rodziny uczestniczyły w „Szkolnych Witaminach”, 

świątecznym koncercie charytatywnym, „Dniu Babci i Dziadka”, „Dniu Mamy i Taty”, 

ślubowaniu klas pierwszych, balu karnawałowym, „Zawodach Latawcowych im. Jana 

Kowalkowskiego” oraz w akcjach typu: „śniadanie daje moc” i wielu innych imprezach 

szkolnych oraz klasowych. 

- W Gimnazjum w Lubawie w 2016 r. udzielono 40 godzin poradnictwa specjalistycznego  

i konsultacji dla rodziców. Udzielane były porady pedagogiczne, wskazówki wychowawcze. 

Ponadto informowano o konsekwencjach prawnych oraz udzielano porad dotyczących 

dalszych form pomocy. Szkoła zorganizowała wywiadówki szkolne (min. 3 x w roku 

szkolnym), dyżury wychowawców (min. 1 x w miesiącu), dni otwarte (min. 2 x w roku 

szkolnym). 

- W Zespole Szkół w Lubawie udzielono 185 porad i konsultacji dla rodziców z zakresu 
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kształtowania właściwych postaw wychowawczych. Ponadto udzielono 2 wywiadów 

profilaktycznych. 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej objęło 8 rodzin. 

- W ramach działań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 6 osób zostało objętych wsparciem psychologa w ramach kształtowania 

właściwych postaw wychowawczych. 

 

3) Liczba rodzin, które skorzystały ze wsparcia w zakresie wypełniania podstawowych 

funkcji – w formie pracy socjalnej, asystentury rodzinnej, pomocy rodzin wspierających  

i wolontariuszy, grup samopomocowych. 

- Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

Pomocą w formie pracy socjalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w 2016 r. 

łącznie objął 459 rodziny w tym 832 osoby w rodzinach natomiast wsparciem w postaci 

wyłącznie pracy socjalnej objęte zostały 84 rodziny w tym 96 osób w rodzinach. Pracą 

socjalną prowadzoną w ramach realizacji kontraktu socjalnego zostały objęte 3 osoby. Do 

najczęstszych rodzajów pracy socjalnej świadczonej na rzecz świadczeniobiorców należały: 

• pomoc w zorganizowaniu żywności, opału, leków, ubrania i środków czystości, 

• współpraca z asystentem rodziny, 

• motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy oraz upowszechnianie 

aktualnych ofert, 

• informowanie oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o orzeczenie 

niepełnosprawności, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 

możliwości skorzystania z dofinansowań, 

• zorganizowanie posiłków w szkole, 

• poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

• informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad w Punkcie Pomocy 

Rodzinie, 

• pomoc w zorganizowaniu kolonii, 

• inne porady indywidualne, 

• współpraca z kuratorem sądowym, policją oraz szkołą. 

W celu prawidłowego wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym także 

pracy socjalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie współpracował   
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z wieloma instytucjami i organizacjami. 

- Liczba rodzin objętych wsparciem w formie asystenta rodziny – 27, w tym 108 osób  

w rodzinie. Liczba zatrudnionych asystentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Lubawie- 2. 

•  w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej w dniach 25-26 listopad 2016 r.  

uczestniczyło 77 wolontariuszy z Gimnazjum w Lubawie, którzy aktywnie 

udzielali się podczas zbiórki w 5 sklepach znajdujących się na terenie miasta 

Lubawa oraz 3 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Lubawie. którzy pomagali przy 

przewożeniu artykułów spożywczych ze sklepów, ich segregacji i liczeniu. 

Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa pod patronatem  

i opieką organizacyjno-promocyjną Banku Żywności w Olsztynie. Łącznie  

z terenu miasta Lubawa oraz gminy Lubawa zebrano 829,15 kg żywności w tym: 

mąka, makaron, kasza, ryż, konserwy mięsne i rybne, olej, płatki śniadaniowe, 

słodycze, przetwory warzywne oraz owocowe. Zebrane produkty zostały 

rozdysponowane do 62 najbardziej potrzebujących rodzin z terenu miasta i gminy 

Lubawa, w tym do 28 rodzin z terenu miasta Lubawa. 

 

4) Liczba żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych działających 

na terenie miasta, w tym liczba miejsc dla dzieci w wieku do 5 lat. 

- Liczba żłobków – 1. 

- Liczba przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Lubawa – 3, liczba miejsc 690, 

liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu według złożonych wniosków – 

35. 

5) Liczba dzieci i młodzieży korzystających z rożnych form aktywności edukacyjnej, 

społecznej, sportowo-rekreacyjnej i artystycznej. 

- w Szkole Podstawowej w Lubawie z powyższych form aktywności skorzystała następująca 

liczba uczniów: 

• Koła zainteresowań – 270 uczniów. 

• Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 218 uczniów. 

• Imprezy szkolne, klasowe. lokalne-wszyscy uczniowie szkoły. 
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- w Gimnazjum w Lubawie z powyższych form aktywności skorzystała następująca liczba 

uczniów: 

• Aktywność edukacyjna – 21 uczniów. 

• Aktywność społeczna – 175 uczniów. 

• Aktywność sportowo-rekreacyjna – 130 uczniów. 

• Aktywność artystyczna – 69 uczniów. 

- w ramach Programu Edukacyjno – Terapeutycznego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne 

dla dzieci i młodzieży, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Do świetlicy 

uczęszczało 20 dzieci w wieku szkolnym. W ramach działań organizowano imprezy 

tematyczne, wyjścia do kina, wyjazdy na basen i wycieczki.   

-W ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbywały się w okresie od 

13.05.2016 do 10.06.2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie zorganizował 

porady indywidualne z zakresu pomocy społecznej w ramach, których osoby zainteresowane 

skorzystały z poradnictwa socjalnego oraz poradnictwa udzielanego przez asystentów rodziny 

w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i relacji w rodzinie, sposobu 

rozwiązywania konfliktów w rodzinie, a także porad radzenia sobie ze stresem w rodzinie. 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Fundacja „ICHTHYS” w ramach 

współpracy zorganizowali spotkanie przedświąteczne w dniu 18.12.2016 r. 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie pt. „Gwiazdkowa niespodzianka”. Spotkanie te 

przeznaczone było dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Podczas spotkania 

odbyły się występ artystyczny oraz słodki poczęstunek, a na podsumowanie przedświątecznej 

akcji wręczono dzieciom paczki. 

- Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób samotnych, bezdomnych i rodzin, które znajdują się 

w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Lubawa. Koszty poniesione na organizację 

spotkania wyniosły 3.653,32 zł. 

 

6) Liczba oraz odsetek młodzieży objętej wsparciem doradcy zawodowego w gimnazjum. 

- w Gimnazjum w Lubawie wsparciem w formie doradcy zawodowego zostali objęci 

uczniowie klas III gimnazjum co stanowi 50 % ogólnej liczby uczniów, która w 2016 r. 

wynosiła 239 osób  w tym 115 do czerwca 2016 r. oraz 124 osoby od września 2016 r. 

 

7) Liczba zrealizowanych programów profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży, a także liczba 

osób w nich uczestniczących. 
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- w Szkole Podstawowej w Lubawie zostały zorganizowane następujące programy 

profilaktyczne: 

• „Akademia czystych rąk” – uczniowie klas I. 

• „Akademia bezpiecznego Puchatka” - uczniowie klas I. 

• „Lekki tornister” - uczniowie klas I-III. 

• „Śniadanie daje moc” - uczniowie klas II-IV. 

• „Owoce w szkole” - uczniowie klas I-III. 

• „Kubek ciepłej herbaty” – chętni uczniowie klas I-IV. 

• „Trzymaj formę - uczniowie klas V-VI. 

• „Olimpiada promocji zdrowego stylu życia” - uczniowie klas VI. 

• „Bieg po zdrowie” - uczniowie klas IVs. 

• „Higiena jamy ustnej, prawidłowe mycie zębów”- uczniowie klas I. 

• „Higiena okresu dojrzewania” - uczniowie klas VI. 

• „Wady postawy”- uczniowie klas III i V. 

• „Pierwsza pomoc przedlekarska” - uczniowie klas IV. 

• „Warto-nie warto”- profilaktyka uzależnień od alkoholu, uczniowie klas VI, 

- Gimnazjum w Lubawie zorganizowane następujące działania: 

• 3 akcje profilaktyczne dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży, w których 

uczestniczyło łącznie 275 osób. 

 

8) Liczba założonych nowych Niebieskich Kart – część A przekazanych do rozpatrzenia 

przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny. 

- Liczba otrzymanych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich Kart część A – 45. 

 

9) Liczba nadzorów kuratorskich orzeczonych przez sąd rejonowy na podstawie kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego oraz na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 

- Nadzorem kuratora na terenie miasta Lubawa objętych było 14 rodzin, w których 

przynajmniej jednemu z rodziców została ograniczona władza rodzicielska nad 

małoletnimi dziećmi, jak też 1 nadzór nad funkcjonowaniem rodziny zastępczej. Ponadto 

nadzór kuratora został zastosowany jako środek wychowawczy w stosunku do 5 nieletnich 

zamieszkujących teren miasta Lubawa. Nadzory te w 17 przypadkach były sprawowane 

przez kuratorów społecznych tj. Pani Katarzyna Rutkowska, Pani Katarzyna Wiergowska, 
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Pani Daniela Orzechowska oraz Pani Małgorzata Domżalska, a w 3 przypadkach przez  

kuratora zawodowego tj. przez Panią Olgę Markuszewską. W trakcie sprawowanych 

nadzorów kuratorzy współpracowali z przedstawicielami instytucji działającymi na 

terenie miasta, głównie z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami 

rodziny oraz dzielnicowymi. Współpraca dotyczyła głównie wymiany informacji, jak też 

wspólnie podejmowanych wizyt w środowisku i przeprowadzonych rozmów 

ostrzegawczych oraz motywujących. Kuratorzy na zaproszenie Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Lubawie, uczestniczyli w posiedzeniach roboczych dotyczących 

osób objętych nadzorem. 

 

10) Liczba osób/rodzin korzystających ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 

- Pracownicy socjalni w ramach realizacji pracy socjalnej udzielali poradnictwa rodzinnego 

oraz informowali o ofertach pracy i różnych instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób  

i rodziny, w tym także o możliwości uzyskania porad  w punkcie konsultacyjno – doradczym, 

z których skorzystała następująca liczba osób: 

• 22 osoby skorzystały z pomocy kuratora sądowego. 

• 89 osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego. 

• 59 osób skorzystało z poradnictwa prawnego. 

• 6 osób skorzystało z konsultacji MONAR. 

• 19 osób uczestniczyło w spotkaniach terapii grupowej dla uzależnionych. 

• 155 osób uczestniczyło w innych poradach w tym m.in.: dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, problemów opiekuńczo-

wychowawczych oraz relacji w rodzinie. 

- w ramach realizacji XVIII Warmińko-Mazurskich Dni Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej udzielał porad indywidualnych z zakresu pomocy społecznej. Osoby 

zainteresowane mogły skorzystać z poradnictwa socjalnego oraz poradnictwa asystentów 

rodziny w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i relacji w rodzinie, sposobu 

rozwiązywania konfliktów w rodzinie, a także innych porad dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb. 

11) Liczba inicjatyw z zakresu edukacji ekonomicznej mieszkańców.  

- W 2016 r. nie podjęte zostały żadne inicjatywy z zakresu edukacji ekonomicznej. 

12) Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy – 113 mieszkania. 
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13) Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy - 17 

wniosków. 

14) Liczba mieszkań (lokali) socjalnych na terenie gminy - 5 mieszkań/lokali. 

15) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne – 3. 

16) Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 1312 – liczba wypłaconych 

dodatków, 194.815,00 zł – kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych. 

17) Liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu miasta ogółem; w podziale na płeć; 

według czasu pozostawania w rejestrze; w tym bezrobotni w szczególnej sytuacji oraz 

według ustalonych profili pomocy. 

- Liczba osób bezrobotnych z ternu miasta Lubawa zgonie ze stanem na dzień 31.12.2016 r. 

wynosiła 191 w tym 112 kobiet. Nastąpił  spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego 

o 31 osób. 

Podział według płci przedstawia się następująco:  

41%

59%

Podział wg płci stan na dziń 31.12.2016 r

1. mężczyźni- 79

2. kobiety - 112
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Struktura bezrobotnych w mieście Lubawa w 2016 roku według czasu pozostawania bez pracy. 

Wyszczególnienie 

Stan na 31.12.2016r. 

gmina Lubawa 

ogółem bezrobotni 191 ogółem 112 kobiet 

czas 

pozostawania 

bez pracy 

do 1 m-ca 31 17 

od 1-3 m-cy 59 28 

od 3-6 m-cy 38 25 

od 6-12 m-cy 33 20 

od 12-24 m-cy 22 16 

powyżej 24 m-cy 8 6 

 

- Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu miasta Lubawa na 31.12.2016 r.: 

• osoby do 30 roku życia: 57 osób, w tym 43 kobiety; 

• w tym osoby do 25 roku życia: 34 osoby, w tym 25 kobiet; 

• długotrwale bezrobotne: 52 osoby, w tym 40 kobiet; 

• osoby powyżej 50 roku życia: 56 osób, w tym 26 kobiet; 

• korzystające ze świadczeń pomocy społecznej: 0; 

• posiadające, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia: 30 osób, w tym 28 kobiet; 

• posiadające, co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.: 2 osoby, w tym 

1 kobieta; 

• niepełnosprawni bezrobotni: 14 osób, w tym 5 kobiet. 
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- Łączna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z terenu miasta Lubawa w podziale na 

profile pomocy według stanu na 31.12.2016r. wynosi 187. Poniżej przedstawiony został 

szczegółowy podział na profil I, II, III. 

4%

85%

11%

Liczba osób bezrobotnych w podziale na profile pomocy 

1. profil I -8 osób 2. profil II - 159 osób 3. profil III - 20 osób

 

 

18) Liczba uczestników działań na rzecz aktywizacji zawodowej. 

- Aktywizacja bezrobotnych przeprowadzana przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, filia  

w Lubawie w 2016 r. z terenu miasta Lubawa obejmowała następujące formy: 

• Prace interwencyjne: 10 osób. 

• Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na 

ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia: 33 osoby. 

• Staż: 24 osoby. 

• Szkolenia: 16 osób. 

• Prace społecznie-użyteczne: 2 osoby. 

• Zatrudnieni w ramach dotacji dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy: 12 osób. 
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• Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 10 osób. 

• Podjęcie pracy w ramach bonu na zasiedlenie: 1 osoba. 

 

19) Liczba dzieci umieszczonych w danym roku oraz łączna liczba dzieci z terenu miasta 

przebywających w pieczy zastępczej. 

- W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej objęto wsparciem  

w 2016 r. 11 dzieci w tym: 

• Pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 2 dzieci, łączny koszt pobytu 

12.312,72 zł. 

• Pobyt w rodzinie zastępczej 9 dzieci w tym: 5 dzieci zostało umieszczonych w 3 

spokrewnionych rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w 2 rodzinach zastępczych 

niezawodowych i 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka, koszt pobytu 37.171,25 

zł. 

20) Liczba dzieci, które po pobycie w pieczy zastępczej powróciły do rodziny 

biologicznej. 

– W 2016 r. żadne z dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie powróciło do rodziny 

biologicznej. 

4. Priorytet II. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób 

starszych, chorujących i niepełnosprawnych 

 

 

Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności i integracji osób starszych, chorujących  

i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 

 

1) Liczba rodzin oraz osób w rodzinach, które skorzystały z pomocy społecznej z powodu: 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby. 
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Powody trudnej 

sytuacji życiowej 

- Liczba rodzin 

- Liczba osób w 

rodzinie 
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

 
 

2016 r. 

Niepełnosprawność 

 

 

- Liczba rodzin 
81 76 114 110 99 

- Liczba osób w 

rodzinach 149 130 204 182 167 

Długotrwała  

lub ciężka choroba 

- Liczba rodzin 
70 72 83 104 104 

- Liczba osób w 

rodzinach 103 102 121 164 147 

 
2) Liczba oraz odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym. 

 

- Liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosi -76 osób. Poniżej przedstawiony zostaje 

podział na płeć. 

 

 

 

- Ogólna liczba osób i rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie w 2016 r. wynosiła 

478, w tym 76 osób w wieku poprodukcyjnym co daje 16 % ogólnej liczby 

świadczeniobiorców. 
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3) Liczba osób, które skorzystały z usług opiekuńczych. 

- Usługi opiekuńcze na kwotę 588.178,29 zł – liczba rodzin która, uzyskała wsparcie 72, 

liczba osób w rodzinie 83, liczba świadczeń 37.108. 

4) Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi. 

- W 2016 r. na terenie miasta Lubawa nie była świadczona pomoc w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

5) Liczba funkcjonujących oraz zmodernizowanych placówek udzielających wsparcia 

osobom niepełnosprawnym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

- Na terenie miasta Lubawa funkcjonują 3 placówki w tym:  

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie, którego zadaniem jest niesienie 

pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo, 

które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

• Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, który jest samodzielną jednostką 

organizacyjną. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności 

w Lubawie. 

6) Liczba mieszkańców miasta korzystających ze wsparcia placówek wymienionych  

w punkcie 5. 

- Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – umieszczono 1 osobę z terenu miasta Lubawa. 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie – 29 osób z terenu miasta Lubawa 

skorzystało ze wsparcia. 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – 15 osób w tym 8 osób obecnie przebywających w Domu 

Pomocy Społecznej w Lubawie. 

 

7) Liczba funkcjonujących na terenie miasta mieszkań chronionych, w tym liczba miejsc 

mieszkalnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 0. 

8) Liczba obiektów użyteczności publicznej, w których zlikwidowano bariery 

architektoniczne i komunikacyjne – 0. 
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9) Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. 

- Z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wynika, iż 

27 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa skorzystało z dofinansowania do 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. 

10) Liczba zrealizowanych kampanii i działań informacyjno-edukacyjnych na temat 

starości, niepełnosprawności oraz zdrowia psychicznego. 

- Z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wynika, iż 

przeprowadzono 1 kampanię informacyjną dotyczącą programu „Aktywny Samorząd” 

poprzez ulotki informacyjne dot. Zasad korzystania z programu, zamieszczono także 

informację na stronie internetowej oraz w Gazecie Iławskiej i Radiu Zet Gold. 

11) Liczba osób starszych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi 

korzystających z różnorodnych form aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej  

i sportowej. 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku - słuchacze korzystali z szerokiej oferty zajęć, m.in. 

gimnastyki, rehabilitacji, geografii, języka angielskiego, historii, zajęć kulinarnych. Osoby 

uczestniczące miały okazję uczestniczenia w wykładach, spotkaniach literackich, 

kulturalnych, wyjazdach związanych z kulturą, poznawaniem regionu i historii Polskiej. 

Zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku są bezpłatne i mogą w nich brać udział osoby, 

które złożą deklarację uczestnictwa. 

- Przegląd Zespołów Śpiewaczych - impreza podczas, której występowały grupy seniorskie 

grające muzykę biesiadną i regionalną. Przegląd jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym 

się w okresie letnim, organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie i lubawski 

Zespół Śpiewaczy "Wrzosy".  

- W 2016 r. zorganizowano szereg imprez międzypokoleniowych (kulturalnych, 

edukacyjnych, turystycznych i sportowych) w których uczestniczyły osoby starsze, 

niepełnosprawne oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Poniżej przedstawiam tematykę,  

i rodzaj imprez z wyszczególnieniem organizatora, przybliżonej liczby uczestników oraz osób 

starszych biorących udział: 
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Lp. Rodzaj/tematyka wydarzenia Organizator Przybliżona 

liczba 

uczestników 

W tym 

osoby w 

wieku 50+ 

1. Koncert Kolęd- Kościół pw. 

św. Anny- występ zespołu 

instrumentalno- wokalnego 

SP w Rożentalu, chór 

Appasjonata z Lubawy, chór 

Camerata z Iławy 

Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Urząd 

Miasta w Lubawie 

80 60 

2. Noworoczna Gala 

Operetkowa w wykonaniu 

solistów Teatru Narodowego 

Operetki Kijowskiej- Kino 

"Pokój" w Lubawie 

Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Ambasada 

Ukrainy, Agencja Brussa 

110 75 

3. Operetka "Paryski romans w 

wykonaniu Teatru 

Muzycznego "IWIA"- kino 

"Pokój" 

Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Teatr 

Muzyczny "IWIA" 

90 75 

4. Misterium Męki Pańskie Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Urząd 

Miasta w Lubawie, 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Lubawie 

1200 700 

5. Wycieczka do Gdańska dla 

słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku do Teatru 

Szekspirowskiego na 

spektakl komediowy "Wesołe 

Kumoszki z Windosoru" 

 40 35 

6. Festiwal „Cittaslow” Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Urząd 

Miasta w Lubawie, 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Lubawie 

Nie ustalono 

7. II Międzynarodowy Festiwal 

Muzyczny  

Kościół pw. św. Anny, 

Sanktuarium Matki Bożej 

Lipskiej 

85 65 

8. Występ Teatru Muzycznego  60 40 
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"IWIA"- soliści operetkowej 

sceny muzycznej- Pod 

Murami Zamku 

9. Przegląd Zespołów 

Śpiewaczych Karczma "Nad 

Sandelą"  

 110 100 

10. "Muzyka europejska w 

zabytkach i przyrodzie 

Warmii i Mazur"- koncerty 

kameralne realizowane w 

ramach pomocy finansowej z 

samorządu Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego, 

Kościół pw. św. Anny 

Związek Gmin 

Warmińsko-Mazurskich, 

Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Parafia NMP 

i św. Anny) 

40 35 

11. „Dni Lubawy”  11000 5000 

12. „Dzień Seniora” Miejski Ośrodek Kultury 

w Lubawie, Urząd 

Miasta w Lubawie 

35 35 

 

12) Liczba inicjatyw propagujących ekonomię społeczną oraz zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych i chorujących psychicznie - 0. 

5. Priorytet III. Profilaktyka oraz łagodzenie skutków 

uzależnień  

i innych czynników szczególnego ryzyka 

 

 

Cel strategiczny 3. Zmniejszenie skali zagrożeń wynikających z uzależnień oraz trudności  

w integracji osób w środowisku lokalnym 

 

1) Liczba rodzin oraz osób w rodzinach, które skorzystały z pomocy społecznej z powodu: 

 alkoholizmu; 

 narkomanii; 

 bezdomności; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 
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Powody trudnej sytuacji 

życiowej 

- Liczba rodzin 

- Liczba osób w rodzinie 

 

2016 r. 

Bezdomność - Liczba rodzin 19 

- Liczba osób w rodzinach 20 

Alkoholizm 

 

- Liczba rodzin 
41 

- Liczba osób w rodzinach 57 

Narkomania 

 

- Liczba rodzin 1 

- Liczba osób w rodzinach 1 

Trudności w  

przystosowaniu  

do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego   

- Liczba rodzin 15 

- Liczba osób w rodzinach 23 

 
2) Liczba osób, z którymi MKRPA przeprowadziła rozmowy motywujące do dobrowolnego 

poddania się leczeniu odwykowemu. 

- W ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26 

rodzin objęto wsparciem. Rodziny te skierowane były do Punktu Konsultacyjnego, gdzie 

mogły skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, w tym między innymi ze wsparcia 

psychologa i prawnika. Ponadto 99 osób z powyższych rodzin uczestniczyło  

w spotkaniach dla osób uzależnionych (43 osoby) i współuzależnionych (56 osób).  

W zajęciach przeznaczonych dla dorosłych dzieci alkoholików uczestniczyło 26 osób odbyło 

się 119 spotkań. 

3) Liczba złożonych przez MKRPA wniosków do sądu rejonowego o zastosowanie 

obowiązku leczenia odwykowego wobec mieszkańców miasta – 2. 

4) Liczba stwierdzonych na terenie miasta przestępstw i wykroczeń z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

- na terenie miasta i gminy Lubawa zgodnie z ustawą o wychowywaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujawniono 1035 wykroczeń. Przestępstw   z w/w ustawy 

nie stwierdzono. 

5) i 6) Liczba przeprowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie 

uzależnień, w szczególności: kampanii społecznych, programów profilaktycznych  
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w szkołach, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz środowiskowych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz liczba uczestników: 

- Komisariat Policji w Lubawie prowadził następujące działania profilaktyczne  

i prewencyjne z zakresu uzależnień: 

• Akcje profilaktyczne w zakresie uzależnień „Tylko słabi gracze biorą dopalacze” 

przeprowadzona w Gimnazjum w Lubawie w której uczestniczyli uczniowie klas I, 

II i III. 

• Dzień Bezpieczeństwa w Ikea Industry w Lubawie gdzie odbyły się 4 spotkania na 

temat uzależnień uczestnikami spotkań byli pracownicy w/w firmy. 

• Spotkanie z młodzieżą z internatu Zespołu Szkół w Lubawie na temat uzależnień – 

1 spotkanie. 

7) Liczba konsultacji udzielonych osobom i rodzinom zagrożonym lub dotkniętym 

uzależnieniami przez Punkt Pomocy Rodzinie. 

- Spotkania terapeutyczne dla uzależnionych „MONAR”- 26 spotkań. 

- Spotkania przeznaczone dla dorosłych dzieci alkoholików – 132 spotkania. 

- Spotkania dla osób uzależnionych -52 spotkań. 

- Spotkania dla osób współuzależnionych – 136 spotkań. 

- Spotkania terapii grupowej dla osób uzależnionych – 88. 

 

8) Liczba działających grup samopomocowych i terapeutycznych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, w tym liczba uczestników. 

- na terenie miasta Lubawa działają 2 grupy w tym: 

• 1 grupa dla osób uzależnionych, liczba osób uczęszczających -12. 

• 1 grupa dla kobiet – współuzależnionych , liczba osób uczęszczających – 8. 

9) Liczba zrealizowanych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, z udziałem osób 

bezdomnych, opuszczających zakłady karne oraz uchodźców, w tym liczba uczestników – 0. 

10) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację miejskiego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu 

przeciwdziałania narkomanii. 

- Na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 241.893,18 zł. 
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- Na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono środki  

w wysokości 18.754,09 zł. 

6. Priorytet IV. Pobudzanie i rozwój oddolnej aktywności oraz 

współpracy w obszarze polityki społecznej 

 

 

Cel strategiczny 4. Wzrost jakości i efektywności działań społecznych 

 

1) Liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych mających siedzibę na 

terenie Lubawy – 29. 

2) Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami – 3 konsultacje. 

3) Liczba uczestników konsultacji społecznych – 10 osób. 

4) Liczba powołanych przez władze miasta zespołów o charakterze inicjatywnym, 

konsultacyjnym i opiniodawczym: 

- 1  Zespół zadaniowy ds. wdrażania i monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-2021”. 

5) Wartość środków finansowych z budżetu miasta przeznaczonych na realizację zadań 

samorządu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 415.500,00 zł. 

6) Liczba wolontariuszy świadczących nieodpłatną pracę na rzecz instytucji i organizacji 

pozarządowych na terenie miasta: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie i Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Lubawa w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie 

zorganizował w 2016 r. następujące działania:  

• Wielkanocną Zbiórkę Żywności, która odbyła się w dniach 11-13.03.2016 r. w 26 

sklepach znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubawa, łącznie zebrano 

459,81 kg żywności w tym: mąka, makaron, kasza, cukier, ryż, konserwy mięsne  

i rybne, olej, kawa, płatki śniadaniowe, słodycze, przetwory warzywne oraz 

owocowe. Zebrane produkty otrzymało 27 rodzin z terenu miasta Lubawa.  

• Świąteczną Zbiórkę Żywności, która odbyła się w dniach 25-26.11.2016 r. w 26 

sklepach znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubawa. W zbiórce aktywnie 

uczestniczyło 77 wolontariuszy z terenu miasta Lubawa. Podczas zbiórki łącznie 
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zebrano 829,15 kg żywności w tym: mąka, makaron, kasza, ryż, konserwy mięsne 

i rybne, olej, płatki śniadaniowe, słodycze, przetwory warzywne oraz owocowe. 

Zebrane produkty zostały rozdysponowane do 62 najbardziej potrzebujących 

rodzin z terenu miasta i gminy Lubawa, w tym do 28 rodzin z terenu miasta 

Lubawa. 

7) Liczba oddolnych inicjatyw lokalnych zrealizowanych na terenie miasta w zakresie 

zdrowia, ekologii i bezpieczeństwa publicznego - 0. 

8) Liczba przeprowadzonych badań i analiz na temat problemów społecznych: 

- analizy i badania przeprowadzane były w miarę występujących potrzeb w szczególności 

do sprawozdań. 

9) Liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów z zakresu rozwiązywania problemów 

społecznych z udziałem jednostek organizacyjnych Miasta i Powiatu Iławskiego, innych 

instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz podmiotów sektora ekonomii społecznej,  

w tym spotkań zespołu zadaniowego ds. wdrażania i monitoringu SRPS – 0. 

10) Liczba oraz odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

wykorzystujących innowacyjne metody w pracy z klientem „trudnym”, w tym z rodziną 

wieloproblemową: 

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie zatrudnionych jest 4 specjalistów 

pracy socjalnej, 1 starszy pracownik socjalny, 1 pracownik socjalny oraz 2 asystentów 

rodziny. Pracownicy Ci pracują przy wykorzystaniu innowacyjnych metod w pracy, osoby 

te systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W 2016 r. w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie zatrudnionych było łącznie 40 osób w tym: osoby 

przebywające na urlopie wychowawczym, zasiłku rodzicielskim/macierzyńskim. 

Pracownicy w/w zatrudnieni są na następujących stanowiskach: kierowniczym, pomocy 

administracyjnej, referenci, inspektorzy, księgowi oraz młodsi opiekunowie osób 

starszych. Odsetek osób pracujących innowacyjnymi metodami wynosi 20 %. 

11) Liczba oraz odsetek specjalistów korzystających z superwizji i wsparcia 

psychologicznego- w 2016 r.  

- Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie nie korzystali  

z superwizji oraz wsparcia psychologicznego. 
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7. Podsumowanie 

 

 Analiza informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zaangażowanych  

w realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-

2021, odnośnie realizacji poszczególnych priorytetów, pozwala uznać, iż działania 

realizowane w ramach strategii przynoszą systematyczne efekty. Na terenie miasta Lubawa 

istnieje duży potencjał podmiotów życia społecznego, które w możliwie najszerszym zakresie 

wykorzystują własne zasoby kadrowe i możliwości materialne niezbędne do rozwiązywania 

problemów społecznych i osiągnięcia celów strategicznych tj: 

- cel strategiczny nr. 1 Poprawa funkcjonowania rodzin zamieszkujących Miasto Lubawa, 

- cel strategiczny nr. 2 Wzrost aktywności i integracji osób starszych, chorujących  

i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,  

- cel strategiczny nr. 3 Zmniejszenie skali zagrożeń wynikających z uzależnień oraz trudności 

w integracji osób w środowisku lokalnym, 

- cel strategiczny nr. 4 Wzrost jakości i efektywności działań społecznych. 

 Realizacja poszczególnych celów przyjętych w ramach Strategii przede wszystkim 

miała na celu poprawienie standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty 

samorządowej, a nie tylko grup marginalizowanych. Tak rozumiana polityka społeczna 

obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin w tym także z zakresu: edukacji, kultury, 

wypoczynku, ochrony zdrowia, zatrudnienia a także poprzez zabezpieczenie potrzeb 

materialnych i mieszkaniowych. Ustalenie celów strategicznych oraz celów szczegółowych 

miało przede wszystkim na celu odejście od modelu pomocy społecznej, w którym 

podstawową formą udzielania wsparcia była pomoc finansowa, a dążenie do modelu 

nastawionego w szczególności na wzmocnienie osób i rodzin wymagających wsparcia  

w rozwiązywaniu problemów. Realizacja powyższego modelu możliwa była między innymi 

dzięki wzrostom różnego rodzaju pomocy takiej jak: poradnictwo (prawne, psychologiczne, 

rodzinne i inne), pracy socjalnej oraz poprzez działalność grup wsparcia w szczególności dla 

osób uzależnionych. 
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 Na sytuację świadczeniobiorców z pomocy społecznej rzutują w głównej mierze 

poszczególne przesłanki, które na przestrzeni lat 2015-2016 kształtują się w następujący 

sposób: 
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Liczba przesłanek udzielenia pomocy nie jest równomierna z liczbą osób/rodzin 

korzystających ze świadczeń udzielanych w ramach ustawy o pomocy społecznej, ponieważ 



27 
 

w jednej rodzinie może wystąpić nawet kilka przesłanek. Analizując jednak powyższe 

zestawienie zaobserwować można, iż następuje poprawa sytuacji świadczeniobiorców 

korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie. 

 

Sporządziła: 

Dorota Nidzworska – pracownik socjalny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. 

 

 

Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie 

 

/-/ Bożena Knabe 

 

 

 


