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Wykaz zmian w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych                                       
w powiecie gryfińskim na lata 2016 – 2022”. 

 
 

1) Po rozdziale XVI dopisuje się rozdział XVII i XVIII w brzmieniu: 

„XVII. Prognoza zmian w sytuacji społecznej w powiecie gryfińskim  
 
Pomoc społeczna w najbliższej perspektywie stanowić będzie bardzo ważny element w 

polityce państwa, a więc także  samorządu powiatowego. Stanie wkrótce przed rozwiązaniem 

nowych problemów wynikających z niekorzystnych perspektyw demograficznych, zmian 

systemu wartości, rozbicia podstawowych wartości rodzinnych, migracji zewnętrznej i 

wewnętrznej młodzieży, napływu imigrantów i wielu nieznanych lub nierozpoznawanych 

jeszcze zagrożeń. Zmiany zachodzące we współczesnej rodzinie wymagać będą nowego 

aparatu pojęciowego, jak też umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i ich 

wczesnego rozpoznawania. Trudne do przewidzenia są koszty społeczne. Zmiany                        

w świadomości czy poziomie egzystencji wielu rodzin, które przyniosą nowe rozstrzygnięcia 

w polityce społecznej państwa. Polityka społeczna uwzględniać musi pojawiający się problem 

starzenia się społeczeństwa, zmiany systemu wartości, zmiany w strukturze rodziny, czy też 

powiększające się obszary zagrożeń funkcjonowania jednostki i rodziny. 

W zakresie zdiagnozowanych problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim należy 

stwierdzić, że w okresie objętym strategią posiadamy wystarczającą sieć instytucji i jednostek 

pomocy rodzinie i systemu pieczy zastępczej. Nie ma konieczności zwiększania liczby miejsc 

w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz warsztatach 

terapii zajęciowej. Celem na najbliższy okres jest powołanie zakładu aktywności zawodowej 

w Gryfinie zatrudniającego ok. 50 osób niepełnosprawnych. 

W związku z powyższą diagnozą należy przyjąć, że rozwój sytuacji społecznej na terenie 

powiatu będzie ściśle powiązany z rozwojem ekonomiczno-społecznym społeczności 

lokalnej. 



XVIII. Ramy finansowe strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 

gryfińskim. 

Warunkiem realizacji, skuteczności i efektywności Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w powiecie gryfińskim będzie zabezpieczenie przez powiat zasobów 

umożliwiających budowę i realizację programów celowych zgodnych z przyjętymi 

kierunkami działań. Projekty będą realizowane w ramach własnych zasobów samorządu  oraz 

w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami 

zewnętrznymi. Przewiduje się, że źródłem finansowania będą środki własne powiatu, 

pozyskane środki zewnętrzne krajowe i europejskie. Priorytetowe znaczenie będą miały 

projekty realizowane w oparciu o montaż finansowy z różnych źródeł. Środki finansowe na 

realizację zapisów strategicznych zawarte są w budżecie powiatu gryfińskiego. Ich wysokość 

corocznie ustala Rada Powiatu na podstawie budżetu przedłożonego przez Zarząd Powiatu. 

Przyjąć należy, że wysokość środków będzie zmieniała się w zależności od nasilania się 

zdiagnozowanych potrzeb społecznych. Poniższa tabela przedstawia wielkość środków 

przeznaczonych na rok 2015 w kwocie 14 350 000,00. Na realizację zadań w latach 

następnych przyjęto założenie wzrostu nakładów o  1 %. Będzie to jednak uzależnione od 

możliwości finansowych powiatu.” 

  Tabela 75. Ramy finansowe strategii w latach 2015-2020. 

 
Rok 
 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

 
Kwota  
(tys. zł) 

 
14 350,0 

 
14 493,5 

 
14 638,4 

 
14 784,8 

 
14 932,7 

 
15 082,0 

 
15 232,8 

 
15 385,1 

 

2) Kolejne rozdziały otrzymują nr XIX i XX.  
3) Spis treści otrzymuje brzmienie: 

 
 

Wstęp           4 
I. Zasady konstruowania dokumentu struktura strategii    5 

1.1.Uwarunkowania prawne – podstawy prawne      6 
1.2.Zgodność celów strategii z innymi dokumentami strategicznymi   7 

1.2.1. Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej    8 
1.2.2. Dokumenty strategiczne województwa zachodniopomorskiego  8 
1.2.3. Dokumenty strategicznie powiatu     8 

II. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej powiatu gryfińskiego   9 
2.1.Charakterystyka powiatu gryfińskiego      9 
2.2.Gminy powiatu gryfińskiego        10 
2.3. Środowisko naturalne w powiecie gryfińskim      21 
2.4.Gospodarka i infrastruktura        29 



2.5.Ludność powiatu, w tym ludność w wieku produkcyjnym    29 
2.6.Prognoza demograficzna dla powiatu gryfińskiego     35 
2.7.Kościoły i związki wyznaniowe        36 
2.8.Ochrona zdrowia w powiecie gryfińskim      36 

2.8.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)     36 
2.8.2. Opieka całodobowa        39 
2.8.3. Świadczenia specjalistyczne       40 
2.8.4. Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze, opieka długoterminowa  43 
2.8.5. Dostępność diagnostyki medycznej dla mieszkańców powiatu gryf.  44 
2.8.6. Pomoc doraźna         45 
2.8.7. Apteki          47 

2.9.   Transport          48 
2.10. Edukacja          50 

2.10.1. Stan organizacji szkół i placówek prowadzonych przez powiat gryfiński – 
charakterystyka jednostek       52 

2.10.2. Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  57 
2.10.3. System kierowania dzieci i młodzieży do szkół specjalnych lub ośrodków  

oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych    59 
2.10.4. Jednostki prowadzone przez inne podmioty niż samorząd   61 

2.11. Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie i filii w 
Chojnie w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015    62 

2.12. Bezpieczeństwo publiczne        64 
2.13. Pomoc społeczna w gminach powiatu gryfińskiego     65 

III. Pomoc społeczna w powiecie gryfińskim       67 
3.1.Placówki pomocy społecznej w powiecie gryfińskim     71 
3.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie      72 

3.2.1. Podstawy funkcjonowania       72 
3.2.2. Zadania szczegółowe        73 
3.2.3. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku  75 
3.2.4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej      75 

3.3.Instytucjonalna Piecza Zastępcza w powiecie Gryfińskim    76 
3.4.Porozumienia z innymi powiatami dot. pobytu dzieci w placówkach Opiekuńczo-

Wychowawczych         78 
3.5.Porozumienia z powiatami dot. pobytu dzieci z terenu innych powiatów w 

Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych powiatu gryfińskiego   78 
3.6.Wydatki pokryte przez gminy za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych          79 
3.7.Pomoc finansowa dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych  
ośrodków socjoterapii         79 

3.8.Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej       80 
3.8.1. Świadczenia dla rodzin zastępczych      81 
3.8.2. Pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków rodzin  

zastępczych         82 
3.8.3. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci pokryte przez gminy  83 

IV. Niepełnosprawność         84 
4.1.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych    84 
4.2.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   94 
4.3.Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie    95 

4.3.1. Filia Ośrodka dla osób Niepełnosprawnych w  Mieszkowicach  96 



4.4.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie                    97 
4.5.Realizacja projektu pt. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie  

Gryfińskim na lata 2007-2014”                    98 
V. Lokalny rynek pracy w powiecie gryfińskim       98 

5.1.Stan bezrobocia w powiecie gryfińskim        98 
5.1.1. Bezrobotni według wieku       103 
5.1.2. Bezrobotni według wykształcenia      105 
5.1.3. Bezrobotni według stażu pracy       108 
5.1.4. Bezrobotni mieszkańcy wsi       110 
5.1.5. Bezrobotni według czasu oczekiwania na pracę    110 
5.1.6. Bezrobotni niepełnosprawni       112 
5.1.7. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy    113 

VI. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w powiecie gryfińskim   117 
VII. Ekonomia społeczna w powiecie gryfińskim      130 
VIII. Analiza ankiet dotyczących problemów społecznych w powiecie gryfińskim  131 
IX. Problemy społeczne identyfikowane w powiecie gryfińskim    134 

9.1. Migracja                      134 
9.2. Starzenie się społeczeństwa                   135 
9.3. Ubóstwo           137 
9.4. Wykluczenie społeczne                    140 
9.5. Bezrobocie – problemy lokalnego rynku pracy     141 
9.6. Niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba      142 

X. Opieka nad dzieckiem i rodziną        145  
10. 1. Aktywność na rzecz dziecka i rodziny, wychowanków placówek opiekuńczo 
wychowawczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej   146 
10.2. Pozostałe działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej    149 

XI. Przemoc w rodzinie         150 
XII. Uzależnienia          155 

12.1. Alkoholizm           161 
12.2. Narkomania          162 

XIII. Zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowe       162 
XIV. Analiza SWOT          163 
XV. Misja, cele strategiczne i operacje strategii      166 

15.1. Cele strategiczne i operacyjne strategii      166 
XVI. Projekty skierowane do instytucji publicznych w latach 2014-2020   179 
XVII. Prognoza zmian w sytuacji społecznej w powiecie gryfińskim    226  
XVIII. Ramy finansowe strategii rozwiązywania problemów społecznych  

    w powiecie gryfińskim         227 
XIX. Wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja strategii      228  
XX. Zakończenie            229 

 
Spis tabel            229 
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Spis rysunków            232 
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4) Na stronie 232 dopisano: „Tabela 75 Ramy finansowe strategii.” 

 


