
UCHWAŁA NR XLVII/584/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 - 2025

Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) ) oraz art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 - 2025 w treści 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
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WSTĘP 

 

 Planowanie strategiczne w zakresie polityki społecznej jest wymogiem ustawowym - ustawa z 

dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) nakłada na gminę obowiązek 

opracowania i wdrażania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Poza tym 

opracowanie Strategii jest potrzebą oceny bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Żnin, 

związaną głównie ze zmianami społeczno-demograficznymi oraz nowymi możliwościami związanymi 

z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym politykę społeczną.  

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych obejmuje działania publicznych 

i prywatnych instytucji pomocy społecznej (i pokrewnych), prowadzone na terenie gminy, podejmowane 

dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin zamieszkujących 

Gminę. 

Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 jest 

dokumentem opracowanym przy zastosowaniu metod partycypacyjnych przy współudziale społeczności 

lokalnej.  

W oparciu o uzyskane informacje, oceny i opinie został przygotowany dokument, który pozwoli 

na efektywne prowadzenie lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie 

powinny stać się przedmiotem interwencji władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła 

zaangażować środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy 

do wdrożenia i realizacji. Perspektywa czasowa obowiązywania niniejszego dokumentu została 

skorelowana z głównymi dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwiązywanie lokalnych 

problemów, tj. Narodową Strategią Integracji Społecznej oraz Strategią Rozwoju Gminy Żnin na lata 

2015-2020 (URM XVIII/204/2016). 

 

I. CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII 

 

1.1.  Podstawy prawne utworzenia dokumentu 

 Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 

17. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). 

Różnorodność problemów społecznych występujących  w gminie powoduje konieczność wzięcia pod 

uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu 

i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.: 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 

z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487 z późn. zm.); 
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 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 

z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1390); 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. 

zm.); 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,                  

z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.                                                                                                                                           

z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);  

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 756 

z późn. zm.);  

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.                

z 2017 r., poz. 1851z  późn. zm.);  

 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459);  

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457  z późn. 

zm.);  

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);  

 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.);  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510);  

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 

z późn. zm.);  

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832    z późn. 

zm.);  

  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 

zm.);  

 ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”                   

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1081) 

 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba 

odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji 

publicznej, budownictwa socjalnego.  

 Opracowując lokalną strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono 

dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej 

współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Uznaje się 
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także za niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu. 

Wspomniane dokumenty to przede wszystkim:  

 Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

  

  

1.2.  Przesłanki lokalne stanowiące podstawę utworzenia strategii 

  

 Problemy społeczne występujące w Gminie Żnin prowadzą do zbudowania długofalowej wizji 

działań prowadzących do dokonania trwałej zmiany społecznej zgodnie z przyjętymi celami, spójnej wizji 

realizowanej przez różne podmioty, które współpracują ze sobą na rzecz lokalnej społeczności. Realizacja 

polityki społecznej w Gminie Żnin powinna być oparta na długofalowym planowaniu i  jasnych celach              

co zostało wykazane w niniejszym dokumencie. Strategia pozwoli na lepsze koordynowanie działań 

instytucji funkcjonujących na polu polityki społecznej w gminie wokół głównego kierunku działań                        

i problemów w tej sferze. Utworzona Strategia ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację 

zadań polityki społecznej.   

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy i konsultacji społecznych stwierdzono, że główne obszary 

prowadzące do powstania problemów społecznych, wokół których będzie skupiać się Strategia to: 

 - niewystarczające  zagospodarowanie czasu wolnego  dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób  

starszych,                                                                                                                                         

 - niewystarczająca dostępność do usług  medycznych i rehabilitacyjnych, 

 - nierówne szanse edukacyjne oraz awansu społecznego, 

 - bezrobocie, brak miejsc pracy, niski stopień materialny rodzin i osób, 

 - niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, osób dorosłych (nadużywanie alkoholu, 

uzależnienia, agresja, wymuszenia, kradzieże, niszczenie mienia publicznego), 

 - brak kompleksowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, 

 - niewystarczające wsparcie dla osób chorych i starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, 

 - niska aktywność i integracja społeczna mieszkańców gminy.  

  

 1.3.  Cel i korzyści wynikające z opracowania strategii 

  

 Celem  utworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin  na lata 2018-

2025 jest: 

 - opracowanie efektywnego programu pomocy, który umożliwi rozwiązywanie problemów 

społecznych oraz przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji; 

 - odpowiednie zaplanowanie i realizowanie aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym 

oraz wyznaczenie kierunków działań w zakresie rozwoju potencjału instytucjonalnego i społecznego 

Gminy Żnin. 
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 Korzyści wynikające z opracowania Strategii: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 pomoże  

samorządowi  w prowadzeniu polityki społecznej, pomoże gminie m.in. w: 

 - skuteczniejszym wykorzystaniu pieniędzy z funduszy strukturalnych; 

 - racjonalizacji wydatków z zakresu pomocy społecznej; 

 - opracowaniu zintegrowanego systemu pomocy rodzinie; 

 - polepszeniu  i rozwojowi inicjatyw społecznych; 

 - zwiększeniu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w zakresie 

profilaktyki  i rozwiązywania problemów społecznych;  

 - podniesieniu poziomu integracji społecznej w gminie. 

  

 Działania, które zostaną  podjęte w ramach Strategii przyczynić się mają do: 

 - budowy potencjału Gminy w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki 

społecznej 

na poziomie lokalnym, 

 - budowy potencjału instytucjonalnego i społecznego gminy mającego na celu najlepsze 

wykorzystanie innych programów w obszarze pomocy społecznej, 

 - zwiększenia lokalnej aktywności w obszarze rozwiązywania problemów społecznych,                      

do wzmocnienia tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces 

integracji społecznej na terenie Gminy Żnin, 

 - zdobycia większego doświadczenia gminy w zakresie zlecania zadań własnych partnerom 

społecznym, 

 -  zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców, 

 - efektywniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie sieci usług 

społecznych, 

 - zwiększenia lokalnej aktywności w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin  na lata 2018-2025 określa 

najważniejsze działania, które należy podjąć, aby umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać za pomocą  własnych  środków, 

możliwości i uprawnień. 

 Strategia ta ukierunkowana jest głównie na rozwój i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę 

z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w ramach  polityki społecznej, zwłaszcza 

w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, policji.                                       

 Realizacja strategii stworzy szanse na większe wykorzystywanie dodatkowych środków 

pochodzących z budżetu państwa i funduszy z Unii Europejskiej oraz przyczyni się do rozwoju systemu 

pomocy społecznej w tutejszej gminie.  

1.4.  Horyzont czasowy Strategii 

 

Proces opracowania strategii rozpoczęto w marcu 2018 roku, podejmując decyzję o jej ponownym 

zredagowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Zakończenie prac nad dokumentem 

zaplanowano na lipiec 2018 roku z zamiarem przedłożenia strategii na Sesji Rady Miejskiej i przyjęcia jej 

ustaleń uchwałą do realizacji. 
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Przyjęta metoda aktualizacji Strategii oparta została na udziale różnych grup społecznych  

i pomocy ekspertów, spełniając tym samym oczekiwania instytucji społecznych.  

Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin przyjęto na osiem lat 

(2018-2025), co ułatwi formułowanie zadań gminy, szczególnie przy pozyskiwaniu funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

  

1.5.  Przebieg procesu opracowania Strategii 

W pracach nad aktualizacją Strategii wyróżniono następujące etapy: 

Etap I – organizacja procesu aktualizacji i opracowania strategii – konsultacje społeczne  

                  w zakresie zdiagnozowania problemów i potrzeb społecznych mieszkańców gminy, 

Etap II  –   prace warsztatowe nad strategią, 

Etap III  –  wdrażanie strategii. 

  

Etap I. Organizacja procesu aktualizacji i opracowania  Strategii: 

W procesie opracowania  „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin  na lata 

2018-2025” istotną rolę odegrały konsultacje społeczne mające na celu zidentyfikowanie problemów 

i potrzeb społecznych mieszkańców gminy. Konsultacje przeprowadzono w miesiącach: kwiecień – maj 

2018r., a ich wyniki zamieszczono w  załączniku  nr 2 do strategii.  Respondentów dobrano w taki sposób, 

aby zapewnić udział wszystkich grup społecznych, o czym świadczy charakterystyka osób, które 

odpowiedziały na pytania.  

Kolejnym krokiem było przygotowanie części diagnostycznej i analiza sytuacji społecznej             

w gminie w oparciu o dane statystyczne oraz opinie środowisk społecznych i przedstawicieli instytucji 

społecznych. Opracowując lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono 

dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej 

współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Wspomniane 

dokumenty to przede wszystkim na poziomie:  

 lokalnym: Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020 przyjęta Uchwałą            

Nr XXXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016 r., Gminnym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021,  

Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, Gminnym Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalanym corocznie; 

 regionalnym: Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;  

 krajowym: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) przyjętą przez Radę Ministrów 

(uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020). 
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Etap II. Prace warsztatowe  

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie warsztatów opracowania Strategii. Warsztat z formie 

konsultacji społecznych odbył się w dniu 29 maja 2018r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 

następujących podmiotów: 

1. Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski 

2. Zastępca Burmistrza Żnina Pani Halina Rosiak 

3. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UM Pan Łukasz Marnocha 

4. Dyrektor MOPS w Żninie Pani Maria Bursztyńska 

5. Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Pani Halina Krygier  

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie Pan Marek Orzechowski 

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żninie Pan Jacek Otto 

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie Pan Krzysztof Kaczmarek 

9.  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Pani Grażyna Sawicka 

10. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie Pani Olga Berdysz 

11. NZOZ Epoka w Żninie Pielęgniarka Pani Aleksandra Skarbińska – członek ZI 

12. Komenda Powiatowa Policji w Żninie Policjant Tomasz Fliciński – członek ZI. 

13. Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Żninie Pani Irena Starczewska 

14. Prezes Stowarzyszenia Browarowa Większy Format w Żninie Pani Krystyna Jaworska. 

15. Pracownicy MOPS w Żninie 

 

Etap III.  Redagowanie Strategii 

Procesem ostatecznego redagowania Strategii zajął się Zespół Zadaniowy powołany przez Panią 

Marię Bursztyńską – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Zebrano wszystkie 

wypracowane i zgromadzone dane oraz materiały i ustalono koncepcję opracowania dokumentu 

uwzględniającą standardowe  kryteria dokumentów strategicznych i wymogi MRPiPS . 

Konstruowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Żnin dokonano także 

w oparciu o dane zawarte w Gminnym Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

dane Urzędu Miejskiego  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dane GUS i Narodowego Spisu 

Powszechnego, dane Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie   w Żninie. Podstawę konstruowania Strategii stanowiło także rozpoznanie               

w potrzebach  i rodzajach pomocy dla mieszkańców gminy. Uzyskane dane stanowiły podstawę                      

do sporządzenia analizy SWOT, czyli bilansu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

wynikających z uwarunkowań zewnętrznych. Podstawową metodą pracy były rozmowy, konsultacje                  

i warsztaty na temat poszczególnych zagadnień i etapów tworzenia strategii z osobami bezpośrednio 

zajmującymi się poszczególnymi problemami omówionymi poniżej w diagnozie. W oparciu  o powyższe 

metody określona została wizja rozwoju społecznego Gminy Żnin, sformułowane cele główne                             

i szczegółowe oraz sposoby  rozwiązywania problemów społecznych. Na podstawie zbioru zadań będzie 

można opracować programy operacyjne i projekty, których realizacja będzie niezbędna dla rozwiązywania 

problemów społecznych Gminy  w najbliższych kilku latach. 
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Etap IV. Wdrażanie Strategii  

Etapy oficjalnego przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 

2018-2025” oraz jej wdrażania: 

I. Przyjęcie Uchwałą Rady Miejskiej ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin 

na lata  2018- 2025” do realizacji. 

  

II. Powołanie Zarządzeniem Burmistrza: 

- Koordynatora Zarządzania Realizacją Strategii -  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żninie 

- Zespołu ds. Wdrażania Strategii – którego zadaniem będzie m.in. promocja Strategii wśród społeczności 

lokalnej 

III. Promocja Strategii wśród mieszkańców gminy, w tym osób kluczowych  kształtujących w gminie 

politykę społeczną oraz  przedstawicieli różnych  podmiotów działających w sferze polityki społecznej 

i organizacji  pozarządowych, grup nieformalnych i innych liderów społecznych a także  pozyskiwanie 

usługodawców i partnerów społecznych do jej realizacji. 

 

IV. Praca Zespołów Programowych nad Programami Operacyjnymi m.in.: Programem Współpracy 

Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi; Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień, Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021, Programem Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 

2016-2020, Gminnym Programem Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 itp. 

V. Praca Zespołów Projektowych nad projektami realizacyjnymi Strategii, aplikowanie o środki na ich 

dofinansowanie z różnych źródeł; realizacja  partnerskich projektów, monitoring, ewaluacja, 

sprawozdawczość zrealizowanych projektów w ramach Strategii.  

Zespół redagujący Strategię wspólnie ustalił proces jej przyjęcia i oficjalnego wdrożenia na terenie Gminy  

Żnin, który szczegółowo opisany jest w rozdziale IV Strategii. 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY ŻNIN 
 

2.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne Gminy Żnin 

 

Gmina Żnin położona jest w południowo - zachodniej części województwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie żnińskim. 

   

  

 Rysunek 1. Gmina Żnin w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/ 

 

Gmina Żnin sąsiaduje z następującymi gminami: Barcin, Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, 

Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Szubin, Wapno. Należy do gmin miejsko-wiejskich – 

obejmuje obszar miasta Żnin oraz tereny wiejskie. 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina znajduje się w granicach tzw. mezoregionu 

Pojezierza Gnieźnieńskiego stanowiącego fragment Pojezierza Wielkopolskiego, pod względem 

geobotanicznym jest częścią Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. Teren gminy stanowi wysoczyznę 

polodowcową z sandrami i rynnami jeziornymi.
1
 

Gmina Żnin zajmuje obszar 251,55 km2 i jest zamieszkiwana przez 24.378 mieszkańców (stan na 

                                                           

1
 Strona Urzędu Miejskiego w Żninie. 
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koniec 2016 r)
2
. 

Podstawowe dane statystyczne obrazujące zmiany parametrów opisujących sytuację Gminy 

w ostatnich 3 latach prezentuje tabela 1. 

 

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne dla Gminy Żnin. 

 

 

 

 

                                                           

2
 Dane GUS 
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2.2. Sytuacja demograficzna 

Sytuacja demograficzna mieszkańców gminy została opracowana na podstawie danych Głównego 

Urzędu Statystycznego. Ich analiza pozwoliła na zobrazowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności, 

przedstawienie obecnej struktury demograficznej mieszkańców i dokonanie w tym zakresie prognozy na 

najbliższe lata. Czynniki powyższe odgrywają bowiem istotną rolę w planowaniu zabezpieczenia 

społecznego ludności. 

W 2016 roku teren gminy Żnin zamieszkiwało 24378 osób. Gmina ma ujemny przyrost naturalny 

i ujemny wskaźnik migracji. 62% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. 

 

 

 

Tabela 2. Wybrane dane statystyczne dla Gminy Żnin. 

Źródło: GUS 
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Tabela 3. Mieszkańcy Gminy Żnin według płci i wieku. 

Źródło: GUS 

 

Od 5 lat systematycznie spada odsetek mieszkańców korzystających z środowiskowej pomocy 

społecznej z 13,2% w 2012 roku do 10,5% w 2016 roku. Odsetek korzystających z pomocy społecznej 

w Gminie Żnin jest jednak większy niż średnia województwa. 
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Tabela 4. Udział osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem. 

Źródło: GUS 

 

 Na koniec 2016 r. w Gminie było zarejestrowanych 1291 osób bezrobotnych, co daje wskaźnik 

bezrobocia na poziomie 8,5%. Wskaźnik bezrobocia Gminy Żnin jest niższy niż średnia Powiatu 

Żnińskiego. 

 

Tabela 5. Bezrobocie Gminy Żnin. 

Źródło: GUS 

Id: 2D1577BD-96D6-4D07-99DC-90C416DBBFB5. Uchwalony Strona 15



        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 

 

16 | Strona 

 

Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia jest zdeterminowana proporcjonalnie mniejszą liczbą 

przedsiębiorstw. W Gminie zarejestrowano 1992 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

co w stosunku do liczby ludności jest wynikiem gorszym niż średnia dla kraju. 

 

 

 

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej dla Gminy Żnin. 

Źródło: GUS 

  

2.3. System pomocy społecznej w Gminie Żnin 

2.3.1. Formy pomocy i świadczeń  świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

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 (art. 2. 1 ustawy o pomocy społecznej).  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3. 1 

ustawy). Ustawa  o pomocy społecznej określa, że pomocy udziela się osobom i rodzinom 

w szczególności  z powodu: 

 1) ubóstwa; 

 2) sieroctwa; 

 3) bezdomności;  

4) bezrobocia;  

5) niepełnosprawności;  

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

7) przemocy w rodzinie;  

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze;  
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11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;   

12) trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

13) alkoholizmu lub narkomanii;  

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Żnin odpowiedzialny jest 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Na podstawie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017  rok (przyjętego 

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 r.) zidentyfikowano najczęściej występujące przesłanki 

udzielanej pomocy występujące w Gminie: 

 

 ubóstwo - udzielono pomocy 620 rodzinom, 

 bezdomność – udzielono pomocy 17 rodzinom, 

 ochrona macierzyństwa – udzielono pomocy 88 rodzinom, 

 bezrobocie- udzielono pomocy 457 rodzinom, 

 niepełnosprawność - udzielono pomocy 350 rodzinom, 

 długotrwała lub ciężka  choroba - udzielono pomocy 477 rodzinom, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - udzielono pomocy 188 rodzinom, 

 przemoc w rodzinie - udzielono pomocy 63 rodzinom, 

 alkoholizm lub narkomania - udzielono pomocy 62 rodzinom, 

 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – pomocy udzielono 

15 rodzinom; 

 zdarzenia losowe – pomocy udzielono 15 rodzinom, 

 klęska żywiołowa – pomocy udzielono 589 rodzinom. 

 

Wymienione powyżej problemy są ze sobą sprzężone. Przy udzielaniu pomocy niezbędnym jest 

współudział klienta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji. Zmusza to osoby wymagające wsparcia 

do zmiany postawy z biernej i roszczeniowej na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych 

problemów, z którymi nie potrafili sobie poradzić. 

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wskazać m.in. na utrzymywanie wysokiego poziomu 

bezradności w sprawowaniu opieki, wychowywania i prowadzenia gospodarstwa domowego, które nie 

wynika jedynie z krótkotrwałego pogorszenia się sytuacji rodzin, ale nabiera cech trwałości, przyczyniając 

się do długotrwałego pozbawienia możliwości korzystania z dóbr i usług, a tym samym prowadzi do 

wykluczenia społecznego. 

Na syndrom głębokiego ubóstwa w Polsce składa się bezrobocie połączone z niskim poziomem 

wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, wielodzietność oraz fakt zamieszkania w małych 

ośrodkach miejskich oraz na wsi, szczególnie na obszarach dotkniętych bezrobociem strukturalnym. 

Należy podkreślić, iż wzrost skali ubóstwa w ostatnich latach dokonał się przy poprawie przeciętnej 

sytuacji materialnej ogółu społeczeństwa, co świadczy o rosnących w społeczeństwie nierównościach 

w sytuacji dochodowej i poziomie życia. 

W 2017 roku wartość udzielonych świadczeń wyniosła odpowiednio: 
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Tabela 7. Wybrane dane statystyczne dla Gminy Żnin. 

Lp. Formy pomocy realizowane jako zadania zlecone lub finansowane z 

dotacji celowej 

Suma wydatków za 

2017r. 

1. Dz.855 rozdz.85504-wspieranie rodziny 36.778,66 

2. Dz.855 rozdz.85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z  funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone 

9.456.397,69 

3. Dz. 852 rozdz.85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób 

pobierających: 

-zasiłek stały-dotacja celowa 

-świadczenia rodzinne- zadania zlecone 

 

124.528,28 

55.305,36 

69.222,92 

4. Dz.852 rozdz.85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe -(zasiłki okresowe)-dotacja celowa 

970.834,00 

5.   Dz.852 rozdz.85216 - zasiłki    

  stałe - dotacja celowa 

664.762,00 

6 Dz.852 rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania-dożywianie uczniów  

w szkołach, wypłata zasiłków celowych) 

-Pozostała działalność (za życiem) 

Dz.855 rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 

Dz.852 rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 

Dz.852 rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 

Dz.852 rozdz. 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

Dz.852 rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Dz.854 rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 

                                      - stypendia dla uczniów 

                                      - inne formy pomocy dla uczniów 

 

Dz.855 rozdz.85501 Rodzina (świadczenia wychowawcze 500+) 

400.000,00 

 

4.120,00 

544,04 

7.806,02 

463.487,00 

98.461,47 

5.328.456,00 

539.931,00 

351.931,00 

188.000,00 

--------------------- 

16.136.346,19 

 

Lp. Formy pomocy finansowane ze  środków własnych Suma 

wydatków 

1. Dz.852 rozdz.85202 odpłatność za pobyt : 

- w Domu Pomocy Społecznej 

255.254,71 
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2. Dz.852 rozdz.85205-zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

32.383,50 

3. Dz.855 rozdz.85504-wspieranie rodziny 184.257,11 

4. Dz.855 rozdz.85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z  funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego- zadania własne 

52.709,60 

5. Dz.852 rozdz.85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających 

zasiłek stały 

0,00 

6. Dz.852 rozdz.85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i 

rentowe- (zasiłki okresowe) 

1.500,01 

7. Dz.852 rozdz.85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe- (zasiłki celowe) 

220.229,91 

8. Dz.852 rozdz.85216 -zasiłki stałe 0,00 

9. Dz.852 rozdz.85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.158.479,14 

10. Dz.852 rozdz.85230-pozostała działalność - (dożywianie uczniów w szkołach, 

wypłata zasiłków celowych) Pomoc w zakresie dożywiania 

189.082,07 

11. Dz.750 rozdz.75095 –pozostała działalność 12.558,17 

12. Dz.851 rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii 11.922,02 

13. Dz.851 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 501.413,89 

14. Dz.851 rozdz. 85195 – pozostała działalność (ograniczanie skutków 

niepełnosprawności) 

28.610,82 

15. Dz.852 rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 4.240,00 

16. Dz.852 rozdz. 85215 – dodatek mieszkaniowy 788.532,37 

17. Dz.852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej 1.867.185,25 

18. Dz.852 rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50.500,00 

19. Dz.854 rozdz. 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza 88.982,84 

20. Dz.855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze 287.250,00 

   

          Razem: 5.735.091,41 

 

Formy pomocy realizowane jako zadania zlecone lub z dotacji celowej =  34.232.452,35 

Formy pomocy finansowane ze środków własnych =                                           5.735.091,41 

         -------------------------------- 

          39.967.543,76  
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2.3.2. Pozostałe podmioty systemu pomocy społecznej działające na terenie Gminy 

Na terenie gminy działa 5 przychodni świadczących pomoc medyczną. W Gminie funkcjonuje 

10 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1496 uczniów, 3 szkoły ponadpodstawowe (gimnazja) 

kształcące 745 uczniów, obecnie są wygaszane. System edukacji na terenie Gminy obejmuje także                   

4 przedszkola obejmujące opieką 506 dzieci oraz innych 7 placówek wychowania przedszkolnego 

i 1 żłobek. 

W Gminie Żnin funkcjonują podmioty, organizacje związane z systemem pomocy społecznej. 

Są to między innymi placówki oświatowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, 

stowarzyszenia oraz inne organizacje formalne i grupy nieformalne, które poniżej przedstawia tabela. 

 

Tabela 8. Podmioty gminne i powiatowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych 

na rzecz mieszkańców Gminy Żnin 

 

Lp. 
Nazwa instytucji/organizacji Adres siedziby Rodzaj działalności 

Stowarzyszenia 

1. Browarowa – Większy Format ul. Browarowa 14 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

2. Stowarzyszenie Edukacyjne 

„Ekonomik” 

ul. Śniadeckich 18, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

3. Pałuckie „Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe” 

ul. Szkolna 12, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

4. Stowarzyszenie Uniwersytet III 

Wieku w Żninie im. Wandy 

Dobaczewskiej 

ul. Pocztowa 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

5. Stowarzyszenie „Kapitał Zaufania” 

w Żninie 

ul. Mickiewicza 32, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

6. Klub Motocykli Ciężkich i 

Zabytkowych „Pałuki” w Żninie 

Sulinowo 19, Podgórzyn 

2a, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

7. „MY” Ruch Społeczny ul. Górska 8, 88-400 Żnin Organizacja o charakterze społecznym 

8. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór 

Męski im. St. Moniuszki 

ul. Wandy Pieniężnej 3, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

9. Stowarzyszenie „Miłośników 

Wenecji” 

Wenecja 26, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 
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10. Stowarzyszenie Sympatyków 

Harcerstwa Żnińskiego 

ul. Zamknięta 5, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

11. Stowarzyszenie Miłośników Sportów 

Wodnych i Lotniczych Alka 

Kaczkowo, 88-400 Żnin Organizacja o charakterze społecznym 

12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Jaroszewo koło Żnina 

Jaroszewo 57, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

13. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i 

Rzwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, 

Kaczkówko 

Cerekwica 59/9, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Januszkowo 

Januszkowo 14, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

15. Stowarzyszenie Radio Żnin FM ul. Pocztowa, 

88 -400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

16. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paryż 

„Paryska Inicjatywa” 

Paryż 26, 88-400 Żnin Organizacja o charakterze społecznym 

17. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i 

Sołectw Powiatu Żnińskiego z 

siedzibą w Słębowie 

Słębowo 1, 88-400 Żnin Organizacja o charakterze społecznym 

18. Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza 

Szkoła” w Gorzycach 

Gorzyce 60, 88-400 Żnin Organizacja o charakterze społecznym 

19. Stowarzyszenie Miłośników 

Bożejewic 

Bożejewice 22/1, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

20. Pałuckie Stowarzyszenie 

Paralotniarzy w Żninie 

ul. B. Śmiałego 9, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

21. Pałucki Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Żninie 

ul. Szkolna 16, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

22. Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 

Cornelia de Lange Syndrom 

w Polsce 

ul. Składowa 20, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

23. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 

Podgórzyn 

Podgórzyn 5,  88-400 

Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 
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24. Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej w Brzyskorzystwi” 

Brzyskorzystew 61, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

25. Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze 

Stwardnieniem Rozsianym 

ul. W. pieniężnej 31/15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

26. Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin” ul. Tysiąclecia 1/5, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

27. Stowarzyszenie Windsurfing Team 

Żnin 

ul. Wyczółkowskiego 11, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

28. Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna” ul. Lewandowskiego 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

29. Bractwo Strzeleckie w Żninie ul. Plac Wolności 1, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

30. Stowarzyszenie „Miłośników Kolei i 

AirSoftGun w Żninie” 

ul. Potockiego 4, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

31. Stowarzyszenie „Silverado City” ul. Cerekwicka 8, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

32. Stowarzyszenie „Trochę Kultury” ul. Kopernika 8/43, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

33. Związek Mieszkańców Powiatu 

Żnińskiego 

ul. Gościnna 2, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

34. Żniński Klub Morsa u. Szkolna 12, 88-400 

Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

35. Stowarzyszenie Pałuckie 

Towarzystwo Motocyklowe  

„Czaple” 

ul. Szkolna 5/3, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

36. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Brzyskorzystewko 

Brzyskorzystewko 10, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

37. Forum Samorządowe „Pałuki” u. Mickiewicza 37, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

38. Żnińskie Towarzystwo Kultury ul. Plac Wolności 2/5, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 
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39. Stowarzyszenie Miłośników Wsi 

Wójcin „Brama Pałuk” 

Wójcin 48a, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

40. Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla 

Górskiego w Żninie „Nasza Góra” 

ul. Świerkowa 5, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

41. Klub Sportu i Turystyki Wodnej 

„Pałuki” 

ul. Szkolna 12, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

42. Stowarzyszenie Pałuczanka Żnin ul. Gnieźnieńska 7, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

43. Stowarzyszenie Jedynka ul. Szkolna 4, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

44. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło 

Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym w Żninie 

ul. Pocztowa 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

45. Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919 

ul. Szkolna 4, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

46. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Koło w Żninie 

ul.  Zygmunta Starego 8, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

47. Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów Zarząd Rejonowy w 

Żninie 

ul. Pocztowa 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

48. Ruch Kultury Chrześcijańskiej 

„Odrodzenie” koło Św. Faustyny 

koło Św. Faustyny w Żninie 

ul. Browarowa 3/22, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

49. Światowy Związek Żołnierzy AK 

Oddział w Żninie 

ul. Śniadeckich 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

50. Związek Inwalidów Wojennych i 

Wojskowych 

ul. Śniadeckich 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

51. Związek Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów politycznych koło w 

Żninie 

ul. Śniadeckich 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

52. Polski Związek Niewidomych Okręg 

Kujawsko Pomorski Koło w Żninie 

ul. Pocztowa 15, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 
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53. Kujawsko -Pomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża Oddział Rejonowy w Żninie 

ul. Aliantów 10, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

54. Fundacja Dar Serca w Żninie ul. Aliantów 10, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

55. Klub Honorowych dawców Krwi im. 

Dr Andrzeja Hoffmana w Żninie 

ul. Aliantów 10, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

56. Klub Honorowych dawców Krwi 

przy ZSP w Żninie 

ul. Browarowa 14, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

57. Mundurowy Klub Motorowy 

Rzeczypospolitej Polskiej Region w 

Żninie 

ul. Kopernika 5/18, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

58. Pałuckie Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców w Żninie 

ul. 700-lecia 32, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

59. Klub Modelarski „ROBSON Żnin” ul. Browarowa 9/12, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

60. Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej 

im. Andrzeja Rosiaka 

ul. Żytnia 2/9, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

61. Międzyszkolny Klub Żeglarski ul. Szkolna 18 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

62. Pałuki Running Team Jaroszewo 44, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

63. Klub Sportowy Szosa Żnin ul. Ptasia 13, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

64. Związek Wędkarski „Pałuczanin” 

Żnin 

ul. H. Sienkiewicza 2a , 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

65. Klub Sportowy Jeziorak ul. Żytnia 5/4, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

66. Klub Sportowy LO Żnin ul. Sienkiewicza 1 , 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

67. Uczniowski Klub Sportowy 5 Żnin ul. 1 Stycznia 17, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

Id: 2D1577BD-96D6-4D07-99DC-90C416DBBFB5. Uchwalony Strona 24



        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 

 

25 | Strona 

 

68. Żniński Klub Biegacza Sobiejuchy 18, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

69. Międzyszkolny Klub Żeglarski ul. Szkolna 18, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

70. Stowarzyszenie Skrzydła ul. Tysiąclecia 1/40, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

71 . Lokalna Grupa Działania Pałuki 

Wspólna Sprawa 

Plac Działowy 6, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

72. Pałucka Akademia Piłkarska „Bzyki” 

Żnin 

ul. Dąbrowskiego 63, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

73. Uczniowski Klub Sportowy Pałuki ul. 1 Stycznia 17 , 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

74. Hospicjum Domowe Sue Ryder 

w Bydgoszczy 

Zespół Opieki Domowej    

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze medycznym 

w zakresie min. opieki paliatywnej, 

psychogeriatrycznej. 

75. Stowarzyszenie „Bliżej siebie” ul. 700 lecia 36, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze społecznym 

Instytucje związane z kulturą i rekreacją 

1. Żniński Dom Kultury  ul. Pocztowa 15, 

88-400 Żnin 

Działalność kulturalna 

2. Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Żninie 

ul. Sienkiewicza 4, 

88-400 Żnin 

Działalność kulturalna 

3. 

 

Miejski Ośrodek Sportu ul. Gnieźnieńska 7, 

88-400 Żnin 

Organizacja o charakterze rekreacyjno 

– sportowym. 

4. Muzeum Ziemi Pałuckiej Plac Wolności 1, 

88-400 Żnin 

Działalność kulturalna 

Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej 

1. Miejski  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żninie 

ul. 700-lecia 36, 

88-400 Żnin 

Pomoc społeczna, praca socjalna, 

poradnictwo prawne, świadczenia 

rodzinne 

2. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żninie 

 ul. Szpitalna 32, 

88-400 Żnin 

Pomoc społeczna, praca socjalna, 

specjalistyczne poradnictwo rodzinne 
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3. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ul. Składowa 4, 

88-400 Żnin 

Pomoc prawna dla bezrobotnych, 

pośrednictwo pracy   

4. Komenda Powiatowa Policji 

w Żninie 

Plac Wolności 4, 

88-400 Żnin 

Zapewnienie bezpieczeństwa w gminie 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Urząd Miejski Żnin 

MOPS Żnin 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 

Placówki środowiskowego wsparcia 

1. Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza Nr 1 w Żninie Filia 

Nr 1 w Paryżu 

Paryż 26, 88-400 Żnin Udzielanie pomocy oraz realizacja 

programu profilaktyczno-

wychowawczego dla dzieci w wieku 

szkolnym wymagających opieki 

wsparcia-prowadzenie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka. 

2. 
Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza Nr 1 w Żninie Filia 

Nr 2 w Brzyskorzystewku 

Brzyskorzystewko 23, 

88-400 Żnin 

Udzielanie pomocy oraz realizacja 

programu profilaktyczno-

wychowawczego dla dzieci w wieku 

szkolnym wymagających opieki 

wsparcia-prowadzenie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka. 

3. 
Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza Nr 1 w Żninie Filia 

Nr 3 w Cerekwicy 

Cerekwica, 88-400 Żnin Udzielanie pomocy oraz realizacja 

programu profilaktyczno-

wychowawczego dla dzieci w wieku 

szkolnym wymagających opieki 

wsparcia-prowadzenie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka. 

4. 
Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza Nr 1 w Żninie Filia 

Nr 4 w Jadownikach Rycerskich 

Jadowniki 18, 

88-400 Żnin 

Udzielanie pomocy oraz realizacja 

programu profilaktyczno-

wychowawczego dla dzieci w wieku 

szkolnym wymagających opieki 

wsparcia-prowadzenie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka. 
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5. 
Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza Nr 1 w Żninie Filia 

Nr 5 w Bożejewiczkach, 

Bożejewiczki 13, 

88-400 Żnin 

Udzielanie pomocy oraz realizacja 

programu profilaktyczno-

wychowawczego dla dzieci w wieku 

szkolnym wymagających opieki 

wsparcia-prowadzenie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka. 

6. 
Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza Nr 2 w Żninie 

ul. Wandy Pieniężnej 19, 

88-400 Żnin 

Udzielanie pomocy oraz realizacja 

programu profilaktyczno-

wychowawczego dla dzieci w wieku 

szkolnym wymagających opieki 

wsparcia-prowadzenie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka. 

7. Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Żninie 

ul. Szpitalna 32, 

88-400 Żnin 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

8. Punkt Jadłodajnia  ul. Aliantów 10 , 

88-400 Żnin 

Pomoc społeczna - dożywianie 

9. Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Żninie  

ul. Szpitalna 32, 

88-400 Żnin 

Pomoc osobom niepełnosprawnym  

10. Mieszkania Wspomagane – Paryż 

i Żnin  

W zasobach lokalowych 

MOPS w Żninie 

Pomoc rodzinie w kryzysie 

11. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu 

Rehabilitacyjnego i Urządzeń 

Pomocniczych 

W zasobach lokalowych 

MOPS w Żninie 

Pomoc osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

12. Punkt Interwencji Kryzysowej W zasobach lokalowych 

MOPS w Żninie 

Pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

13. Punkt Konsultacyjny W zasobach lokalowych 

MOPS w Żninie 

Pomoc terapeutyczna dla osób 

uzależnionych 

Parafie 

1 Parafia NMP Królowej Polski  ul. Lewandowskiego 15, 

88-400 Żnin 

Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 
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2 Parafia PW Św. Marcina ul. Pałucka 1, 

88-400 Żnin 

Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

3 Parafia PW Św. Floriana ul. Floriana 4, 

88-400 Żnin 

Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

4. Parafia PW Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej 

Brzyskorzystew 26, 

88-400 Żnin 

Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

5. Parafia PW Narodzenia NMP 

w Wenecji 

Wenecja 6, 88-400 Żnin Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

6. Parafia PW Nawiedzenia NMP i 

Wszystkich Świętych w Kierzkowie 

Kierzkowo 12, 

88-400 Żnin 

Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

7. Parafia PW Wszystkich Świętych 

i Św. Rocha w Gorzycach 

Gorzyce 50, 88-400 Żnin Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

8. Parafia PW Św. Mikołaja 

w Cerekwicy 

Cerekwica, 88-400 Żnin Działalność duszpasterska, 

organizowanie pomocy rodzinom 

 

2.4. Problemy społeczne mieszkańców Gminy Żnin w świetle konsultacji społecznych 

 

 

Identyfikacji problemów społecznych dokonano w oparciu o konsultacje społeczne 

(z wykorzystaniem narzędzia badawczego – ankiety zamieszczonej w załączniku nr 1 do strategii).

Celem badania ankietowego było zbadanie opinii mieszkańców Gminy Żnin na temat ich sytuacji, 

zauważonych problemów społecznych, potrzeb oraz kształtowania polityki społecznej w gminie. Badanie 

przeprowadzono w kwietniu 2018 r. Respondenci zwrócili 461 ankiet.  

Mieszkańcy Gminy oceniając warunki życia w Gminie według podanych kryteriów najgorzej 

ocenili poziom ochrony zdrowia (średnia ocena 1,6 w skali 0-4) oraz warunki mieszkaniowe (ocena 1,7).  

Stosunkowo nisko zostały ocenione także miejsca rekreacji na terenie Gminy oraz organizacja imprez 

cyklicznych (oceny poniżej średniej 2) . 

Mieszkańcy są zadowoleni z jakości szkół, poziomu pomocy społecznej oraz dostępności handlu i usług. 

(oceny powyżej średniej 3). 
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Wykres 1. Ocena warunków życia w Gminie Żnin. 

 

 
 

Mieszkańcy zostali poproszeni także o wskazanie dominujących problemów dla wybranych grup 

społecznych. 

W grupie dzieci i młodzieży najwięcej osób wskazało na brak zorganizowanych form spędzania wolnego 

czasu (64,25% respondentów) oraz na obecność alkoholu i papierosów w życiu dzieci i młodzieży 

(44,20% respondentów). 

 

Wykres 2. Problemy w grupie dzieci i młodzieży. 

 
 

Jako problemy rodzin zamieszkujących na terenie Gminy wskazano alkoholizm (33,2%), bezrobocie 

(27,5%) oraz niski poziom pomocy między rodzinami (29,3%). 
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Wykres 3. Problemy rodzin na terenie Gminy Żnin. 

 
 

Jako problemy osób starszych wskazano brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu (39,1%) 

oraz bariery architektoniczne (41%). 

 

 

Wykres 4. Problemy osób starszych na terenie Gminy Żnin. 

 
 

Oprócz powyższych mieszkańcy negatywnie ocenili ochronę zdrowia - ponad połowa 

respondentów uznała, iż liczba lekarzy specjalistów jest zbyt mała i prawie połowa wskazała, na długi 

okres oczekiwania na usługi medyczne. 

 

 

 

 

 

 

Id: 2D1577BD-96D6-4D07-99DC-90C416DBBFB5. Uchwalony Strona 30



        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 

 

31 | Strona 

 

 

Wykres 5. Ocena służby zdrowia na terenie Gminy Żnin. 

 
 

W obszarze edukacji wskazano na ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań (68% 

respondentów) i brak placówek wychowania przedszkolnego (46%). 

 

 

Wykres 6. Ocena systemu edukacji Gminy Żnin. 

 
 

Wśród problemów w dostępie do kultury i sportu wskazano na ograniczoną bazę rekreacyjną. 
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Wykres 7. Ocena dostępu do kultury i sportu w Gminie Żnin. 

 
 

Wśród działań, które potencjalnie mogą poprawić warunki życia w Gminie (pytania otwarte) respondenci 

wskazali m.in. na następujące: 

 Zorganizowane formy spędzania wolnego czasu, z naciskiem na brak odpłatności. Kółka 

zainteresowań, kluby sportowe; 

 Zwiększenie dostępności opieki psychologicznej i pedagogicznej; 

 Infrastruktura: place zabaw, dostępność orlików, basen; 

 Niwelowanie barier architektonicznych; 

 Dzienny dom pobytu, DPS; 

 Zwiększenie oferty kulturalnej i możliwości integracji społecznej dla osób starszych przez 

tworzenie klubów, miejsc spotkań, miejsc rozwijania zainteresowań osób starszych; 

 Zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych; 

 Zwiększenie możliwości przekwalifikowania zawodowego; 

 Inicjatywy wolontariatu młodzieży na rzecz osób starszych. 

2.5. Analiza SWOT Gminy Żnin w zakresie spraw społecznych.  

 

Ustalono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które determinują kierunki rozwoju polityki 

społecznej Gminy Żnin. 

 

Tabela 9. Analiza SWOT 

ANALIZA SWOT SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY ŻNIN 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 istnienie funduszy na profilaktykę i 

rozwiązywanie problemów uzależnień; 

 poprawne funkcjonowanie GPPiRPU 

i sieci placówek wsparcia; 

 profesjonalna kadra służąca 

rozwiązywaniu problemów społecznych; 

 współpraca z sołtysami i ich 

zaangażowanie 

 ograniczone środki finansowe na realizację 

wszystkich koniecznych działań 

w obszarze integracji społecznej 

 brak rozbudowanej bazy lokalowej 

do spełniania wszystkich oczekiwań 

społecznych; 

 brak animatorów na wsiach; 

 ograniczona dostępność dziennych domów 
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 współpraca z instytucjami powiatowymi; 

 powstawanie nowych obiektów 

sportowych; 

 skuteczne funkcjonowanie usług 

opiekuńczych; 

 pozytywna współpraca Gminy 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

z innymi podmiotami pomocy społecznej 

w zakresie pojawiających się problemów 

społecznych. 

 systematyczny rozwój gminnej 

infrastruktury mogący być zachętą dla 

potencjalnych inwestorów tworzących 

miejsca pracy; 

 właściwe rozpoznanie problemów 

i potrzeb środowiska m.in. przez 

pracowników socjalnych; 

 programy profilaktyczne realizowane 

w szkołach; 

 szczepienia profilaktyczne; 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych 

na projekty prospołeczne 

 partnerstwo w celu utworzenia dziennego 

domu pobytu 

 sieć asystentów rodziny 

 nieodpłatna pomoc prawna adekwatna 

do potrzeb 

 dostępność ośrodka pomocy społecznej  

 istnienie centrum organizacji 

pozarządowych 

 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

 organizowanie wolnego czasu dzieci 

w postaci półkolonii 

 współpraca z miastami partnerskimi 

 szybkość przeciwdziałania przemocy 

dzięki współpracy MOPS-Policja 

 istnienie Funduszu Sołeckiego 

  

  

pomocy społecznej; 

 brak wystarczającej pomocy sąsiedzkiej 

 brak izby wytrzeźwień 

 brak powiatowego zespołu orzekania 

o niepełnosprawności na terenie Powiatu 

Żnińskiego 

 brak szerokiej informacji medialnej 

o możliwościach rozwiązywania 

indywidualnych problemów społecznych 

 brak mieszkań komunalnych i socjalnych 

SZANSE ZAGROŻENIE 

 bliskość dużego ośrodka miejskiego, jakim 

jest Bydgoszcz, dogodna lokalizacja 

regionalna i sieć połączeń regionalnych; 

 rozwój infrastruktury gminy: sieć gazowa 

i wodociągów, sieć średniego napięcia, 

telekomunikacja, oczyszczalnia ścieków 

z rozbudowywaną kanalizacją; 

 gospodarność i przedsiębiorczość 

 brak komunikacji publicznej 

 bezrobocie  

 migracje ludzi młodych za pracą 

 rozbicie więzi rodzinnych, społecznych 

 rozluźnienie standardów moralnych 

 rozwój patologii/uzależnień 

 powiększenie  się  obszaru  dysfunkcji 

rodzinnych 
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mieszkańców; 

 sieć szkół podstawowych; 

 zróżnicowana działalność usługowa; 

 duża liczba obiektów zabytkowych oraz 

jezior; walory turystyczne; 

 zasoby terenów pod zabudowę 

jednorodzinną, 

 program „Mieszkanie +” 

 programy odpracowania zaległości 

czynszowych; 

 ulgi w podatku dla przedsiębiorców 

zatrudniających pracowników z terenu 

Gminy; 

 duża liczba aktywnie działających 

organizacji pozarządowych 

 wyłonienie liderów społecznych 

 promocja Gminy Żnin 

 realizacja Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Żnin na lata 2016-2023 

 rozwój ekonomii społecznej w Gminie 

Żnin 

 wzrost agresywnych zachowań dzieci 

i młodzieży 

 niedoszacowanie liczby uzależnionych 

od narkotyków, alkoholu i.in. 

 uśpiona czujność społeczna 

 bezradność  i  bierność  rodzin  

w rozwiązywaniu własnych problemów 

 brak  zabezpieczenia  społecznego 

na wypadek choroby, starości 

 wyuczona  bezradność,  roszczeniowość 

postaw 

 starzenie się społeczeństwa  

 izolacja społeczna 

 bierność społeczna 

 negatywne  nastawienie  społeczne 

do osób  zagrożonych  marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym 

 brak zakładu opiekuńczo-leczniczego 

na terenie Żnina 

 liczba uczniów z dysfunkcjami 
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III. KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNEGO GMINY ŻNIN 

 

 3.1. Wizja rozwoju społecznego Gminy Żnin 

 

 Określając pożądany stan ładu społecznego w Gminie Żnin w zakresie polityki społecznej 

w perspektywie następnych lat, wypracowano wspólnie zintegrowaną wizję uwzględniającą zasady 

zrównoważonego rozwoju:  

  

„ Pomóż im tak by sami pomagali sobie” 

 

 1. ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY ŻNIN HARMONIJNEGO ROZWOJU 

W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UMOŻLIWIENIE REALIZACJI PLANÓW 

OSOBISTYCH, ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH, 

 

 2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI POTRZEBAMI 

OSÓB, RODZIN, GRUP I SPOŁECZNOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU 

ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU LUDZKIEGO I INSTYTUCJONALNEGO, 

 

 3. PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

POPRZEZ STWORZENIE SPRAWNEGO SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO OSOBOM 

I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH. 
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3.2. Cele rozwoju społecznego Gminy Żnin 

 

Dążąc do kształtowania demokratycznego ładu społecznego w Gminie Żnin wytyczono cele główne i cele szczegółowe oraz kierunki działań 

w ramach poszczególnych celów operacyjnych: 

 

Tabela 10. Kierunki rozwoju społecznego Gminy Żnin. 

Cel główny 1:  

Redukcja zjawiska 

ubóstwa 

i wykluczenia 

społecznego 

 

Cel główny 2: 

Wspieranie rodzin 

będących 

w kryzysie ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

potrzeb  dzieci i 

młodzieży 

Cel główny 3: 

Utrzymanie osób terminalnie 

chorych, starszych i 

niepełnosprawnych                        

jak najdłużej w środowisku 

zamieszkania lub zapewnienie im 

opieki. 

Cel główny 4:  

Budowa sprawnego 

systemu profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów        

uzależnień 

Cel główny 5: 

Rozwój kapitału społecznego 

w środowisku lokalnym 

 

1.1. Działania 

ratunkowe w 

stosunku do grup 

dotkniętych 

problemem ubóstwa 

i marginalizacją. 

2.1. Pomoc osobom i 

rodzinom, 

u których stwierdzono 

bezradność 

w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. 

3.1. Zapewnienie odpowiednich 

form opieki osobom 

wymagającym takiej pomocy,  

4.1. Zapobieganie 

powstawaniu nowych 

problemów 

uzależnień. 

5.1.  Aktywizacja i mobilizacja 

partnerów lokalnych 

i regionalnych  do współpracy 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych. Budowanie 

partnerstwa trójsektorowego 

publiczno-społeczno- 

prywatnego w zakresie rozwoju 

usług na rzecz wspierania 

potrzebujących. 

1.2. Działania 

łagodzące, 

profilaktyczne 

i zapobiegające 

w stosunku do grup 

znajdujących się na 

pograniczu minimum 

socjalnego. 

2.2. Pomoc 

niepełnosprawnym 

i długotrwale chorym 

dzieciom 

i ich rodzinom. 

3.2. Aktywizowanie osób 

starszych 

i niepełnosprawnych do udziału w 

życiu społecznym. 

4.2. Zmniejszanie 

rozmiarów 

problemów, które 

aktualnie występują. 

5.2.  Wzrost integracji 

społecznej. Wzmacnianie więzi 

społecznych. Wzmocnienie 

partycypacji społecznej. 

Aktywizowanie mieszkańców 

w grupach formalnych 

i nieformalnych. 

1.3. Zapobieganie 2.3. Pomoc rodzinie w 3.3. Rozwój infrastruktury (domy 4.3. Rozwój 5.3. Wspieranie instytucji 
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rozwojowi patologii 

społecznych. 

kształceniu i 

wszechstronnym rozwoju 

dzieci i młodzieży. 

dziennego pobytu, wolontariat, 

spółdzielnia socjalna, Zielona 

Opieka – Gospodarstwa 

Opiekuńcze) 

infrastruktury 

do prowadzenia 

profilaktyki. 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Wsparcie postaw 

obywatelskich. 

1.4. Wsparcie osób 

bezrobotnych 

i poszukujących 

pracy, w tym 

szczególnie 

bezrobotnych 

długotrwale i kobiet. 

2.4. Pomoc dzieciom z 

rodzin zagrożonym, 

znajdujących się 

w kryzysie oraz całym 

rodzinom.  

  

 

1.5. Pomoc osobom 

bezdomnym i 

zagrożonym 

bezdomnością. 

   

 

1.6. Rozwój ekonomii 

społecznej w Gminie 

Żnin 
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3.3. Realizacja celów – kierunki działań  

 

Cel główny 1:  Redukcja zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego 

 

 

Realizacja celów szczegółowych nastąpi przez podjęcie następujących działań: 

1. Zmniejszanie skutków ubóstwa i bezrobocia poprzez systematyczną pomoc finansową  

i rzeczową realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Objecie pracą socjalną, w tym popołudniową pracą socjalną osób marginalizowanych, w tym 

bezrobotnych, aby zachęcać je do systematycznego poszukiwania zatrudnienia. W szczególności 

należy dążyć do udzielenia im wszechstronnej pomocy w zakresie poradnictwa 

(m.in. psychologicznego) oraz zapoznania   z aktywnymi formami poszukiwania pracy. 

3.  Rozwijanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania zjawiska 

bezrobocia na terenie gminy, obejmującej m.in. upowszechnianie ofert pracy i informacji o wolnych 

miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach i kursach umożliwiających 

zmianę kwalifikacji zawodowych, organizowanie stażów absolwenckich i przygotowania 

zawodowego oraz prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. 

4.   Zapewnienie najuboższej ludności Gminy jednego gorącego posiłku dziennie. 

5.   Systematyczne dokształcanie pracowników socjalnych w zakresie wdrażania nowych instrumentów 

w pracy socjalnej 

6.   Tworzenie na terenie gminy sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów tworzących nowe 

miejsca pracy m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu dogodnych ulg podatkowych z tytułu 

podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. 

7.  Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze i na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

8.  Współudział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przez instytucje 

pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. 

9.   Bieżący monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów mających na celu 

rozwiązywanie problemu bezrobocia, w szczególności wśród kobiet i osób długotrwale 

bezrobotnych. 

10.   Wsparcie osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych m.in. poprzez: pracę socjalną, udzielanie 

pomocy finansowej, rzeczowej i wsparcia psychologicznego, tworzenie mieszkań socjalnych, 

utrzymanie i poszerzenie usług (podjęcie współpracy z PCPR  i PFRON w zakresie likwidacji barier 

architektonicznych), reintegrację społeczną i zawodową – organizowanie zatrudnienia socjalnego dla 

osób objętych programem wychodzenia z bezdomności. 

11.   Zapewnienia miejsca pobytu w mieszkaniach wspomaganych. 

12.   Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego  

 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”.  

13.  Wspieranie działań w celu utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, których  celem nie 

jest maksymalizacja zysku, ale działania na rzecz osób, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić 

sobie na rynku pracy. 
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Cel główny 2: Wspieranie rodzin będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem 

 potrzeb  dzieci i młodzieży 

  

Realizacja celów szczegółowych nastąpi przez podjęcia następujących działań: 

1. Zintensyfikowanie i rozwój pracy socjalnej, w tym popołudniowej pracy socjalnej 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

2. Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

3. Zapewnienie rodzinom, dzieciom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci szerszego dostępu 

do pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i społecznej. 

4. Tworzenie i rozwijanie świetlic wiejskich, w tym środowiskowych, socjoterapeutycznych, 

opiekuńczo-wychowawczych, działających w poszczególnych miejscowościach, oferujących 

pomoc dzieciom z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez: dożywianie, 

właściwą opiekę pedagogiczną, pomoc  w rozwiązywaniu trudności szkolnych, możliwość 

konstruktywnego spędzania czasu wolnego, nabywanie przez dzieci różnych umiejętności 

społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. 

5. Systematyczna współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi opiekę 

dla dzieci. 

6. Systematyczna współpraca z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu na położenie 

gminy, w szczególności sądem rodzinnym oraz kuratorami sądowymi dla dzieci i młodzieży. 

7. Współuczestnictwo w kampaniach medialnych i informacyjnych organizowanych przez inne 

podmioty pomocy społecznej (PCPR, ROPS, inne). 

8. Systematyczne współdziałanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami 

oświatowymi w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, 

a w szczególności przeciwdziałanie pojawiającym się nieprawidłowościom.  

9. Tworzenie mieszkań wspomaganych przeznaczonych w szczególności dla rodzin w kryzysie, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

10. Kontynuowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i marginalizacją. 

11. Organizowanie dla rodziców i ich dzieci różnych form edukacji z wykorzystaniem istniejącego 

systemu szkolnego. 

12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, m.in. poprzez zwiększenie liczby i wachlarza zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

(zajęcia muzyczne, plastyczne, kluby i koła zainteresowań, turnieje sportowe, festyny rodzinne, 

wycieczki), rozszerzenie oferty działających na terenie gminy świetlic i klubów sportowych, 

rozbudowę zaplecza sportowego gminy (boiska sportowe, place zabaw), zwiększenie dostępu 

do Internetu (tworzenie kawiarenek internetowych) oraz rozbudowę zaplecza wypoczynkowego. 

13. Rozpowszechnianie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. 

14. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka 

 i rodziny. 

15. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
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Cel główny 3: Utrzymanie osób terminalnie chorych, starszych i niepełnosprawnych                        

jak najdłużej w środowisku zamieszkania lub zapewnienie im opieki. 

 

Realizację celów szczegółowych umożliwią następujące działania: 

1. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki w środowisku 

zamieszkania. 

2. Praca socjalna. Podejmowanie przez pracowników socjalnych działań mających głównie na celu 

ułatwianie kontaktów z placówkami ochrony zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu 

z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, inicjowanie kontaktów rodzinnych oraz 

podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie 

opieki nad osobą wymagającą takiej pomocy, porozumień na świadczenie usług, zapewnienie 

osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, promowanie 

zdrowego stylu życia, uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych 

i niepełnosprawnych, propagowanie pomocy sąsiedzkiej, rozpowszechnienie idei wolontariatu 

(objęcie opieką osób jej potrzebujących), prowadzenie współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w celu umożliwienia osobom starszym i niepełnosprawnym skorzystania 

z przysługujących im uprawnień, np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium. 

3. Kontynuacja prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

4. Rozwijanie usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, podstawową opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie 

kontaktu z otoczeniem, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami 

psychicznymi. 

5. Rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze i niepełnosprawne, 

w tym organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, zaspokajanie potrzeb kulturalno-

społecznych i rekreacyjnych. 

6. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie gminy punktu konsultacyjno-informacyjnego 

dla osób niepełnosprawnych. 

7. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie: 

 likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w obiektach użyteczności publicznej, 

 aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

8. Wsparcie osób zaburzonych i chorych psychicznie w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie 

gminy, w szczególności poprzez opiekę medyczną, poradnictwo socjalne i pomoc materialną. 

9. Założenie i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu. 

10. Podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie Gminy Żnin Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

11. Powołanie Rady Seniorów. 
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Cel główny 4: Budowa sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów  uzależnień 

 

Kierunki działań do realizacji celów szczegółowych: 

1. Profilaktyka mająca na celu zmianę zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych 

z alkoholem i narkotykami. 

2. Zintensyfikowanie stosownych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej kierowanej  

w szczególności do dzieci i młodzieży. 

3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu. 

4. Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży) odnośnie zagrożeń wynikających ze stosowania używek m.in. poprzez 

organizowanie spotkań informacyjno-poradniczych, pogadanek dla dzieci  i młodzieży oraz 

prelekcji dla rodziców. 

5. Prowadzenie edukacji eliminującej czynniki zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu 

społecznemu i psychologicznemu – promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży. 

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym  

i współuzależnionym w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz wzmacnianie efektów leczenia – wydłużenie czasu czas trwania spotkań 

organizowanych w funkcjonującym na terenie gminy Punkcie Konsultacyjnym, tworzenie grup 

samopomocowych  i wsparcia. Dalsze funkcjonowanie Klubu AA. 

7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

8. Przeciwdziałanie przemocy domowej – opracowanie i realizacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Cel główny 5: Rozwój kapitału społecznego w środowisku lokalnym 

 

Kierunki działań do celów szczegółowych: 

1. Systematyczna diagnoza i monitoring istniejących problemów społecznych. 

2. Systematyczne wzmacnianie kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dokształcanie 

i utrzymanie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych. 

3. Doskonalenie systemu informacyjnego na temat pomocy społecznej  i wsparcia mieszkańców 

gminy, m.in. poprzez Internet, prasę lokalną, zamieszczanie ogłoszeń na tablicach 

informacyjnych, rozpowszechnianie broszur i ulotek, rozlepianie plakatów, organizowanie 

spotkań, w sprzyjających okolicznościach – podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie 

gminy punktu informacyjnego. 

4. Analiza ofert organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu i województwa; 

rozszerzanie współpracy z organizacjami już funkcjonującymi na terenie gminy. 

5. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi o działalności ponadlokalnej                                

i ogólnopolskiej poprzez zaprezentowanie im walorów i możliwości samorealizacji na terenie 

gminy. 
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6. Rozwijanie ruchu pozarządowego na terenie gminy poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

dla liderów. 

7. Propagowanie idei samopomocy i obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

8. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, a tym wspieranie organizacyjne, prawne 

i lokalowe powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz świadczenie poradnictwa 

dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania grantów i dotacji, środków finansowych 

z innych źródeł niż samorządowe. 

9. Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych już funkcjonujących na terenie 

gminy poprzez systematyczny przepływ informacji o podejmowanych inicjatywach, regularne 

spotkania oraz wymianę doświadczeń. 

10. Promowanie idei wolontariatu i pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy w realizowaniu zadań 

dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 

11. Wspieranie, promocja i współpraca samorządu gminnego z sektorem ekonomii społecznej, jako 

stałego elementu polityki społecznej gminy stymulującego rozwój lokalny. W ramach współpracy 

korzystne jest zlecanie zadań w sferze usług publicznoprawnych podmiotom ekonomii społecznej 

wykorzystując tzw. klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, zyskując przez władze 

lokalne realną pomoc, co z kolei zwiększa szansę na stabilną działalność przedsiębiorstw 

społecznych i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Rozwiązanie takie stanowi alternatywę dla nie zawsze skutecznych programów aktywizacji 

zawodowej. 
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3.4.Ramowy harmonogram wdrażania Strategii  

 

Tabela 11. Cele główne, operacyjne i ich realizacja 

 Cel główny 1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego 

Cele  szczegółowe Instytucja 

odpowiedzi

alna 

Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Okres realizacji wskaźnik 

[ jednostka] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1 Działania 

ratunkowe 

w stosunku do 

grup dotkniętych 

problemem 

ubóstwa 

i marginalizacją. 

 

Gmina, 

MOPS  

Gmina, 

MOPS, 

Powiatowy 

Urząd Pracy,  

i inni 

społeczni 

partnerzy oraz 

sektor biznesu 

RPO 

Województwa 

Kujawsko -

Pomorskiego, 

POWER, środki 

własne gminy 

i inne pozyskane 

od grantodawców, 

sponsorów 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Zrealizowane 

projekty (liczba), 

osoby objęte 

projektami. 

1.2 Działania 

łagodzące, 

profilaktyczne i 

zapobiegające w 

stosunku do grup 

znajdujących się 

na pograniczu 

minimum 

socjalnego 

Gmina, 

MOPS 

 

 

 

 

 

Gmina, 

MOPS, 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

i inni 

społeczni 

partnerzy oraz 

sektor biznesu 

RPO 

Województwa 

Kujawsko -

Pomorskiego , 

POWER, środki 

własne gminy, 

marszałka, z 

budżetu państwa 

i  inne pozyskane 

od grantodawców 

środki własne 

gminy i inne 

P
la

n
o

w
an

ie
 

X X X X X X X 

Zrealizowane 

projekty (liczba), 

osoby objęte 

projektami. 
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1.3 Zapobieganie 

rozwojowi    

patologii 

społecznych 

 

Gmina, 

MOPS 

Gmina, 

MOPS, 

Szkoły. 

RPO 

Województwa 

Kujawsko -

Pomorskiego, 

POWER,  środki 

własne gmin 

i inne 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Zrealizowane 

projekty (liczba), 

osoby objęte 

projektami. 

1.4 Wsparcie osób 

bezrobotnych 

poszukujących 

pracy, w tym 

szczególnie 

bezrobotnych 

długotrwale 

i kobiet 

Gmina, 

MOPS 

Gmina, 

MOPS, 

Powiatowy 

Urząd Pracy i 

inni społeczni 

partnerzy oraz 

sektor biznesu 

RPO 

Województwa 

Kujawsko -

Pomorskiego, 

POWER, FP, 

środki własne 

gminy i inne 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba 

uczestników, 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

1.5 Pomoc osobom 

bezdomnym 

i zagrożonym 

bezdomnością 

Gmina, 

MOPS 

Gmina, MOPS 

i inni 

społeczni 

partnerzy oraz 

sektor biznesu 

RPO 

Województwa 

Kujawsko -

Pomorskiego, 

POWER,  środki 

własne gminy, 

marszałka, z 

budżetu państwa 

i  inne pozyskane 

od grantodawców 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba osób 

bezdomnych 

objętych pomocą 
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Cel główny 2.  Wspieranie rodzin będących w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

Cele szczegółowe Instytucja 

odpowiedzi

alna 

Realizatorzy Źródła finansowania Okres realizacji wskaźnik 

[ jednostka] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.1. Pomoc 

osobom 

i rodzinom, 

u których 

stwierdzono 

bezradność 

w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych. 

Gmina, 

MOPS 

Gmina, MOPS, OSP, 

KGW, i inni społeczni 

partnerzy.  

RPO Województwa 

Kujawsko -Pomorskiego 

POWER,  środki własne 

gminy, marszałka, z 

budżetu państwa   

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba osób/ 

rodzin 

objętych 

pomocą 

2.2. Pomoc 

niepełnosprawnym 

i długotrwale 

chorym dzieciom 

i ich rodzinom. 

Gmina, 

MOPS 

Gmina, MOPS,  ochrona 

zdrowia, i inni społeczni 

partnerzy, MOS, COP 

RPO Województwa 

Kujawsko -Pomorskiego 

POWER, PFRON, środki 

własne gminy, 

marszałka, 

z budżetu państwa  P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba osób 

objętych 

pomocą, 

Formy 

pomocy 

2.3. Pomoc 

rodzinie w 

kształceniu i 

wszechstronnym 

rozwoju dzieci 

i młodzieży. 

Gmina, 

MOPS 

Gmina, MOPS, Szkoły, 

OSP, świetlice wiejskie, 

KGW, ŻDK,  i inni 

społeczni partnerzy, MOS, 

COP 

RPO Województwa 

Kujawsko -Pomorskiego 

POWER,  środki własne 

gminy, marszałka, 

z budżetu państwa  P
la

n
o

w
an

ie
 

X X X X X X X 

Liczba 

zrealizowany

ch projektów, 

liczba 

uczestników 

2.4. Pomoc 

dzieciom z rodzin 

zagrożonych, 

znajdujących się 

w kryzysie oraz 

całym rodzinom.  

Gmina, 

MOPS 

Gmina, MOPS, Szkoły  i 

inni społeczni partnerzy  

RPO Województwa 

Kujawsko -Pomorskiego 

POWER, środki własne 

gminy marszałka, z 

budżetu państwa 

i  inne 

P
la

n
o

w
an

ie
 

X X X X X X X 

Liczba dzieci 

oraz rodzin 

objętych 

pomocą 
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Cel główny 3. Utrzymanie osób terminalnie chorych, starszych i niepełnosprawnych jak najdłużej w środowisku zamieszkania  lub zapewnienie 

im opieki 

Cele szczegółowe Instytucja 

odpowiedzialn

a 

Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Okres realizacji wskaźnik 

[ jednostka] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3.1. Zapewnienie 

odpowiednich form 

opieki osobom 

wymagającym takiej 

pomocy. 

MOPS, Gmina MOPS, 

Gmina, służba 

zdrowia, ŻDK 

i inni 

społeczni 

partnerzy, 

MOS, COP 

POWER, 

PFRON, 

środki własne 

gminy, 

marszałka, 

z budżetu 

państwa i  inne 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba osób objętych 

pomocą 

3.2. Aktywizowanie 

osób starszych 

i niepełnosprawnych 

do udziału w życiu 

społecznym. 

MOPS, Gmina MOPS, 

Gmina, 

wolontariusze, 

ochrona 

zdrowia i inni 

społeczni 

partnerzy 

MOS, COP 

POWER, 

PFRON, 

środki własne 

gminy, 

marszałka, 

z budżetu 

państwa i  inne  

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

liczba osób starszych 

i niepełnosprawnych 

objętych usługami 

opiekuńczymi w roku 

3.3. Rozwój 

infrastruktury (domy 

dziennego pobytu, 

wolontariat, 

spółdzielnia socjalna) 

MOPS, 

Gmina, 

partnerstwo 

publiczno-

prywatne 

MOPS, gmina, 

pomoc 

sąsiedzka, 

ochrona 

zdrowia, 

parafie i inni 

społeczni 

partnerzy  

POWER,  

środki własne 

gminy, 

marszałka, 

z budżetu 

państwa i  inne P
la

n
o

w
an

ie
 

X X X X X X X 

Liczba osób objętych 

pomocą, liczba osób 

starszych 

i niepełnosprawnych 

objętych usługami 

opiekuńczymi w roku 
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Cel główny 4.  Budowa sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

 

 Cele szczegółowe Instytucja 

odpowiedzial

na 

Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Okres realizacji wskaźnik 

[ jednostka]  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

 4.1. Zapobieganie 

powstawaniu 

nowych problemów 

uzależnień. 

MOPS, 

Gmina 

MOPS, Gmina, 

szkoły, ŻDK,  

GKRPA Punkt 

Konsultacyjny, 

COP 

 

POWER, 

środki własne 

gminy 

marszałka, 

z budżetu 

państwa 

i  inne 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba projektów 

profilaktycznych, 

liczba uczestników 

tych projektów 

 4.2. Zmniejszanie 

rozmiarów 

problemów, które 

aktualnie 

występują. 

MOPS, 

Gmina 

MOPS, Gmina, 

ochrona 

zdrowia, szkoły, 

instytucje 

kultury i  inni 

społeczni 

partnerzy  

POWER, 

środki własne 

gminy 

marszałka, 

z budżetu 

państwa 

i  inne 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Dane statystyczne 

obrazujące rozmiar 

problemów 

społecznych 

w gminie 

 4.3. Rozwój 

infrastruktury 

do prowadzenia 

profilaktyki. 

MOPS, 

Gmina 

MOPS, Gmina, 

i inni społeczni 

partnerzy, COP, 

MOS 

POWER, 

środki własne 

gminy 

marszałka, 

z budżetu 

państwa 

i  inne 

P
la

n
o

w
an

ie
 

X X X X X X X 

Liczba nowo 

powstałych 

form/zasobów 
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Cel główny 5.   Rozwój kapitału ludzkiego i integracji społecznej 

Cele szczegółowe Instytucja 

odpowiedzia

lna 

Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Okres realizacji wskaźnik 

[ jednostka] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202

5 5.1 Aktywizacja 

i mobilizacja 

partnerów lokalnych i 

regionalnych do 

współpracy na rzecz 

rozwoju usług 

społecznych. 

Budowanie 

partnerstwa 

trójsektorowego 

publiczno - społeczno 

– prywatnego 

w zakresie rozwoju 

usług na rzecz 

wspierania 

potrzebujących. 

MOPS, 

Gmina 

MOPS, 

Gmina, służba 

zdrowia, 

ŻDK, Miejska 

i Powiatowa 

Biblioteka 

Publiczna, 

szkoły, 

Miejski  

Ośrodek 

Sportu  i inni 

społeczni 

partnerzy, 

Muzeum 

Ziemi 

Pałuckiej 

w Żninie, 

COP, MOS 

POWER,  

środki własne 

gminy 

marszałka, 

z budżetu 

państwa  i inne 

pozyskane od 

grantodawców, 

sponsorów 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

5.2 Wzrost integracji 

społecznej. 

Wzmacnianie więzi 

społecznych. 

Wzmocnienie 

partycypacji 

społecznej. 

Aktywizowanie 

mieszkańców 

w grupach formalnych 

i nieformalnych. 

MOPS, 

Gmina 

MOPS, 

gmina, 

ochrona 

zdrowia, 

ŻDK, COP, 

MOS, OSP, 

KGW i inni 

społeczni 

partnerzy  

POWER,  

środki własne 

gminy 

marszałka, 

z budżetu 

państwa i  inne 

P
la

n
o

w
an

ie
 

X X X X X X X 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów, liczba 

uczestników, 

poziom satysfakcji 

z organizowanych 

usług 

liczba inicjatyw 

społecznych 
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5.3 Wspieranie 

instytucji 

społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Wsparcie postaw 

obywatelskich. 

 

MOPS, 

Gmina 

MOPS, 

gmina, szkoły 

i inni 

społeczni 

partnerzy, 

Żłobek w 

Żninie, 

SCUW. 

POWER, 

środki własne 

gminy 

marszałka, 

z budżetu 

państwa i  inne 

P
la

n
o
w

an
ie

 

X X X X X X X 

Liczba udzielonych 

dotacji dla 

instytucji 

i podmiotów, 

wysokość 

udzielonych 

dotacji; liczba 

zawiązanych grup 

formalnych 

i nieformalnych 
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3.5. Monitoring i wdrażanie strategii. 

Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zależeć będzie od:  

a) monitoringu i ewaluacji,  

b) budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań.  

 

Monitoring strategii i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych, 

które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych 

dolegliwości społecznych.  

 

Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi 

wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyż z jednej strony 

wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą pojawić się propozycje 

wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także działalnością instrumentalną, ponieważ 

jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej 

przy podejmowaniu decyzji  

Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim:  

a) zespół wdrażający strategię  

Zespół powołuje Burmistrz Żnina, a w jego skład wchodzi osoba reprezentująca Burmistrza jako 

przewodniczący zespołu (Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego 

w Żninie lub Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie). W skład zespołu będą 

wchodzili również kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS. 

b) roczna ocena wdrażania strategii  

Zespół wdrażający strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku i oceniać poziom 

wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań. Zespół swoją ocenę powinien przekazać 

Burmistrzowi Żnina i Radzie Miejskiej, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań, np. 

programów celowych. 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie skuteczna o ile przedstawiciele samorządu 

lokalnego znajdą zasoby umożliwiające budowę i realizację programów celowych zgodnych z przyjętymi 

kierunkami działań. Programy można realizować w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych, 

w zależności od charakteru danego projektu.  

Przy budowie projektów znaczenie będą miały środki, które Rada Miejska rocznie będzie 

przeznaczała na ten cel. Projekty można realizować w ramach:  

a) własnych zasobów samorządu (np. projekty MOPS),  

b) poprzez organizacje pozarządowe,  

c) poprzez inne instytucje zewnętrzne.  
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3.6.  Aktualizacja, promocja i sprawozdawczość  Strategii 

Strategia nie jest dokumentem zamkniętym, jej założenia mogą być modyfikowane pod wpływem 

zmieniających się warunków rzeczywistości. Procedura ma na celu określenie zasad wprowadzania zmian 

do dokumentu. Zmiany mogą wynikać np.: 

 ze zmieniających się problemów i potrzeb społecznych; 

 ze zmieniającej się sytuacji budżetowej, związanej również z możliwościami pozyskania środków 

pozabudżetowych; 

 z określonych przez instytucje wdrażające zasad pozyskania dotacji; 

 z zaistniałej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

Szczegółowy proces aktualizacji Strategii opracowany zostanie przez Zespół ds. Wdrażania 

Strategii. Aktualizacja Strategii odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa lata po przeprowadzeniu 

jej ewaluacji i konsultacji społecznych w zakresie m.in. identyfikowania problemów i potrzeb 

społecznych. Wszelkie zmiany do Strategii zatwierdzane są Uchwałą Rady Miejskiej w Żninie. 

 

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest: 

 zapewnienie bieżącego informowania lokalnej społeczności  o kierunkach i zakresie zadań 

w zakresie polityki społecznej w perspektywie następnych kilku lub kilkunastu lat prowadzonych 

przez lokalną władzę; 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie 

ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących realizacji Strategii dla 

wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Żnin; 

 zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących 

w tym zakresie procedurach; 

 zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie  i wymiarze pomocy 

wspólnotowej dla poszczególnych projektów  i rezultatach działań na poziomie gminy; 

 inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym; 

 zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 w zakresie 

działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia. 

 

Sposoby  informowania oraz promowania Strategii:  

 konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje, festyny, pikniki i inne imprezy 

kulturalne – propagujące informacje m.in. o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o 

rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat; 

 informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie 

odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów 

w tym zakresie; 

 wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: 

strona www, internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu 
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usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025; 

 publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki; 

 współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnych 

i regionalnych rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła 

przekazu wszelkich informacji o realizacji Strategii. 

 

Sprawozdawczość sporządzana będzie przez Zespół ds. Wdrażania Strategii: 

 sprawozdanie z realizacji Strategii sporządzane będzie raz na rok w terminie do końca kwietnia 

następnego roku kalendarzowego i przedkładane Burmistrzowi Żnina i Radzie Miejskiej. 
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IV. POWIĄZANIA STRATEGII  Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025 posiada ścisłą 

korelację z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu: 

 lokalnym: z Aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020 przyjętą Uchwałą 

Nr XXXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r., Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalanymi corocznie, Gminnym Programem 

Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021; 

 regionalnym: z Strategią Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;  

 krajowym: Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) przyjętą przez Radę Ministrów 

(uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020). 

  

           Zakres powiązań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin  na lata 2018-

2025 z innymi dokumentami strategicznymi przedstawia tabela nr 12. 

 Tabela 1. Spójność celów Gminy Żnin z innymi dokumentami strategicznymi. 

 

Cel główny 1:  Redukcja zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego 

 

 Aktualizacja 

Strategii Rozwoju 

Gminy Żnin na lata 

2015-2020 

Strategia Polityki 

Społecznej dla 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju 

Kapitału 

Ludzkiego 2020 

(SRKL) 

1.1. Działania ratunkowe 

w stosunku do grup 

dotkniętych 

problemem ubóstwa  

i marginalizacją. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

1.2. Działania łagodzące, 

profilaktyczne 

i zapobiegające w 

stosunku do grup 

znajdujących się 

na pograniczu 

minimum socjalnego. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

1.3. Zapobieganie 

rozwojowi patologii 

społecznych. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

Id: 2D1577BD-96D6-4D07-99DC-90C416DBBFB5. Uchwalony Strona 53



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018-2025     

 

54 | Strona 

 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

wykluczeniem 

społecznym 

1.4. Wsparcie osób 

bezrobotnych i 

poszukujących pracy, 

w tym szczególnie 

bezrobotnych 

długotrwale 

i kobiet. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 1: 

Wzrost zatrudnienia 

Cel szczegółowy 5: 

Podniesienie 

poziomu 

kompetencji oraz 

kwalifikacji 

obywateli 

1.5. Pomoc osobom 

bezdomnym i 

zagrożonym 

bezdomnością. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

1.6. Tworzenie 

podmiotów ekonomii 

społecznej 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

Cel główny 2: Wspieranie rodzin będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb  dzieci i młodzieży 

 Aktualizacja 

Strategii Rozwoju 

Gminy Żnin na lata 

2015-2020 

Strategia Polityki 

Społecznej dla 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju 

Kapitału 

Ludzkiego 2020 

(SRKL) 

2.1. Pomoc osobom i 

rodzinom, u których 

stwierdzono bezradność 

w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

2.2. Pomoc 

niepełnosprawnym 

i długotrwale chorym 

dzieciom i ich rodzinom. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 
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systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

2.3. Pomoc rodzinie 

w kształceniu i 

wszechstronnym rozwoju 

dzieci i młodzieży. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

2.4. Pomoc dzieciom z 

rodzin zagrożonych, 

znajdujących się 

w kryzysie oraz całym 

rodzinom.  

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 3: 

Poprawa sytuacji 

osób 

i grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

Cel główny 3: Utrzymanie osób terminalnie chorych, starszych i niepełnosprawnych  jak najdłużej 

w środowisku zamieszkania lub zapewnienie im opieki. 

 Aktualizacja 

Strategii Rozwoju 

Gminy Żnin na lata 

2015-2020 

Strategia Polityki 

Społecznej dla 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju 

Kapitału 

Ludzkiego 2020 

(SRKL) 

3.1. Zapewnienie 

odpowiednich form 

opieki osobom 

wymagającym takiej 

pomocy. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 2: 

Wydłużenie okresu 

aktywności 

zawodowej 

i zapewnienie 

lepszej jakości 

funkcjonowania 

osób starszych 

Cel szczegółowy 4: 

Poprawa zdrowia 

obywateli oraz 

efektywności 

systemu opieki 

zdrowotnej 

3.2. Aktywizowanie osób 

starszych i 

niepełnosprawnych do 

udziału w życiu 

społecznym. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

Priorytet 1 

Zwiększanie obszarów 

włączenia społecznego 

Cel szczegółowy 2: 

Wydłużenie okresu 

aktywności 

zawodowej 

i zapewnienie 

lepszej jakości 

funkcjonowania 
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kryzysom 

w rodzinie 

II.1.6 Integracja osób 

niepełnosprawnych ze 

środowiskiem 

(likwidacja barier 

architektonicznych) 

osób starszych 

Cel szczegółowy 4: 

Poprawa zdrowia 

obywateli oraz 

efektywności 

systemu opieki 

zdrowotnej 

3.3. Rozwój 

infrastruktury (domy 

dziennego pobytu, 

wolontariat, spółdzielnia 

socjalna) 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 4 Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom 

przemian demograficznych  

Cel 4.1.2. wspieranie działań 

służących rozwojowi usług 

społecznych i placówek 

dostępnych w gminie, 

powiecie i regionie 

oferujących pomoc dzienną 

dla osób starszych. 

Cel szczegółowy 2: 

Wydłużenie okresu 

aktywności 

zawodowej 

i zapewnienie 

lepszej jakości 

funkcjonowania 

osób starszych 

Cel szczegółowy 4: 

Poprawa zdrowia 

obywateli oraz 

efektywności 

systemu opieki 

zdrowotnej 

Cel główny 4: Budowa sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

 Aktualizacja 

Strategii Rozwoju 

Gminy Żnin na lata 

2015-2020 

Strategia Polityki 

Społecznej dla 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju 

Kapitału 

Ludzkiego 2020 

(SRKL) 

4.1. Zapobieganie 

powstawaniu nowych 

problemów uzależnień. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 2 

Ogranicza 

nie skali występowania 

i skutków negatywnych 

zjawisk życia społecznego 

 

4.2. Zmniejszanie 

rozmiarów problemów, 

które aktualnie 

występują. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom 

w rodzinie 

Priorytet 2 

Ogranicza 

nie skali występowania 

i skutków negatywnych 

zjawisk życia społecznego 

 

4.3. Rozwój 

infrastruktury 

do prowadzenia 

profilaktyki. 

II.1.4 Podniesienie 

jakości świadczeń 

usług społecznych 

II.1.5 Budowanie 

zintegrowanego 

Priorytet 2 

Ogranicza 

nie skali występowania 

i skutków negatywnych 

zjawisk życia społecznego 
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systemu wsparcia 

zapobiegającego 

kryzysom w rodzinie 

 

Cel główny 5: Rozwój kapitału społecznego w środowisku lokalnym 

 Aktualizacja 

Strategii Rozwoju 

Gminy Żnin na lata 

2015-2020 

Strategia Polityki 

Społecznej dla 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

Strategia Rozwoju 

Kapitału 

Ludzkiego 2020 

(SRKL) 

5.1.  Aktywizacja i 

mobilizacja partnerów 

lokalnych 

i regionalnych  do 

współpracy 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych. Budowanie 

partnerstwa 

trójsektorowego 

publiczno-społeczno- 

prywatnego w zakresie 

rozwoju usług na rzecz 

wspierania 

potrzebujących. 

 Priorytet 3 

Wzmacnianie kapitału 

społecznego mieszkańców 

regionu 

Priorytet. 2.1 

Wspieranie 

mechanizmów 

współpracy 

instytucji 

publicznych 

z obywatelskim 

5.2.  Wzrost integracji 

społecznej. Wzmacnianie 

więzi społecznych. 

Wzmocnienie 

partycypacji społecznej. 

Aktywizowanie 

mieszkańców 

w grupach formalnych 

i nieformalnych. 

 Priorytet 3 

Wzmacnianie kapitału 

społecznego mieszkańców 

regionu 

Priorytet 2.2 

Rozwój 

i wzmacnianie form 

aktywizacji 

obywatelskiej 

5.3. Wspieranie instytucji 

społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Wsparcie postaw 

obywatelskich. 

 Priorytet 3 

Wzmacnianie kapitału 

społecznego mieszkańców 

regionu 

Priorytet 2.3 

Wzmocnienie 

integracji 

i solidarności 

społecznej 
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Załącznik Nr 1. 

Wzór ankiety diagnozującej problemy i potrzeby społeczne w Gminie Żnin 

 

ANKIETA 

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŻNIN 

 

Badanie na potrzeby opracowania   

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 -2025 

oraz 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żnin 

 

Gmina Żnin przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Żnin na lata 2018 -2025 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.Strategia 

podsumuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich 

rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej 

społeczności Gminy. 

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. 

Ankieta jest anonimowa. 

I. Metryczka 

(wstawić X przy  wybranej odpowiedzi): 

Płeć:  Kobieta  □        Mężczyzna □ 

Wiek:  13 – 16  □       17 – 25 □  26 – 59  □        60 i więcej □ 

Zawód:    uczeń □ rolnik □        przedsiębiorca  □ pracownik umysłowy □ 

pracownik fizyczny □ emeryt/rencista □ bezrobotny □  inny (jaki?) ………………    □ 

Wykształcenie: 

podstawowe  □ gimnazjalne □   zawodowe    □      średnie  □    policealne    □      wyższe □ 

Miejsce zamieszkania: 

miasto  □ wieś □ 
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II. Ocena warunków życia w gminie. 

1  W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących 

warunków życia w gminie 

 

Proszę zaznaczyć X jedną z możliwych odpowiedzi od 0 do 4 przy 

każdym stwierdzeniu poniżej 

b
a

rd
zo

 n
ie

za
d

o
w

o
lo

n
y
(a

) 

n
ie

za
d

o
w

o
lo

n
y
(a

) 

n
ie

zd
ec

y
d

o
w

a
n

y
(a

) 

za
d

o
w

o
lo

n
y
(a

) 

b
a

rd
zo

 z
a

d
o

w
o

lo
n

y
(a

) 

1 Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe) 0 1 2 3 4 

2 Dostęp do Internetu 0 1 2 3 4 

3 Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie 0 1 2 3 4 

4 Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy 0 1 2 3 4 

5 Organizacja imprez cyklicznych  w gminie 0 1 2 3 4 

6 Dostępność doradztwa psychologiczno-prawnego 0 1 2 3 4 

7 Poziom opieki społecznej 0 1 2 3 4 

8 Poziom opieki zdrowotnej 0 1 2 3 4 

9 Bezpieczeństwo publiczne 0 1 2 3 4 

10 Warunki mieszkaniowe 
0 1 2 3 4 

11 2 Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw) 
0 1 2 3 4 

12 
3 Jakość szkół 

0 1 2 3 4 

13 
4 Dostępność przedszkoli, żłobków. 

0 1 2 3 4 

14 
5 Dostępność handlu i usług 

0 1 2 3 4 

15 
6 Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy 

0 1 2 3 4 
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16 7 Dostępność do klubów seniora, dziennych domów pobytu 

seniora, Uniwersytetu III Wieku 

0 1 2 3 4 

 

III. Problemy społeczne osób i rodzin. 

W każdym pytaniu od 1 do 6 prosimy o zaznaczenie (X) dwóch wybranych odpowiedzi: 

1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej 

gminy? 

 

□ Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 

□ Przemoc ze strony rodziców 

□ Wczesna inicjacja alkoholowa i nikotynowa 

□ Dostępność do środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze itp.) 

□ Demoralizacja 

□ Ograniczony dostęp do zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 

□ Ograniczone możliwości rozwoju własnych zainteresowań 

□ Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

2.  Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? 

 

□ Nieporadność życiowa 

□ Ubóstwo 

□ Bezrobocie 

□ Alkoholizm 

□ Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 

□ Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami, mieszkańcami 

□ Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych 

□ Problemy mieszkaniowe 

□ Opieka nad osobami zależnymi (starszymi, dziećmi, niepełnosprawnymi) 

□ Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 
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3.  Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? 

 

□ Izolacja społeczna (samotność) 

□ Izolacja rodzinna (odrzucenie) 

□ Niepełnosprawność 

□ Niezdolność do samoobsługi 

□ Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 

□ Bariery architektoniczne 

□ Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy? 

 

□ Długi okres oczekiwania na usługi medyczne 

□ Mała liczba  lekarzy specjalistów 

□ Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

□ Brak placówek zapewniających długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, 

którzy nie wymagają hospitalizacji typu ZOL
3
 

□ brak opieki wytchnieniowej dla opiekunów
4
 

□ Inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

 

 

5. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej 

gminy? 

 

□ Ograniczona liczba placówek wychowania przedszkolnego 

                                                           
3

.Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług 

medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. 

 

4
.Opieka wytchnieniowa ma polegad na zapewnieniu opieki niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej, na czas, gdy nie może jej 

sprawowad opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku, czy załatwienia codziennych spraw. 
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□ Niewystarczające  wykorzystanie bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki 

□ Ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań edukacyjnych 

□ Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

□ Ograniczona liczba stołówek szkolnych 

□ Inne (jakie?) ……………………………………………………………………… 

 

6. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 

naszej gminy? 

 

□ Mała liczba organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową 

□ Niewystarczające wykorzystanie wiejskich świetlic i ognisk kultury 

□ Ograniczona baza rekreacyjno-turystyczna 

□ Niewykorzystany potencjał uzdolnionej młodzieży 

□ Zbyt mało imprez i wydarzeń lokalnych 

□ Inne (jakie?) ……………………………………………………………………… 

 

 

7. Jakie rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży?  Proszę o wpisanie 

pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Twojej gminie? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

8. Jakie rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy osób starszych? Proszę o wpisanie 

pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Twojej gminie? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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9. Jakie rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy rodzin? Proszę o wpisanie pomysłów, które 

mogłyby zaistnieć w Twojej gminie? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

10. Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać  

w tym miejscu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

11. Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej 

mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę wymienić poniżej      

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

Wyniki ankiet zostaną umieszczone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Żnin na lata 2018 -2025 publikowanej na stronie internetowej Urzędu Miasta Żnin. 

                                                                                                  DZIĘKUJEMY! 
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Załącznik Nr 2. 

 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

PRZEPROWADZONYCH W ZAKRESIE ZDIAGNOZOWANIA PROBLEMÓW I POTRZEB 

SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ŻNIN 

Konsultacje przeprowadzono w kwietniu 2018r.. 

Ankietę rozprowadzono wśród mieszkańców gminy Żnin: 

 

A: Metryczka respondentów: 

1) Grupa respondentów: ankiety dystrybuowano na terenie Gminy Żnin, zwrócono 461 ankiet, z tego 

453 poprawnie wypełnione ankiety. 

2) Płeć respondentów:  

- 377 osób to kobiety 

-76osoby to mężczyźni. 

3) Wiek respondentów: 

-  13-16 lat - 3 osoby 

-  17-25 lat –12 osób,  

-  26-59 lat - 420 osób,  

-  60 i więcej lat - 18 osób,  

4) Zawód respondentów: 

- uczeń – 9 osób 

- rolnik – 50 osób 

- przedsiębiorca – 31 osób 

- pracownik umysłowy – 194 osoby 

- pracownik fizyczny – 82 osoby 

- emeryt/rencista – 14 osób 

- bezrobotny – 64 osoby 

- inny -  9 osób 

5) Wykształcenie respondentów: 

-  podstawowe – 12 osób 

- gimnazjalne – 12 osób 

- zawodowe –  82 osoby 

- średnie – 50 osób 

- policealne – 64 osoby 

- wyższe – 233 osoby 

6) Miejsce zamieszkania:  

- miasto - 231 osoby 

- wieś – 222 osoby 
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B: Na podstawie ankiet uzyskano następujące wyniki: 

I. Ankietowani ocenili stopień zadowolenia z warunków życia w Gminie w skali 0-4. 

 

Średnia ocena w grupie respondentów została przedstawiona poniżej. 

1 Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe) 2,1 

2 Dostęp do Internetu 2,8 

3 Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie 2,9 

4 Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy 2,2 

5 Organizacja imprez cyklicznych  w gminie 1,8 

6 Dostępność doradztwa psychologiczno-prawnego 2,2 

7 Poziom opieki społecznej 3,1 

8 Poziom opieki zdrowotnej 1,6 

9 Bezpieczeństwo publiczne 2,2 

10 Warunki mieszkaniowe 1,7 

11 Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw) 1,9 

12 Jakość szkół 3,2 

13 Dostępność przedszkoli, żłobków. 2,0 

14 Dostępność handlu i usług 3,1 

15 Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy 2,3 

16 Dostępność do klubów seniora, dziennych domów pobytu seniora, Uniwersytetu III Wieku 2,1 

 

II. Według ankietowanych dominującymi problemami społecznymi: 

 

Problemy w grupie dzieci i młodzieży: 

 

Odsetek respondentów wskazujący dany 

problem 

Brak pozytywnych wzorców i autorytetów 
5,20% 

Przemoc ze strony rodziców 
6,80% 

Wczesna inicjacja alkoholowa i nikotynowa 
44,20% 

Dostępność do środków psychoaktywnych (narkotyki, 

dopalacze itp.) 39% 

Demoralizacja 
19,80% 
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Ograniczony dostęp do zorganizowanych form spędzania 

wolnego czasu 64,25% 

Ograniczone możliwości rozwoju własnych zainteresowań 
12,30% 

 

Problemy w rodzinach: 

 

Odsetek respondentów 

wskazujący dany 

problem 

Nieporadność życiowa 
13,90% 

Ubóstwo 
13,50% 

Bezrobocie 
27,50% 

Alkoholizm 
33,20% 

Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 
26,80% 

Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami, mieszkańcami 
29,50% 

Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych 
16,50% 

Problemy mieszkaniowe 
24,50% 

Opieka nad osobami zależnymi (starszymi, dziećmi, niepełnosprawnymi) 
12,30% 

 

 

 

Problemy w grupie osób starszych: 

 

Odsetek respondentów wskazujący 

dany problem 

Izolacja społeczna (samotność) 
32,0% 

Izolacja rodzinna (odrzucenie) 
23,2% 

Niepełnosprawność 
33,2% 

Niezdolność do samoobsługi 
19,2% 

Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 
39,1% 

Bariery architektoniczne 
41,0% 
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Problemy w obszarze opieki zdrowotnej: 

 

Odsetek 

respondentów 

wskazujący dany 

problem 

Długi okres oczekiwania na usługi medyczne 
45% 

Mała liczba  lekarzy specjalistów 
51% 

Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych 33% 

Brak placówek zapewniających długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację 

pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji typu ZOL 23% 

Brak opieki wytchnieniowej dla opiekunów 42% 

 

Problemy w obszarze edukacji: 

 

Odsetek respondentów 

wskazujący dany problem 

Ograniczona liczba placówek wychowania przedszkolnego 
46% 

Niewystarczające  wykorzystanie bazy szkolnej w czasie wolnym od 

nauki 29% 

Ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań edukacyjnych 
68% 

Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
26% 

Ograniczona liczba stołówek szkolnych 
12% 

 

Problemy w obszarze kultury i sportu: 

 

Odsetek respondentów 

wskazujący dany problem 

Mała liczba organizacji pozarządowych inspirujących działalność 

kulturalną i sportową 25,1% 

Niewystarczające wykorzystanie wiejskich świetlic i ognisk kultury 
22,9% 

Ograniczona baza rekreacyjno-turystyczna 
49,0% 

Niewykorzystany potencjał uzdolnionej młodzieży 
45,2% 

Zbyt mało imprez i wydarzeń lokalnych 
37,8% 
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Załącznik Nr 3. 

Poziom wskaźników monitorowania Strategii  

 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika w latach  (stan na 31.XII.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 
        

Wysokość środków przeznaczonych na 

w/w pomoc (bez względu na źródło) zł 
        

Wysokość środków przeznaczonych z 

budżetu gminy na pomoc społeczną (zł) 
        

2 

Liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń rodzinnych (z wszystkich 

form) 

        

Wysokość środków przeznaczonych na 

w/w pomoc 
        

3 

Liczba rodzin korzystających z dodatków 

mieszkaniowych 
        

Wysokość środków przeznaczonych na 

w/w pomoc 
        

4 Liczba osób bezdomnych         

5 Liczba osób skierowanych do DPS         

6 Liczba osób korzystających z DDP         

7 Liczba osób niepełnosprawnych         

8 Liczba obiektów przystosowanych w 

gminie dla osób niepełnosprawnych 
        

9 
Liczba nowych (w stosunku do 

poprzedniego roku) zrealizowanych usług 

społecznych 

        

10 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

(% ludności) 
        

11 

Liczba udzielonych porad/ konsultacji 

specjalistycznych 
        

Liczba osób korzystających z porad 

specjalistycznych 
        

Liczba specjalistów w poszczególnych 

dziedzinach 
        

Liczba punktów poradnictwa 

specjalistycznego, typy porad 

specjalistycznych (np.: pedagogiczne, 

psychologiczne, prawne, zawodowe, 

socjalne i inne). 

        

Liczba Niebieskich Kart         
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UZASADNIENIE

Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej należy
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W procesie opracowania strategii
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których respondenci zostali dobrani w taki
sposób, aby zapewnić udział wszystkich grup społecznych. Przeprowadzone konsultacje
pozwoliły na zidentyfikowanie problemów i potrzeb mieszkańców gminy.
Celem utworzenia strategii jest opracowanie efektywnego programu pomocy, który umożliwi
rozwiązywanie problemów społecznych oraz przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji. Odpowiednio zaplanowana i realizowana polityka społeczna
na poziomie lokalnym wyznacza kierunki działań w zakresie rozwoju potencjału
instytucjonalnego i społecznego Gminy Żnin .
Strategia stanowi dokument ogólny i otwarty, który daje podstawę do opracowania kolejnych
programów i projektów szczegółowych dotyczących rozwiązywania najważniejszych kwestii
społecznych występujących na terenie gminy oraz daje możliwość pozyskiwania przez samorząd
środków zewnętrznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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