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Wprowadzenie 

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonej ewaluacji śródokresowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2019-2025, przyjętej Uchwałą Nr 

XXIII/135/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. Dokument ten stanowi jedno 

z głównych narzędzi długoterminowego programowania i wdrażania lokalnej polityki społecznej, 

której zakres zdecydowanie wykracza poza zadania pomocy społecznej. Strategia podchodzi do 

problemów społecznych bardzo szeroko, integrując zasoby i kompetencje samorządu gminy oraz 

lokalnych partnerów obejmujące nie tylko sferę pomocy społecznej, ale również rynku pracy, 

oświaty, kultury i sportu, opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego.  

Założeniem przyświecającym ewaluacji śródokresowej (mid-term) Strategii była analiza stanu 

realizacji Strategii do końca 2021 roku, a więc po trzech latach obowiązywania tego dokumentu. 

Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w tekście Strategii, jak również wiedzę i stosowane praktyki 

w tym zakresie, przyjęto następujące cele ewaluacji Strategii: 

1. Ocena stopnia realizacji przyjętych w Strategii celów i kierunków działań. 

2. Identyfikacja problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację celów i działań 

Strategii. 

3. Dostarczenie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnych usprawnień 

realizacyjnych oraz zmian lub aktualizacji tekstu Strategii. 

Jednocześnie odnosząc się do dwóch kryteriów ewaluacji kluczowych na etapie badania 

śródokresowego, sformułowano następujące pytania badawcze: 

1) Kryterium trafność (odpowiedniość, adekwatność) – pokazuje zgodność celów i metod 

wdrażania Strategii z rzeczywistymi potrzebami i problemami społecznymi. Pytania 

szczegółowe: 

a) W jakim zakresie założone w Strategii cele są zgodne z aktualnymi potrzebami 

społeczności lokalnej? 

b) Na ile zrealizowane dotąd działania korespondują z problemami lokalnymi? 

c) Czy wstępnie obrana strategia działań jest nadal aktualna? 

d) Czy założenia Strategii są zgodne z aktualnie obowiązującymi strategiami i 

programami na poziomie UE, kraju i województwa? 

2) Kryterium skuteczność – pozwala ocenić stopień realizacji zakładanych celów i działań, ich 

zgodność z planem, a także wpływ czynników zewnętrznych. Pytania szczegółowe: 

a) W jakim stopniu cele i działania zostały osiągnięte? 

b) Jakie są sukcesy, największe osiągnięcia we wdrażaniu Strategii? 

c) Jakie przeszkody napotkało wdrażanie Strategii?  

W badaniu ewaluacyjnym Strategii zastosowano triangulację metod badawczych: 

● Analiza danych zastanych za lata 2020-2021 – badania typu desk research polegające na 

zbieraniu i analizie danych, pochodzących przede wszystkim ze sprawozdań Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz Raportów o Stanie Gminy Miejskiej 

Ostróda, a także z ogólnodostępnych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z 



4 
 

uwagi na przyjęcie Strategii do realizacji w dniu 30 grudnia 2019 roku, odstąpiono od 

szczegółowej analizy pierwszego roku jej obowiązywania, skupiając się na latach 2020-

2021. Tego okresu dotyczą także sprawozdania z monitoringu Strategii przygotowywane 

przez MOPS w Ostródzie. W ramach analizy danych zastanych poddano również analizie 

aktualnie obowiązujące strategie i programy społeczne na szczeblu unijnym, krajowym i 

regionalnym. 

● Badanie ankietowe realizatorów Strategii – formularze udostępniono w wersji online, 

służyły one w szczególności pozyskaniu opinii na temat: realizacji celów i kierunków 

działań zaplanowanych w Strategii, ich związku z aktualnymi potrzebami, ale również 

stopnia znajomości założeń dokumentu. Ankiety wypełniło 67 osób.  

● Warsztaty ewaluacyjne, podczas których dokonano jakościowej oceny realizacji działań 

określonych w Strategii. Wzięły w nich udział 23 osoby. 

Wyniki badania ewaluacyjnego, a także sformułowane na jego podstawie wnioski i rekomendacje 

zostały zawarte w niniejszym Raporcie. 
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1. Założenia monitoringu i ewaluacji Strategii 

W świetle zapisów Strategii, podmiotem odpowiedzialnym za koordynację jej wdrażania jest 

ośrodek pomocy społecznej. Wynika to z art. 110 ust 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka 

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – centrum usług 

społecznych, koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1. 

Autorzy Strategii wskazali na dwa procesy, które powinny zachodzić równolegle z jej realizacją, 

tj. monitoring i ewaluacja. Monitoring ma na celu uzyskanie informacji, czy zaplanowane 

działania są wdrażane w założony sposób, natomiast ewaluacja ma skupiać się na ocenie 

adekwatności i stopnia osiągniętych celów.  

Monitoring Strategii powinien zostać przeprowadzony w oparciu o metody i narzędzia 

dostosowane do rodzaju wskaźników, w ramach poszczególnych celów operacyjnych. Jako 

główne źródła informacji wskazano dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, dane 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

Wydziałów Urzędu Miejskiego w Ostródzie, a także informacje zebrane od innych podmiotów, 

organizacji zaangażowanych w realizację działań strategicznych. Dane pozyskane i opracowane 

w procesie monitorowania mają posłużą ewaluacji Strategii. 

Zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej dokumentu, po 3 latach realizacji, a 

także ewaluacji końcowej po zakończeniu okresu obowiązywania Strategii. Głównym celem 

ewaluacji śródokresowej ma być sprawdzenie, czy w realizowanych działaniach nie są potrzebne 

jakieś zmiany i modyfikacje, tak aby osiągnąć zaplanowane cele. Ewaluacja przeprowadzona po 

zakończeniu realizacji działań pozwoli ocenić, na ile udało się osiągnąć założone cele oraz na ile 

działania przyniosły oczekiwane efekty, a także jakie były skutki uboczne działań. Zarówno w 

przypadku monitoringu, jak i ewaluacji Strategii dopuszczono możliwość zaangażowania 

ekspertów zewnętrznych. 
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2. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na wdrażanie Strategii 

Miasto Ostróda, podobnie jak inne samorządy w Polsce, staje przed koniecznością mierzenia się 

z wyzwaniami, wynikającymi zarówno z uwarunkowań lokalnych, jak i wpływu zewnętrznej 

sytuacji społeczno-gospodarczej. Wśród czynników zewnętrznych warto wymienić te, które 

wynikają z niekorzystnych perspektyw demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa i 

migracje – zwłaszcza ludzi młodych, a także z niekorzystnych zmian w obszarze podstawowych 

wartości rodzinnych skutkujących rozpadem rodzin, w tym rodzin wielopokoleniowych. 

Warto podkreślić, iż lata 2020-2021 w Polsce i na świecie zdominowane były przez pandemię 

Covid-19, spowodowaną wirusem Sars-CoV-2.  Pierwsze przypadki zachorowań miały miejsce  

w Chinach w listopadzie 2019 roku, a już 11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia uznała, 

że mamy do czynienia z pandemią. Zagrożenie epidemiologiczne zmieniło funkcjonowanie wielu 

krajów. Pierwsza połowa 2020 roku w Polsce przyniosła ograniczenia w działalności gospodarczej, 

zmniejszenie zakresu lub wyłączenie funkcjonowania instytucji i zakładów pracy oraz izolację 

społeczną. Po niespełna dwóch miesiącach rząd podjął decyzję o stopniowym wycofywaniu 

restrykcji, jednak okres izolacji i zamrożenia gospodarki był na tyle długi, by spowodować 

zamknięcie niektórych zakładów pracy, zwolnienia pracowników, zmniejszenie produkcji i 

zakresu działalności. Jesień 2020 roku, a następnie wiosna i jesień 2021 roku przyniosły kolejne 

fale zachorowań oraz powrót obostrzeń i rekomendacji związanych z izolacją społeczną, pracą 

zdalną i nauką w trybie on-line. Dopiero pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł zmniejszenie 

zagrożenia epidemiologicznego oraz zniesienie większości obostrzeń. Jednocześnie był to czas, 

kiedy Rosja zaatakowała militarnie Ukrainę, co spowodowało napływ około 2 mln uchodźców 

wojennych do Polski w ciągu kilkunastu dni. 

W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku odnotowany został spadek 

liczby ludności Polski o 184 602 osoby, tj. o 0,5%, co oznacza utrzymanie tendencji mającej swój 

początek w 2012 roku. Spadek ten był jednak wyższy niż w poprzednich latach, wiążąc się z jednej 

strony z mniejszą liczbą urodzeń, a z drugiej z wyraźnym wzrostem liczby zgonów. Postępuje 

jednocześnie proces starzenia się społeczeństwa. Odsetek mieszkańców w wieku emerytalnym 

w 2021 roku wyniósł 22,6%, co oznacza wzrost o 0,3 punktu w porównaniu do 2020 roku.  

Lata 2020-2021 to okres przyjmowania do realizacji nowych dokumentów strategicznych, 

istotnych z punktu widzenia realizacji lokalnej polityki społecznej. W dniu 16 lutego 2021 roku 

Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Jej 

głównym celem jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne 

i zawodowe, a tym samym zagwarantowanie im praw określonych w Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych. Dokument składa się z ośmiu priorytetów, takich jak 

niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, budowanie 

świadomości oraz koordynacja. W ich ramach planowane są takie działania jak np. zapewnienie 

osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego udziału w życiu społecznym, publicznym i 

politycznym, przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji, wczesna pomoc, edukacja 

włączająca, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, modyfikacja i uzupełnienie 

systemu wsparcia zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 

zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności, dostęp do usług zdrowotnych 
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oraz zwiększenie efektywności procesu leczenia, profilaktyka i leczenie w obszarze zdrowia 

psychicznego oraz środowiskowy system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego i 

inne. 

W dniu 13 września 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Przeciwdziałania 

Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą 

do roku 2030. Priorytety określone w dokumencie koncentrują się na zagadnieniach takich jak 

przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie 

bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu; usługi społeczne dla osób z 

niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób   potrzebujących wsparcia  w codziennym 

funkcjonowaniu; wspieranie osób i rodzin poprzez działania instytucji pomocy społecznej oraz 

podmiotów ekonomii społecznej; a także wspierania integracji cudzoziemców  poprzez rozwój 

usług społecznych dla migrantów oraz wsparcie integracji na rynku pracy. 

Na szczeblu wojewódzkim głównym dokumentem strategicznym jest Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030, przyjęta w dniu 18 lutego 2020 roku do 

realizacji przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jej główny cel stanowi spójność 

ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy, natomiast cele 

strategiczne to kompetencje przyszłości, inteligentna produktywność, kreatywna aktywność i 

mocne fundamenty. Wskazywane w niej kierunki działań ściśle wiążące się z polityką społeczną 

przewidują m.in.  

• wspieranie rozwoju inicjatyw służących włączaniu społecznemu, budowaniu więzi 

społecznych w regionie, w tym międzypokoleniowych (szczególnie angażujące osoby 

starsze, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowe, rodziny 

nieaktywne mieszkające w małych społecznościach lokalnych;  

• rozwój „banków inicjatyw” oraz platform wymiany dobrych praktyk wspierających 

integrację społeczną; 

• wspieranie rozwoju infrastruktury sprzyjającej aktywizacji społecznej i pracy  

z rodziną, a także infrastruktury kultury, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej (ośrodki 

wychowania przedszkolnego, szkoły, obszary edukacji ekologicznej) oraz zapewniającej 

opiekę nad dziećmi do lat 3; 

• realizację zintegrowanych programów aktywizacji i integracji (w tym bezrobotnych, 

bezdomnych i osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży ze środowisk 

najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa, osób starszych, mniejszości 

narodowych);  

• profilaktykę zdrowotną, realizację programów zdrowotnych oraz promocję zdrowego 

stylu życia. 

W dniu 28 września 2021 roku Uchwałą Nr XXX/459/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przyjęto do realizacji Strategię polityki społecznej województwa warmińsko-

mazurskiego na lata 2021-2030. Celem głównym tego dokumentu jest „Wzmocnienie spójności 

społecznej regionu Warmii i Mazur oraz poprawa warunków życia mieszkańców przy współpracy 

środowisk lokalnych i partnerów działających w obszarze polityki społecznej”. Będzie on 

realizowany poprzez cele strategiczne przypisane siedmiu obszarom Strategii: 
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1) Rodzina – Wzmocnienie aktywności oraz samodzielności osób i rodzin; 

2) Seniorzy – Wzrost jakości życia osób starszych; 

3) Osoby z niepełnosprawnościami – Zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami 

w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym; 

4) Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy – Zintegrowanie i wzmacnianie 

działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz 

zjawiskiem przemocy; 

5) Wspieranie zatrudnienia – Ograniczenie bezrobocia oraz bierności zawodowej wśród 

mieszkańców województwa; 

6) Ekonomia społeczna i solidarna – Zwiększenie udziału ekonomii społecznej i solidarnej w 

rozwoju społeczności lokalnych; 

7) Kapitał społeczny – Budowanie spójności społecznej poprzez wzmocnienie kapitału 

społecznego. 

Należy zwrócić również uwagę na dokumenty przyjęte w okresie przeprowadzania ewaluacji 

niniejszej strategii. W 2022 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki 

publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z 

perspektywą do 2035 r.). Strategia rozwoju usług społecznych zakłada realizację procesu 

deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki 

świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Usługi społeczne będą 

koncentrować się na rodzinie i dzieciach, seniorach, osobach z niepełnosprawnościami oraz 

osobach z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie bezdomności. Najważniejsze cele strategii to: 

• zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu 

dzieci; 

• zbudowanie skutecznego i trwałego systemu świadczenia usług społecznych dla osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

• włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, dające możliwość życia 

w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia niepełnosprawności; 

• stworzenie skutecznego systemu usług społecznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

• stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób 

zagrożonych bezdomnością. 

Z punktu widzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych istotna jest także Ustawa z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 29 sierpnia 

2022 r. Zawiera ona zmiany dotyczące kształtu gminnych strategii, polegające na konieczności 

ujęcia w strategii rozwiązywania problemów społecznych, w ramach diagnozy sytuacji społecznej, 

zdolności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych oraz określenia 

usług społecznych i zadań publicznych zlecanych w trybach, o których mowa w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o ekonomii społecznej. 
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3. Ogólna charakterystyka sytuacji społecznej w mieście 

Liczba mieszkańców Ostródy w 2021 roku ukształtowała się na poziomie 32 440 osób, czyli o 274 

osoby (o 0,8%) mniejszym niż w 2020 roku. Był to kolejny rok spadku liczby ludności miasta od co 

najmniej pięciu lat, aczkolwiek niewielkiego. W porównaniu do 2017 roku liczba mieszkańców 

jest niższa o 803 osoby, tj. o 2,4%. Wśród mieszkańców Ostródy przeważają kobiety, które w 2021 

roku w liczbie 17 181 stanowiły 53,0% ogółu, podczas gdy liczba mężczyzn kształtowała się na 

poziomie 15 259 osób (47,0%).  

Wykres 1. Zmiany liczby ludności Ostródy w latach 2016-2021 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH BDL GUS. 

Na zmniejszenie się liczby ludności miasta wpłynął zarówno ujemny przyrost naturalny, jak  

i ujemne saldo migracji. W 2021 roku przyrost naturalny wyniósł –213 osób. W tym czasie liczba 

urodzeń żywych ukształtowała się na poziomie 256, natomiast liczba zgonów na poziomie 469. 

Na ujemną wartość przyrostu naturalnego wpływ miał zarówno wzrost liczby zgonów – o 57 w 

latach 2020-2021, jak i spadek liczby urodzeń – o 16. 

Tabela 1. Wybrane dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w Ostródzie w latach 2017-2021 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

Urodzenia żywe  317 344 310 272 256 

Zgony 362 402 347 412 469 

Przyrost naturalny -45 -58 -37 -140 -213 

Zameldowania 300 349 342 316 264 

Wymeldowania 342 480 415 357 361 

Saldo migracji -42 -131 -73 -41 -97 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH BDL GUS. 
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Mniejsze znaczenie dla zmian liczby ludności Ostródy w 2021 roku miała skala migracji gminnych 

na pobyt stały. W 2021 roku z miasta wymeldowało się 361 osób, natomiast zameldowało 264 

nowych mieszkańców. Saldo migracji wyniosło -97, co oznacza, że o tyle zmniejszyła się liczba 

osób faktycznie zamieszkujących Ostródę w wyniku migracji. Warto jednak zauważyć, że saldo 

migracji nie wykazuje jednoznacznej tendencji wzrostowej czy malejącej. Najniższą wartość 

przyjęło w analizowanym okresie w 2018 roku (-131), natomiast najwyższą w 2020 roku (-41). 

Corocznie wykazywało natomiast wartości ujemne. 

Społeczeństwo Ostródy, podobnie jak ludność województwa warmińsko-mazurskiego, kraju oraz 

państw Europy Zachodniej, wykazuje cechy starzenia się. W latach 2017-2021 można 

zaobserwować: 

• wzrost odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym, a więc dzieci i młodzieży do 17 roku 

życia – z 17,4% w 2017 roku do 17,8% w 2021 roku; 

• spadek odsetka osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat) – z 

60,3% do 57,2%; 

• wzrost odsetka osób w poprodukcyjnym okresie życia (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 

od 60 lat wzwyż) – z 22,3% do 25,0%.  

Powyższe dane pozwalają prognozować intensyfikację zjawiska starzenia się społeczeństwa 

Ostródy. Warto bowiem zauważyć, że dynamika wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym 

w strukturze mieszkańców miasta stale utrzymuje się na dość wysokim poziomie, wynoszącym 

od 0,5 do 0,8 punktu procentowego w całym okresie analizy. 

Wykres 2. Ludność Ostródy według ekonomicznych grup wieku w latach 2017-2021 (w %) 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH BDL GUS.  
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w wieku poprodukcyjnym. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wyniósł 

32,8, a odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem kształtował się na poziomie 

21,0%. W porównaniu do 2017 roku wszystkie te wskaźniki wzrosły. Dla przykładu wskaźnik liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrósł o 6,6 punktu, a 

współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi – o 6,4 punktu. 

Tabela 2. Wskaźniki obciążenia demograficznego ludności Ostródy w latach 2017-2021 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

65,9 67,9 70,8 72,7 74,7 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku przedprodukcyjnym 

128,1 132,8 135,9 139,5 140,4 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

37,0 38,7 40,8 42,4 43,6 

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami 
starszymi 

26,4 28,0 29,7 31,3 32,8 

Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji 
ogółem 

17,8 18,6 19,4 20,3 21,0 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH BDL GUS. 

Na sytuację społeczną gminy wywiera wpływ kondycja lokalnego rynku pracy, wyrażająca się 

m.in. w stopie bezrobocia oraz aktywności zawodowej mieszkańców. Wysokość stopy bezrobocia 

obrazuje procentowy stosunek liczby ludności bezrobotnej do liczby ludności aktywnej 

zawodowo. W powiecie ostródzkim kształtowała się ona w grudniu 2021 roku na poziomie 9,0%, 

czyli mniejszym o 3,1 punktu niż w 2017 roku i niższym o 1,9 punktu od poziomu w 2020 roku. 

W grudniu 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie zarejestrowane były 602 osoby 

bezrobotne z obszaru miasta. W porównaniu do 2020 roku ich liczba spadła o 174, tj. o 22,4%. W 

strukturze bezrobotnych w 2021 roku dominowały kobiety, które w liczbie 321 stanowiły 53,3% 

ogółu. Wśród bezrobotnych, 182 osoby (30,2%) to osoby powyżej 50 roku życia. Osoby w wieku 

do 30 lat, w liczbie 127, stanowiły 21,1% ogółu bezrobotnych. Spośród zarejestrowanych 242 

osoby, tj. 40,2% to osoby długotrwale bezrobotne. 

Tabela 3. Bezrobotni w Ostródzie w latach 2017-2021 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogółem 898 910 748 776 602 

Kobiety 512 542 451 419 321 

Mężczyźni 386 368 297 357 281 

Do 25 roku życia 102 102 77 68 57 

Do 30 roku życia 215 221 195 170 127 

Powyżej 50 roku życia 268 292 222 249 182 

Długotrwale bezrobotni 356 344 267 310 242 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH BDL GUS. 
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W 2021 roku świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych  w formie 

decyzji przyznano 1 069 osobom, z czego 561 to osoby długotrwale korzystające z pomocy 

społecznej.  Łącznie objęto wsparciem 854 rodziny, w tym 1 684 osoby w tych rodzinach. W 

porównaniu do 2019 roku liczba osób, którym przyznano świadczenie zmniejszyła się o 512, tj. o 

32,4%. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc ta udzielana jest osobom i rodzinom  

w szczególności z następujących powodów: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; 

długotrwała lub ciężka choroba; niepełnosprawność; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy w związku z tymi okolicznościami; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa oraz klęska 

żywiołowa lub ekologiczna. 

Tabela 4. Powody przyznawania pomocy społecznej w Ostródzie według liczby rodzin w latach 2019-2021  

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Ubóstwo 94 122 354 

Sieroctwo 1 0 1 

Bezdomność 63 54 71 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 151 160 120 

 - w tym wielodzietność 76 89 69 

Bezrobocie 422 341 269 

Niepełnosprawność 498 540 437 

Długotrwała lub ciężka choroba 676 747 612 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
210 189 133 

 - w tym rodziny niepełne 173 137 87 

 - w tym rodziny wielodzietne 27 47 46 

Przemoc w rodzinie 4 6 10 

Alkoholizm 64 102 94 

Narkomania 4 4 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
22 28 29 

Zdarzenie losowe 7 1 1 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH MOPS. 

Wśród głównych powodów udzielania pomocy społecznej przez MOPS w Ostródzie w 2021 roku 

należy wskazać następujące:  

 długotrwała lub ciężka choroba – 612 rodzin; 

 niepełnosprawność – 437 rodzin; 

 ubóstwo – 354 rodziny; 

 bezrobocie – 269 rodzin; 
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 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 133 rodziny; 

 potrzeba ochrony macierzyństwa – 120 rodzin. 

Pozostałe powody udzielania świadczeń pomocy społecznej w Ostródzie występowały rzadziej 

lub wcale. W 2021 roku z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystały 94 rodziny, 71 

rodzin korzystało z pomocy z powodu bezdomności, 29 rodzin z powodu trudności w 

przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 10 rodzin z powodu przemocy w 

rodzinie, po 1 rodzinie ze względu na sieroctwo oraz narkomanię. 
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4. Misja i cele Strategii 

Określona w Strategii misja brzmi następująco: 

Ostróda miastem dążącym do podniesienia poziomu integracji swoich mieszkańców, 

zwiększającym możliwości ich rozwoju oraz zaspokajającym ich potrzeby 

Wdrażanie Strategii opiera się na czterech celach strategicznych i odpowiadających im celach 

operacyjnych, które brzmią następująco: 

 

 

 

 

  

I. Zintegrowany system wsparcia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i 
młodzieży

•I.1. Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny 

•II.1. Wsparcie rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze

•III.1. Zapobieganie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży 

•IV.1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

II. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

•II.1. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu i eliminowanie jego negatywnych skutków 

•II.2. Wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

•II.3. Wsparcie rodzin z problemem ubóstwa i zagrożonych ubóstwem 

•II.4. Profilaktyka zjawiska uzależnień oraz redukowanie ich skutków

III. Bezpieczeństwo socjalne i aktywizacja osób starszych, samotnych oraz osób z 
niepełnosprawnością

•III.1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczanie negatywnych skutków wykluczenia 
społecznego seniorów oraz osób samotnych

•III.2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności i aktywizacja osób z niepełnosprawnością

IV. Kreowanie warunków na rzecz budowy świadomej i zaangażowanej społeczności 
lokalnej

•IV.1. Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 
zadań społecznych 

•IV.2. Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej 

•IV.3. Profesjonalizacja służb społecznych
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5. Monitoring realizacji Strategii w latach 2019-2021 

Monitoring realizacji Strategii w latach 2020-2021 był prowadzony przez MOPS w Ostródzie, 

poprzez określenie i szczegółową analizę wskaźników monitoringowych i ich prezentację w 

ramach Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Rok 

2019 nie został w ten sposób zmonitorowany, co miało związek z tym, że Strategia została 

przyjęta do realizacji na koniec tego roku.  

Cel strategiczny 1. Zintegrowany system wsparcia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieży 

Cel operacyjny I.1. Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny 

2020 2021 

• liczba zorganizowanych imprez, festynów, 
warsztatów, kampanii, konkursów – 2 (Strefa 
Aktywności Rodzinnej, Kampania społeczna 
„Nierozerwalni);  

• liczba przygotowanych materiałów 
promocyjno-edukacyjnych - bd.; 

• liczba dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką 
instytucjonalną – 103; 

• liczba rodzin posiadających Ostródzką Kartę 
Dużej Rodziny - 871; 

• liczba partnerów Programu Ostródzkiej Karty 
Dużej Rodziny – 15; 

• liczba zorganizowanych imprez, festynów, 
warsztatów, kampanii, konkursów: 1 festyn 
rodzinny „Nierozerwalni”, 5 Kampanii 
społecznych: „16 Dni Przeciwko Przemocy ze 
względu na płeć”, „Dzień bezpiecznego 
Internetu”, „Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem”, „Bez chemii 
na drodze”, „Dzieci mają wychodne”, 2 
seminaria szkoleniowe: „Międzynarodowy Dzień 
Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci” – 43 
osoby, „Światowy Dzień FAS – ciąża bez 
alkoholu” – 42 osoby; 

• liczba przygotowanych materiałów promocyjno-
edukacyjnych – 5 Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny, Punkt Psychologiczny dla 
Młodzieży, Candis, Grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych i DDA, Szkoła dla Rodziców; 

• liczba dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką 
instytucjonalną: 1 żłobek publiczny - 48 miejsc, 3 
kluby dziecięce niepubliczne – 50 miejsc, 3 
przedszkola publiczne 465 miejsc, 10 przedszkoli 
niepublicznych 837 miejsc, oddział przedszkolny 
przy SP2 50 miejsc; 

• liczba rodzin posiadających Ostródzką Kartę 
Dużej Rodziny – 87 rodzin; 

• liczba partnerów Programu Ostródzkiej Karty 
Dużej Rodziny – 24; 

 

Cel operacyjny I.2. Wsparcie rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze 

2020 2021 

• wskaźniki określone w 3-letnim Gminnym 
Programie Wspierania Rodziny - działania 
wskazane w sprawozdaniu z realizacji za rok 
2020; 

• liczba udzielonych porad psychologicznych - 
82, prawnych i rodzinnych – 30; liczba osób 
objętych pomocą w formie poradnictwa - 40; 

• wskaźniki określone w 3-letnim Gminnym 
Programie Wspierania Rodziny - działania 
wskazane w sprawozdaniu z realizacji za rok 
2021; 

• liczba udzielonych porad psychologicznych – 62, 
prawnych – 19, terapeutycznych – 25, konsultant 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 66; 
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• liczba przeprowadzonych zajęć 
pozalekcyjnych oraz liczba osób 
uczestniczących w zajęciach (zajęcia 
sportowe w zakresie zdrowia publicznego – 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 
– 421); 

• liczba rodzin, którym udzielono pomocy w 
ramach dostępnych systemów wsparcia - 97 
rodzin w ramach działań Niebieskiej Karty 
przez grupę roboczą); 

• liczba programów, projektów zrealizowanych 
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – 7 
organizacji pozarządowych: 1. Prowadzenie 
zajęć sportowych z programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – 
sporty walki „Judo” pt. „Stop dla alkoholu 
start dla sportu” – 110; 2. Prowadzenie zajęć 
sportowych z programem profilaktycznym 
dla dzieci i młodzieży – sporty walki Taekwon-
do pt. „Akademia małego mistrza-sztuki walki 
Wschodu sposobem na kształtowanie wzoru 
zdrowego i aktywnego trybu życia bez 
alkoholu, papierosów i narkotyków”- 64; 3. 
Prowadzenie zajęć sportowych z programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – piłka 
siatkowa pt. „Prowadzenie zajęć sportowych 
z programem profilaktycznym dla młodzieży 
SALOS”- 30; 4. Prowadzenie zajęć sportowych 
z programem profilaktycznym dla dzieci 
młodzieży – sporty wodne pt. „ Żeglarstwo – 
szkolenie grup młodzieżowych – 20; 5. 
Prowadzenie zajęć sportowych z programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – 
sporty walki Karate pt. „Moim dopalaczem 
jest sport” – 160; 6. Prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, psychoedukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w formie zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci, młodzieży oraz rodziców pt. „ Nauczcie 
dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość 
możecie się nie martwić” – 37; 7. „Łączymy 
pokolenia” – 23 dzieci i 22 rodziców. 

• liczba osób objętych pomocą w formie 
poradnictwa – 172 osoby; 

• liczba przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych 
oraz liczba osób uczestniczących w zajęciach 
(zajęcia sportowe w zakresie zdrowia 
publicznego – 11, przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i narkomanii „Nauka przez 
zabawę” – 18; 

• zajęcia w świetlicy środowiskowej („Bezpieczny 
upadek, Angielski przez zabawę, diagnoza i 
zajęcia logopedyczne, TUS, Zajęcia 
socjoterapeutyczne, mnożenie i dzielenie 
uśmiechu, robotyka, boka i akrobatyka, 
gimnastyka taneczna u nas Mikołajowo – 15 
osób”, warsztaty muzyczne – 13 osób; 

• liczba dzieci objętych wsparciem 
psychologiczno-pedagogicznym; 

• liczba rodzin, którym udzielono pomocy w 
ramach dostępnych systemów wsparcia - 67 
rodzin w ramach działań Niebieskiej Karty przez 
grupę roboczą;  

• liczba programów, projektów zrealizowanych – 2 
programy „Szkoła dla Rodziców” – 20 
uczestników; 

 

Cel operacyjny I.3. Zapobieganie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzież 

2020 2021 

• liczba dzieci i młodzieży objętych szkoleniami 
z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęciami 
profilaktycznymi zostało objętych 530 
uczniów na terenie placówek oświatowych, 

• liczba dzieci i młodzieży objętych szkoleniami z 
zakresu profilaktyki uzależnień - zajęciami 
profilaktycznymi zostało objętych 2033 uczniów 
na terenie placówek oświatowych; 
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• liczba zorganizowanych konferencji, 
kampanii informacyjnych - 0; 

• liczba pracowników pomocy społecznej i 
oświaty uczestniczących w szkoleniach - 331 
nauczycieli, pracowników pomocy 
społecznej, dzielnicowych, kuratorów 
zawodowych; 

• liczba osób uczestniczących w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych - 421 osób; 

• liczba urządzeń monitorujących – na terenie 
Gminy Miejskiej Ostróda zamontowano 10 
nowych kamer oraz 9 czujników 
monitorujących jakość powietrza w Ostródzie 

• liczba zorganizowanych konferencji, kampanii 
informacyjnych - 2 „Światowy Dzień FAS – ciąża 
bez alkoholu”, „Międzynarodowy Dzień 
Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci”; 

• liczba pracowników pomocy społecznej i oświaty 
uczestniczących w szkoleniach - 135 nauczycieli, 
pracowników pomocy społecznej, 
dzielnicowych, kuratorów zawodowych; 

• liczba osób uczestniczących w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych – 0; 

• liczba urządzeń monitorujących – 0; 

 

Cel operacyjny I.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

2020 2021 

• liczba osób i rodzin objętych interwencją 
kryzysową - 97 osób w ramach procedury 
Niebieskiej Karty przez członków grupy 
roboczej; 

• liczba sprawców przemocy objętych 
programami korekcyjno-edukacyjnymi - 0; 

• liczba Niebieskich Kart – wypełnionych 72, 
wszczynających 66; 

• liczba szkoleń dla członków Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego – 2; 

• liczba przedsięwzięć o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym, sportowo-
rekreacyjnym – 2 („Nierozerwalni”, „Strefa 
Aktywności” ) 

• liczba osób i rodzin objętych interwencją 
kryzysową - 124 osoby, 67 rodzin objętych 
interwencją kryzysową w ramach procedury 
„NK”; 

• liczba sprawców przemocy objętych programami 
korekcyjno-edukacyjnymi - 0; 

• liczba Niebieskich Kart – wypełnionych 49, 
wszczynających 43; 

• liczba szkoleń dla członków Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 4, liczba uczestników: 57; 

• liczba przedsięwzięć o charakterze informacyjno-
edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym - 1 
(„Nierozerwalni”); 

 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel operacyjny II.1. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu i eliminowanie jego negatywnych 
skutków 

2020 2021 

• liczba osób zarejestrowanych w rejestrze 
bezrobotnych - 776; 

• liczba zrealizowanych programów i 
projektów przez PUP w Ostródzie dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy - 9; 

• liczba osób bezrobotnych, które zostały 
objęte pomocą w ramach programu/ 
projektu - 560 osób; 

• liczba osób objętych aktywnymi formami 
przeciwdziałania bezrobociu – 157osób (dane 
z PUP), reintegracja społeczna i zawodowa – 
62 osoby, zrealizowano 3 projekty przez 
Iławską Izbę Gospodarczą na rzecz 
mieszkańców miasta Ostróda, w których 

• liczba osób zarejestrowanych w rejestrze 
bezrobotnych - 602; 

• liczba zrealizowanych programów i projektów 
przez PUP w Ostródzie dla osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy - 10; 

• liczba osób bezrobotnych, które zostały objęte 
pomocą w ramach programu/ projektu – brak 
danych dla Miasta Ostróda; 

• liczba osób objętych aktywnymi formami 
przeciwdziałania bezrobociu – brak danych dla 
Miasta Ostróda; 

• reintegracja społeczna i zawodowa – 24 osoby;  

• liczba osób bezrobotnych objętych pomocą 
finansową MOPS w Ostródzie – 269 rodzin; 
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wzięło 77 osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo; 

• liczba osób bezrobotnych objętych pomocą 
finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ostródzie – 341 rodzin; 

• liczba kontraktów socjalnych 55; 

• liczba organizacji i stowarzyszeń 
współpracujących - 1 (Centrum Integracji 
Społecznej w ramach PKPS); 

• liczba wspólnych działań i inicjatyw – 3, tj. 
zatrudnienie przez MOPS 3 stażystów w 
ramach realizowanego przez PUP w 
Ostródzie projektu dofinansowanego z 
Funduszy Europejskich pt. „RPO – 
Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie 
ostródzkim (2020)”, kierowanie przez MOPS 
osób do Centrum Integracji Społecznej, 
kierowanie osób długotrwale bezrobotnych 
do wykonywania prac społecznie-
użytecznych; 

• liczba przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 
społecznej. 

• liczba kontraktów socjalnych – 108; 

• liczba organizacji i stowarzyszeń 
współpracujących - 1 (Centrum Integracji 
Społecznej w ramach PKPS);  

• liczba wspólnych działań i inicjatyw;  
• liczba przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 

społecznej; 

 

Cel operacyjny II.2. Wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

2020 2021 

• liczba osób bezdomnych – 54 osoby; 

• liczba osób zagrożonych bezdomnością – 52 
osoby (w tym uwzględniono osoby z 
zadłużeniami za czynsz, po opuszczeniu ZK, 
osoby z nakazem eksmisji i osoby z nakazem 
eksmisji bez orzekania co do lokalu 
socjalnego); 

• liczba miejsc w ośrodkach wsparcia dla 
bezdomnych – 25 miejsc w noclegowni; 

• liczba indywidualnych programów 
wychodzenia z bezdomności - 0; 

• liczba osób objętych wsparciem w ramach 
systemu pomocy społecznej – 54 osoby; 

• liczba zrealizowanych programów/projektów 
– MOPS nie realizował programów o tego 
typu profilu, pomoc w zakresie schronienia i 
posiłku udzielona przez PKPS w Ostródzie na 
rzecz 87 osób bezdomnych; 

• liczba mieszkań socjalnych i komunalnych – 
860 mieszkań komunalnych, w tym 48 
mieszkań socjalnych; 

• liczba umów zawierających odpracowanie 
zaległości czynszowych tytułem spłaty 
zadłużenia – 20 (dane z MABAK); 

• liczba osób bezdomnych – 71 osób; 

• liczba osób zagrożonych bezdomnością – 52 
osoby (w tym uwzględniono osoby z 
zadłużeniami za czynsz, po opuszczeniu ZK, 
osoby z nakazem eksmisji i osoby z nakazem 
eksmisji bez orzekania co do lokalu socjalnego); 

• liczba miejsc w ośrodkach wsparcia dla 
bezdomnych – 25 miejsc w noclegowni;  

• liczba indywidualnych programów wychodzenia 
z bezdomności - 0;  

• liczba osób objętych wsparciem w ramach 
systemu pomocy społecznej – 71 osób;  

• liczba zrealizowanych programów/projektów – 
MOPS nie realizował programów o tego typu 
profilu, pomoc w zakresie schronienia i posiłku 
udzielona przez PKPS w Ostródzie na rzecz 78 
osób bezdomnych; 

• liczba mieszkań socjalnych i komunalnych – 862 
mieszkania komunalne, w tym 31 mieszkań 
socjalnych; 

• liczba umów zawierających odpracowanie 
zaległości czynszowych tytułem spłaty 
zadłużenia – 34 umowy (dane z MABAK); 
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Cel operacyjny II.3. Wsparcie rodzin z problemem ubóstwa i zagrożonych ubóstwem  

2020 2021 

• liczba zrealizowanych programów/projektów 
– 2, tj. Wieloletni Program Rządowy „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (w 
2020 roku programem objęto 1 263 osoby, 
tym 399 dzieci skorzystało z dożywiania w 
formie posiłku), Program rządowy „Dobry 
START” (w 2020 roku objęto 2 520 rodzin, w 
których przebywały 6 292 osoby); 

• Współpraca MOPS z Fundacją 
Niepełnosprawnych „Sanus” w Ostródzie w 
ramach 2 edycji Akcji Wspierania Najbardziej 
Potrzebujących podczas pandemii, 
realizowanej przez TVN „Pomagajmy sobie” 
(pomocą objęto 16 rodzin w zakresie 
dowiezienia ciepłego posiłku); 

• akcje charytatywne na rzecz osób starszych i 
ubogich we współpracy z placówkami 
oświatowymi i instytucjami w zakresie 
dostarczenia świątecznych paczek 
żywnościowych – pomocą łącznie objęto 24 
rodziny; 

• liczba przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 
społecznej 0; 

• liczba osób i wydanych skierowań w ramach 
realizacji pomocy żywnościowej PKPS 
wydano 782 skierowania dla 1 743 osób; 

• liczba osób objętych wsparciem pomocy 
społecznej posiadających dochody poniżej 
kryterium dochodowego – 467 osób objęto 
pomocą finansową; 

• liczba zrealizowanych programów/projektów – 
1, tj. Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023 (programem 
objęto 1 037 osób, w tym 217 dzieci skorzystało 
z dożywiania w formie posiłku); 

• akcje charytatywne na rzecz osób starszych i 
ubogich we współpracy z placówkami 
oświatowymi i instytucjami w zakresie 
dostarczenia świątecznych paczek 
żywnościowych: przy współpracy z Klubem 
Ośmiu, Szkolnymi Klubami Wolontariatu i 
Szkolnymi Kołami PCK w ramach Akcji 
Charytatywnej „Paczka dla Seniora” pomocą 
łącznie objęto 16 rodzin, w ramach Akcji 
Charytatywnej „Kampania zdrowe lato” pomocą 
objęto 15 rodzin, przy współpracy ze Szkołą 
Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie 
przekazano 10 rodzinom paczki świąteczne, 
pracownicy MOPS w Ostródzie przy współpracy 
z osobami i sponsorami zorganizowali spotkanie 
Wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych. W 
ramach spotkania pomoc otrzymało 30 osób. 
Pozostała żywność została przekazana do 
Ostródzkiej Lodówki Społecznej oraz Noclegowni 
dla osób bezdomnych; 

• liczba przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji 
społecznej 0; 

• liczba osób i wydanych skierowań w ramach 
realizacji pomocy żywnościowej PKPS - wydano 

skierowania dla 1 384 osób; 
• liczba osób objętych wsparciem pomocy 

społecznej posiadających dochody poniżej 
kryterium dochodowego – 475 osób objęto 
pomocą finansową; 

 

Cel operacyjny II.4. Profilaktyka zjawiska uzależnień oraz redukowanie ich skutków 

2020 2021 

• określone w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii;  

• działania wskazane w sprawozdaniu z 
realizacji GPPiRPA oraz PN za rok 2020. 

• określone w Miejskim Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii; 

• działania wskazane w sprawozdaniu z realizacji 
GPPiRPA oraz PN za rok 2021; 

• Program terapeutyczny CANDIS; 

• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin; 

• Punkt Psychologiczny dla Młodzieży; 

• Szkoła dla Rodziców; 
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• Grupa psychoedukacyjna dla osób 
współuzależnionych i z syndromem DDA; 

• Grupa psychoedukacyjna dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie; 

• Nauka przez zabawę; 

• Program profilaktyczny DEBATA; 

• Programy rekomendowane; 

• Warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka tańsza od 
leczenia”; 

• Świetlica środowiskowa „Stacyjkowo”; 

• Kampania społeczna „Nierozerwalni”; 
• Kampania społeczna „Bądź kumplem nie 

dokuczaj”; 

• Podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji służb 
pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

• Łączymy Pokolenia; 

• Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej; 

• Żyj zdrowo i sportowo; 

• Seminarium szkoleniowe „Międzynarodowy 
Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci”, 
„Światowy Dzień FAS – ciąża bez alkoholu”; 

 

Cel strategiczny 3. Bezpieczeństwo socjalne i aktywizacja osób starszych, samotnych oraz 
osób z niepełnosprawnością 

Cel operacyjny III.1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczanie negatywnych skutków 
wykluczenia społecznego seniorów oraz osób samotnych 

2020 2021 

• liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich 
udział w ogóle mieszkańców – 8099 osób, w 
tym 5430 kobiet i 2669 mężczyzn; 

• liczba seniorów korzystających z różnych 
form pomocy MOPS w Ostródzie – 463 
rodziny, w których jest 570 osób; 

• liczba ośrodków wsparcia – 2 ośrodki 
wsparcia w tym: Klub Senior+, Dzienny Dom 
Senior+, łącznie 40 miejsc; 

• liczba miejsc całodobowej opieki i pielęgnacji 
osób starszych, samotnych – 2 miejsca;  

• liczba przedsięwzięć organizowanych dla 
osób starszych, samotnych: 1. Program 
rządowy „Wspieraj Seniora”, realizowany od 
20.10.2020 r. do 31.12.2020 r., w ramach 
programu udzielono wsparcia 276 razy 44 
osobom, 2. Gminny Program Pomocy „Złota 
Rączka dla Seniora” w ramach programu 
udzielono pomocy 16 osobom, 3. Program 
rządowy Opieka 75+, w ramach którego 
przyznano usługi opiekuńcze 56 osobom w 

• liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział 
w ogóle mieszkańców – 7935 osób, w tym 5333 
kobiet i 2602 mężczyzn;  

• liczba seniorów korzystających z różnych form 
pomocy MOPS w Ostródzie – 367 rodzin, w 
których jest 445 osób;  

• liczba ośrodków wsparcia - 2 ośrodki wsparcia w 
tym: Klub Senior+ i Dzienny Dom Senior+, liczba 
miejsc: 40; oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku;  

• liczba miejsc całodobowej opieki i pielęgnacji 
osób starszych, samotnych – 2 miejsca; 

• liczba przedsięwzięć organizowanych dla osób 
starszych, samotnych: 1. Program rządowy 
„Wspieraj Seniora”, realizowany od 01.01 do 
31.12., w ramach programu udzielono wsparcia 
144 razy 16 osobom w postaci zakupów, 
realizacji recept, dostarczenia posiłku, 2. Gminny 
Program Pomocy „Złota Rączka dla Seniora” - w 
ramach programu udzielono pomocy 21 
osobom, 3. Program rządowy Opieka 75+ - w 
ramach programu przyznano usługi opiekuńcze 
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wieku powyżej 75 r.ż. i zrealizowano na rzecz 
tych osób 7 216 godzin usług opiekuńczych. 

• poziom wsparcia seniorów w formie usług 
opiekuńczych – z usług opiekuńczych 
skorzystało 248 osób, zrealizowano 82 443 
godziny usług; 

79 osobom w wieku powyżej 75 r.ż. i 
zrealizowano na rzecz tych osób 7 216 godzin 
usług opiekuńczych; 

• poziom wsparcia seniorów w formie usług 
opiekuńczych – z usług opiekuńczych skorzystały 
203 osoby, zrealizowano 60 434,5 godziny usług 
opiekuńczych; 

 

Cel operacyjny III.2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności i aktywizacja osób z 
niepełnosprawnością 

2020 2021 

• liczba usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych – w ramach usług 
opiekuńczych objęto pomocą 113 osób 
niepełnosprawnych, specjalistycznych usług 
opiekuńczych– nie realizowano; 

• liczba miejsc w środowiskowych domach 
samopomocy - 80 miejsc w ŚDS Bratek, 30 
miejsc w ŚDS OSTOJA; 

• liczba miejsc całodobowej opieki i pielęgnacji 
osób z niepełnosprawnością - 2 miejsca; 

• liczba zlikwidowanych barier 
architektonicznych – brak danych; 

• liczba zakupionych/ dostosowanych 
pojazdów dla potrzeb osób z 
niepełnosprawnością – zakupiono 6 
autobusów komunikacji miejskiej 
przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych; 

• liczba dostosowanych przystanków 
autobusowych, przejść dla pieszych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością – 0;  

• liczba przedsięwzięć organizowanych dla 
osób z niepełnosprawnością - z organizacji 
pozarządowych mających siedzibę na terenie 
miasta, których działalność jest częściowo 
finansowana ze środków PFRON 5 
zorganizowało imprezy dla os. 
niepełnosprawnych, w których wzięło udział 
łącznie 337 osób z powiatu ostródzkiego. 
PCPR nie prowadzi ewidencji dot. udziału 
mieszkańców miasta w tych imprezach; 

• liczba asystentów osób niepełnosprawnych- 
0; 

• liczba stworzonych form integracji i wsparcia 
-0; 

• liczba mieszkań treningowych - 0; 

• liczba mieszkań chronionych – 0; 

• liczba usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych – w ramach usług 
opiekuńczych objęto pomocą 111 osób 
niepełnosprawnych; 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze – nie 
realizowano; 

• liczba miejsc w środowiskowych domach 
samopomocy - 80 miejsc w ŚDS Bratek, 30 
miejsc w ŚDS OSTOJA; 

• liczba miejsc całodobowej opieki i pielęgnacji 
osób z niepełnosprawnością - 2 miejsca; 

• liczba zlikwidowanych barier 
architektonicznych; 

• liczba zakupionych/ dostosowanych pojazdów 
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

• liczba dostosowanych przystanków 
autobusowych, przejść dla pieszych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością;  

• liczba przedsięwzięć organizowanych dla osób 
z niepełnosprawnością – w 2021 roku 8 
organizacji pozarządowych mających siedzibę 
na terenie miasta, których działalność jest 
częściowo finansowana ze środków PFRON 5 
zorganizowało 19 imprez dla os. 
niepełnosprawnych, w których wzięło udział 
łącznie 549 osób z powiatu ostródzkiego. PCPR 
nie prowadzi ewidencji dot. udziału 
mieszkańców miasta w tych imprezach; 

• liczba asystentów osób niepełnosprawnych- 4, 
od 2021 r. MOPS w Ostródzie przystąpił do 
programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2021, w ramach 
programu pomocą asystenta objęto 6 osób 

niepełnosprawnych; 
• liczba stworzonych form integracji i wsparcia-0; 

• liczba mieszkań treningowych - 0; 

• liczba mieszkań chronionych – 0; 
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Cel strategiczny 4. Kreowanie warunków na rzecz budowy świadomej i zaangażowanej 
społeczności lokalnej 

Cel operacyjny IV.1. Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności 
mieszkańców w realizacji zadań społecznych 

2020 2021 

• liczba wspartych inicjatyw obywatelskich;  

• liczba przeprowadzonych konsultacji 
społecznych – 2 (Roczny Program Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, Program 
Pomocy Złota Rączka Dla Seniora); 

• liczba ogłoszonych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych – 5; 

• liczba i kwota udzielonych dotacji na 
realizację zadań publicznych - 51 zadań, 
łączna kwota przyznanych dotacji 
3.720.995,85 zł (bez Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt); 

• liczba obiektów służących aktywności 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej; 

• liczba wspartych inicjatyw obywatelskich; 

• liczba przeprowadzonych konsultacji 
społecznych – brak danych; 

• liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych – 12; 

• liczba i kwota udzielonych dotacji na realizację 
zadań publicznych - 44 i 4 umowy w trybie 
pozakonkursowym 19a, łączna kwota 
3 370 869,03 zł (bez Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt); 

• liczba obiektów służących aktywności kulturalnej 
i sportowo-rekreacyjnej; 

 

Cel operacyjny IV.2. Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej 

2020 2021 

• liczba spotkań, kampanii, szkoleń nt. 
ekonomii społecznej - 0;  

• liczba działających podmiotów ekonomii 
społecznej – 1 (Zakład Aktywności 
Zawodowej); 

• liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 
warsztatach, konferencjach, wizytach 
studyjnych – 0; 

• liczba podjętych inicjatyw w ramach 
współpracy międzysektorowej; 

• liczba spotkań, kampanii, szkoleń nt. ekonomii 
społecznej – 1, działanie prowadzone przez PKPS 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 – 18 uczestników;; 

• liczba działających podmiotów ekonomii 
społecznej - 1 (Zakład Aktywności Zawodowej);  

• liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 
warsztatach, konferencjach, wizytach 
studyjnych; 

• liczba podjętych inicjatyw w ramach współpracy 
międzysektorowej; 

 

Cel operacyjny IV.3. Profesjonalizacja służb społecznych 

2020 2021 

• liczba pracowników MOPS-u, w tym liczba 
pracowników socjalnych – było 46 osób, w 
tym 16 pracowników socjalnych; 

• zorganizowano 33 szkolenia dla kadry 
pomocy społecznej, w tym 25 szkoleń 
prowadzonych przez firmy zewnętrzne, 8 
szkoleń wewnętrznych; 

• liczba organizacji pozarządowych 
funkcjonujących w obszarze polityki 
społecznej – 2 (realizacja 6 zadań 
publicznych); 

• liczba wspieranych przez samorząd miasta 
organizacji pozarządowych – 7. 

• liczba pracowników MOPS, w tym liczba 
pracowników socjalnych – 51 osób w tym 16 
pracowników socjalnych;  

• zorganizowano 88 szkoleń dla kadry pomocy 
społecznej, w tym 70 szkoleń prowadzonych 
przez firmy zewnętrzne i 18 szkoleń 
wewnętrznych;  

• liczba organizacji pozarządowych funkcj. w 
obszarze polityki społecznej - 2 organizacje; 

• liczba wspieranych przez samorząd miasta 
organizacji pozarządowych – 28 organizacji (bez 
schroniska dla bezdomnych zwierząt). 
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Przedstawione wyżej tabele prezentują wartości wskaźników określone przez MOPS w Ostródzie 

w trakcie corocznego monitoringu Strategii, a także opis działań podejmowanych w okresie 

podlegającym ewaluacji. Uczestnicy warsztatów ewaluacyjnych dokonali natomiast jakościowej 

oceny wdrażania Strategii w ramach poszczególnych celów strategicznych, wskazując na sukcesy 

i pozytywne aspekty realizacji oraz na trudności i aspekty o zabarwieniu negatywnym.   

Cel strategiczny 1. Zintegrowany system wsparcia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieży 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

• Organizacja Dni Rodziny i innych imprez oraz 

spotkań dedykowanych rodzinom, takich jak 

spotkania z grami planszowymi. 

• Współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze 

wsparcia rodzin oraz Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

• Działalność Świetlicy Środowiskowej 

Stacyjkowo. 

• Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla 

rodziców i dzieci. 

• Dni Otwarte (środy) w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

• Realizacja terapii dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych w MOPS.  

• Trudności w dotarciu z informacjami do 

mieszkańców, brak efektywnych kanałów 

komunikacji. 

• Niewystarczające wsparcie merytoryczne i 

organizacyjne dla organizacji 

pozarządowych. 

• Niewystarczająca baza lokalowa, kadrowa, 

finansowa dla zaspokojenia specyficznych 

potrzeb. 

• Niewystarczające wsparcie i pomoc dla osób 

pracujących i angażujących się w różnych 

obszarach wspierających mieszkańców. 

 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

• Spadek bezrobocia rejestrowanego. 

• Wzrost liczby ofert pracy. 

• Organizowanie prac społecznie użytecznych. 

• Zidentyfikowanie zjawiska bezdomności. 

• Program odpracowywania zaległości 

czynszowych. 

• Wykwalifikowana kadra realizująca zadania w 

zakresie aktywizacji grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

• Ubóstwo energetyczne dotykające lub 

zagrażające mieszkańcom. 

• Niedostateczna współpraca pomiędzy 

instytucjami, niewystarczający przepływ 

informacji. 

• Niewykorzystanie potencjału ekonomii 

społecznej. 

• Likwidacja Centrum Integracji Społecznej. 

• Brak ogrzewalni i schroniska dla osób 

bezdomnych. 

• Niedostateczne wykorzystanie potencjału 

organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych oraz niewystarczający poziom 

środków finansowych na realizację. 

• Niewykorzystywanie umów wieloletnich na 

realizację zadań publicznych. 
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• Brak pełnomocnika ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, brak 

koordynacji współpracy i wymiany informacji 

na szczeblu miasta. 

 

Cel strategiczny 3. Bezpieczeństwo socjalne i aktywizacja osób starszych, samotnych oraz osób 
z niepełnosprawnością 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

• Rozwój usług społecznych w obszarze wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami, w tym 

mieszkanie treningowe, opieka wytchnieniowa, 

asystencja, kręgi wsparcia, poradnictwo 

specjalistyczne, usługi pielęgniarki 

środowiskowej. 

• Funkcjonowanie infrastruktury wsparcia, w tym 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Środowiskowe Domy Samopomocy, opieka 

całodobowa, Dzienny Dom Senior+, Klub 

Senior+. 

• Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

Zakładu Aktywności Zawodowej, Centrum 

DZWONI, Uniwersytetu III Wieku. 

• Realizacja projektów służących wsparciu i 

aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i 

starszych. 

• Funkcjonowanie Teatru Przebudzeni przy 

Polskim Stowarzyszeniu Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną w 

Ostródzie. 

• Zakup pojazdu dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

• Rozwój profilaktyki niepełnosprawności, 

wczesne wspomaganie rozwoju, dzień 

bezpłatnych diagnoz pedagogicznych. 

• Istnienie barier architektonicznych w 

niektórych obiektach, nieprzystosowane 

przystanki autobusowe. 

• Brak efektywnej współpracy samorządu z 

organizacjami w zakresie tworzenia 

mieszkalnictwa wspomaganego. 

• Część działań oparta jest na projektach o 

ograniczonym czasie trwania, które nie są 

kontynuowane. 

• Niewiele działań podnoszących świadomość 

społeczną w obszarze starzenia się, starości, 

potrzeb osób starszych. 

• Stosowanie kryterium dochodowego przy 

realizacji usług opiekuńczych. 

• Osłabienie działalności wolontariatu w 

okresie pandemii. 

 

Cel strategiczny 4. Kreowanie warunków na rzecz budowy świadomej i zaangażowanej 
społeczności lokalnej 

Aspekty pozytywne Aspekty negatywne 

• Możliwość i dążenie do przekształcenia MOPS w 

Centrum Usług Społecznych. 

• Chęć i gotowość współpracy pomiędzy 

pracownikami różnych instytucji. 

• Przejęcie zadań zleconych organizacjom 

pozarządowym – powrót do MOPS takich 

zadań jak prowadzenie noclegowni, usługi 

opiekuńcze, Dzienny Dom Senior+, Klub 
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• Możliwość rozwoju zawodowego pracowników 

poprzez m.in. szkolenia. 

• Funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego. 

• Funkcjonowanie Rad Osiedli. 

• Prowadzenie Stacji Socjalnej. 

• Działalność Świetlicy Środowiskowej 

Stacyjkowo. 

• Realizacja dowozu dzieci z 

niepełnosprawnościami do szkół. 

Senior+, ŚDS Ostoja. Likwidacja Centrum 

Integracji Społecznej.  

• Brak Centrum Wolontariatu. 

• Niewystarczający zasób podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym spółdzielni 

socjalnych.  

• Niedostatek działań podnoszących 

aktywność lokalną (streetworker, animator). 

• Niewystarczająca współpraca z organizacją 

subregionalną, jaką jest Stowarzyszenie 

ESWIP. 

• Brak wspólnego kierunku dla płaszczyzny 

współpracy. 

• Niskie wynagrodzenia pracowników MOPS, 

powodujące braki kadrowe, niską motywację 

do pracy, przeciążenie obowiązkami 

zawodowymi. 

• Brak oddzielenia pracy socjalnej od zadań 

administracyjnych. 

• Niewystarczające wykorzystanie środków 

zewnętrznych, a także innych instrumentów 

niż budżet. 

• Niewykorzystanie zasobów lokalowych do 

tworzenia miejsc integracji mieszkańców. 

• Brak przejrzystych i efektywnych sposobów 

komunikacji z mieszkańcami. 

• Konieczność zmiany wizerunku MOPS wśród 

mieszkańców. 
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6. Wyniki śródokresowej ewaluacji Strategii  

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w okresie od maja do lipca 2022 roku wzięło udział 

67 respondentów. Ankieta przygotowana została w formule online, a do jej wypełnienia zostali 

zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych w mieście, a także mieszkańcy.  

Tabela 5. Respondenci badania ankietowego według reprezentowanego obszaru życia społecznego (n=67) 

Wyszczególnienie Liczba wskazań % 

Pomoc i integracja społeczna  33 49,3% 

Organizacje pozarządowe 16 23,9% 

Urząd Miejski 12 17,9% 

Kultura i sport 10 14,9% 

Oświata 9 13,4% 

Władze miasta (Burmistrz, Rada Miejska) 7 10,4% 

Bezpieczeństwo publiczne 3 4,5% 

Ochrona zdrowia 2 3,0% 

Inne (sektor prywatny, finanse) 2 3,0% 

ŹRÓDŁO: BADANIA ANKIETOWE. 

Ponad trzy czwarte respondentów (80,6%) stanowiły kobiety. Najwięcej osób reprezentowało 

pomoc i integrację społeczną (33 osoby; 49,3%), następnie organizacje pozarządowe (16; 23,9%), 

Urząd Miejski w Ostródzie (12; 17,9%), kulturę i sport (10; 14,9%), oświatę (9; 13,4%), władze 

miasta (7; 10,4%). W najmniejszym stopniu reprezentowano obszar bezpieczeństwa publicznego 

(3; 4,5%) i ochronę zdrowia (2; 3,0%). Dwie osoby wskazały ponadto odpowiedzi inne niż w 

wymienione w kwestionariuszu, odpowiadając, że reprezentują sektor prywatny oraz obszar 

finansów.  

Spośród respondentów 73,1% deklaruje, że zapoznawało się ze Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2019-2025. Niespełna 15,0% twierdzi, że nie 

zapoznawało się, a 11,9% zaznaczyło odpowiedź „Nie wiem/nie pamiętam”. 

Wykres 3. Czy zapoznawał/a się Pan/i ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na 
lata 2019-2025? (n=67) 

 
ŹRÓDŁO: BADANIA ANKIETOWE. 

73,1%

14,9%

11,9%

TAK

NIE

Nie wiem/nie pamiętam
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W ramach badania zapytano respondentów, czy uważają, że postulaty stanowiące elementy misji 

Strategii są realizowane. Postulaty te sformułowane zostały następująco: 

1) Ostróda miastem dążącym do podniesienia poziomu integracji swoich mieszkańców; 

2) Ostróda miastem zwiększającym możliwości rozwoju mieszkańców; 

3) Ostróda miastem zaspokajającym potrzeby mieszkańców. 

W odniesieniu do pierwszego ze wskazanych postulatów ankietowani wypowiedzieli się 

przeważnie w sposób pozytywny. Według 52,2% jest on raczej realizowany, natomiast 7,5%, 

twierdzi, że zdecydowanie. Odpowiedzi negatywnej udzieliło 35,8% respondentów, w tym 25,4% 

raczej, a 10,4% zdecydowanie. Jedynie 4,5% zaznaczyło odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć. 

Tabela 6. Czy uważa Pan/i, że poniższe postulaty stanowiące elementy misji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Ostróda na lata 2019-2025 są realizowane? (n=67) 

Wyszczególnienie 
Zdecydowanie 

TAK 
Raczej 

TAK 
Raczej 

NIE 
Zdecydowanie 

NIE 

Nie wiem/ 
trudno 

powiedzieć 

Ostróda miastem dążącym do 
podniesienia poziomu integracji 
swoich mieszkańców 

7,5% 52,2% 25,4% 10,4% 4,5% 

Ostróda miastem zwiększającym 
możliwości rozwoju mieszkańców 

4,4% 43,3% 25,4% 17,9% 9,0% 

Ostróda miastem zaspokajającym 
potrzeby mieszkańców 

3,0% 40,3% 32,8% 13,4% 10,4% 

ŹRÓDŁO: BADANIA ANKIETOWE. 

Odniesienie do drugiego postulatu jest bardziej zróżnicowane. Odpowiedzi twierdzących 

udzieliło 47,8% respondentów, przy czym raczej 43,3%, a zdecydowanie 4,4%. Odpowiedzi 

przeczące zostały zaznaczone przez 43,3% ankietowanych, natomiast 9,0% nie wyraziło zdania na 

ten temat. Ocena trzeciego postulatu charakteryzuje się najmniejszym odsetkiem odpowiedzi 

twierdzących, które łącznie zostały wybrane przez 43,3% badanych, podczas gdy odpowiedzi 

przeczące zaznaczyło 46,2%, a 10,4% twierdzi, że nie wie lub trudno im się wypowiedzieć.  

Respondenci zostali poproszeni o ocenę aktualności celów Strategii na skali od 0 do 5, gdzie 0 

oznaczało nieaktualny, a 5 – bardzo aktualny. Ich odpowiedzi wskazują na aktualność 

zaplanowanych do realizacji celów.  

Tabela 7. Czy wskazane poniżej cele Strategii, są w Pana/i opinii nadal aktualne? (n=67) 

 Wyszczególnienie 
0 - 

nieaktualny 
1 2 3 4 

5 – 
bardzo 

aktualny 

Zintegrowany system wsparcia rodzin ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dzieci i młodzieży 

3,0% 7,5% 13,4% 26,9% 25,4% 23,9% 

Aktywizacja grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1,5% 13,4% 16,4% 23,9% 20,9% 23,9% 

Bezpieczeństwo socjalne i aktywizacja 
osób starszych, samotnych oraz osób z 
niepełnosprawnością 

1,5% 11,9% 13,4% 20,9% 25,4% 26,9% 

Kreowanie warunków na rzecz budowy 
świadomej i zaangażowanej społeczności 
lokalnej 

7,5% 6,0% 20,9% 19,4% 20,9% 25,4% 

ŹRÓDŁO: BADANIA ANKIETOWE. 
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Jako najbardziej aktualny został oceniony cel Bezpieczeństwo socjalne i aktywizacja osób 

starszych, samotnych oraz osób z niepełnosprawnością, w przypadku którego dwie najwyższe 

oceny przyznało 52,3% ankietowanych, a tylko 1,5% badanych uznał, że cel ten jest nieaktualny. 

W drugiej kolejności 49,3% respondentów oceniło w skali 4 i 5 cel Zintegrowany system wsparcia 

rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, natomiast jego nieaktualność 

uznało 3,0% ankietowanych.  

W przypadku celu Kreowanie warunków na rzeczy budowy świadomej i zaangażowaniem 

społeczności lokalnej aktualność na poziomie 4 i 5 oceniło 46,3% respondentów, jednak 7,5% 

osób uznało, że jest on nieaktualny. Cel w brzmieniu Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym został oceniony jak nieaktualny przez 1,5% badanych, natomiast jako aktualny i 

bardzo aktualny przez 44,8% ankietowanych. 

Tabela 8.    Czy Pani/Pana zdaniem w latach 2019-2021 w Ostródzie były realizowane następujące cele? (n=67) 

 Wyszczególnienie 
0 - 
Nie  

1 - W 
małym 
stopniu 

2 – W 
średnim 
stopniu 

3 – W 
dużym 
stopniu 

4 – W 
bardzo 
dużym 
stopniu 

Nie 
wiem 

/trudno 
określić 

Wspieranie działań służących 
promowaniu wartości rodziny 

1,5% 9,0% 49,3% 20,8% 13,4% 6,0% 

Wsparcie rodzin mających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze 

1,5% 11,9% 35,8% 28,4% 13,4% 9,0% 

Zapobieganie uzależnieniom i 
przestępczości wśród dzieci i młodzieży 

4,5% 20,9% 29,9% 17,9% 14,9% 11,9% 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6,0% 11,9% 31,3% 20,9% 20,9% 9,0% 

Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu i 
eliminowanie jego negatywnych 
skutków 

10,4% 26,9% 28,4% 16,4% 7,5% 10,4% 

Wspieranie osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością 

10,4% 26,9% 28,4% 14,9% 11,9% 7,5% 

Wsparcie rodzin z problemem ubóstwa i 
zagrożonych ubóstwem 

4,5% 16,4% 35,9% 22,4% 10,4% 10,4% 

Profilaktyka zjawiska uzależnień oraz 
redukowanie ich skutków 

4,5% 13,4% 38,9% 20,9% 11,9% 10,4% 

Wzrost poczucia bezpieczeństwa i 
ograniczanie negatywnych skutków 
wykluczenia społecznego seniorów oraz 
osób samotnych 

7,5% 17,9% 29,9% 20,9% 13,4% 10,4% 

Ograniczanie skutków 
niepełnosprawności i aktywizacja osób z 
niepełnosprawnością 

7,5% 16,4% 32,8% 20,9% 11,9% 10,4% 

Zwiększenie udziału i roli sektora 
niepublicznego oraz aktywności 
mieszkańców w realizacji zadań 
społecznych 

7,5% 19,4% 28,3% 25,4% 7,5% 11,9% 

Rozwój ekonomii społecznej i innych 
form na rzecz integracji społecznej 

13,4% 23,9% 31,3% 9,0% 7,5% 14,9% 

Profesjonalizacja służb społecznych 6,0% 17,9% 29,9% 17,9% 11,9% 16,4% 

ŹRÓDŁO: BADANIA ANKIETOWE. 
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Kolejne pytanie dotyczyło subiektywnej oceny respondentów w zakresie stopnia realizacji celów 

operacyjnych w latach 2019-2021. Każdy z nich oceniany był na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznaczało, 

że cel nie był realizowany, 1 – cel był realizowany w małym stopniu, 2 – cel był realizowany w 

średnim stopniu, 3 – cel był realizowany w dużym stopniu, a 4 – cel był realizowany w bardzo 

dużym stopniu. Ankietowani mieli również możliwość zaznaczenia odpowiedzi „Nie wiem/trudno 

powiedzieć”. Poniżej wymienione zostały cele, które uzyskały największe odsetki odpowiedzi 

respondentów w ramach danej oceny: 

1) 0 – cel nie był realizowany 

• Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej – 13,4%; 

• Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu i eliminowanie jego negatywnych skutków – 10,4%; 

• Wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 10,4%; 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczanie negatywnych skutków wykluczenia 

społecznego seniorów oraz osób samotnych – 7,5%; 

• Ograniczanie skutków niepełnosprawności i aktywizacja osób z niepełnosprawnością – 

7,5%; 

• Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań społecznych – 7,5%; 

2) 1 – cel był realizowany w małym stopniu 

• Wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 26,9%; 

• Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu i eliminowanie jego negatywnych skutków – 26,9%; 

• Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej – 23,9%; 

• Zapobieganie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży – 20,9%; 

• Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań społecznych – 19,4%; 

3) 2 – cel był realizowany w średnim stopniu 

• Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny – 49,3%; 

• Profilaktyka zjawiska uzależnień oraz redukowanie ich skutków – 38,9% 

• Wsparcie rodzin z problemem ubóstwa i zagrożonych ubóstwem – 35,9%; 

• Wsparcie rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 35,8%; 

• Ograniczanie skutków niepełnosprawności i aktywizacja osób z niepełnosprawnością – 

32,8%; 

4) 3 – cel był realizowany w dużym stopniu 

• Wsparcie rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 28,4%; 

• Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań społecznych – 25,4%; 

• Wsparcie rodzin z problemem ubóstwa i zagrożonych ubóstwem – 22,4%; 

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 20,9%; 

• Profilaktyka zjawiska uzależnień oraz redukowanie ich skutków – 20,9%; 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczanie negatywnych skutków wykluczenia 

społecznego seniorów oraz osób samotnych – 20,9%; 
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• Ograniczanie skutków niepełnosprawności i aktywizacja osób z niepełnosprawnością – 

20,9%; 

5) 4 – cel był realizowany w bardzo dużym stopniu 

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 20,9%; 

• Zapobieganie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży – 14,9%; 

• Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny – 13,4%; 

• Wsparcie rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 13,4%; 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczanie negatywnych skutków wykluczenia 

społecznego seniorów oraz osób samotnych – 13,4%. 

Największy odsetek odpowiedzi „Nie wiem/trudno określić” wystąpił w przypadku takich celów 

jak:  

• Profesjonalizacja służb społecznych – 16,4%; 

• Rozwój ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji społecznej – 14,9%; 

• Zapobieganie uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży – 11,9%; 

• Zwiększenie udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w 

realizacji zadań społecznych – 11,9%. 

Respondenci zostali poproszeni również o określenie, jakie przedsięwzięcia/projekty/działania w 

sferze polityki społecznej Miasta w latach 2019-2021 postrzegają jako sukces, dobrą praktykę. 

Wśród odpowiedzi wymieniono w szczególności następujące: 

• działania na rzecz osób starszych, w tym opieka oraz aktywizacja seniorów, Dzienny Dom 

Senior+ i Klub Senior+, 

• budżet obywatelski, 

• działania na rzecz integracji społeczności, rozbudzanie aktywności lokalnej mieszkańców, 

• zagospodarowanie przestrzeni wokół Jeziora Kajkowskiego, 

• utworzenie Żłobka nr 2 w Ostródzie, 

• zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, 

• dobra współpraca, 

• wsparcie rodzin i osób samotnych w trudnej sytuacji materialnej, 

• organizacja dużych imprez miejskich, 

• przeciwdziałanie alkoholizmowi, tzw. kapslowe, programy profilaktyczne, 

• działalność organizacji pozarządowych,  

• wszelkie spotkania organizowane na rzecz mieszkańców, 

• asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, 

• działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

• pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, 

• minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na Covid-19 w ŚDS „Bratek” w Ostródzie, 

• utworzenie Świetlicy „Stacyjkowo”, 

• spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących, 

• Złota Rączka, 

• Karta Ostródzianina. 
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Zapytano również jakich przedsięwzięć/projektów/działań społecznych w latach 2019-2021 

zabrakło albo było zbyt mało realizowanych w Ostródzie. Wśród odpowiedzi wskazano: 

• utworzenie mieszkania chronionego, 

• promocja działań w ramach profilaktyki alkoholizmu, 

• zbyt mało imprez i wydarzeń sportowych, 

• zaplecze psychologiczne i dostępność pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, 

• wsparcie organizacji pozarządowych, 

• wykorzystanie potencjału mieszkańców Ostródy, 

• profilaktyka zdrowotna, 

• sprawczość Młodzieżowej Rady Miasta, 

• deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych, 

• brak wsparcia i promocji NGO w ich działaniach, 

• czystość w mieście, 

• ograniczenia w pomocy osobom starszym, samotnym, niezaradnym życiowo, 

• działania na rzecz bezdomności, 

• rozwój ekonomii społecznej, 

• dostęp do usług opiekuńczych, 

• integracja międzypokoleniowa, 

• przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży. 

Jedno z pytań dotyczyło własnych przemyśleń respondentów odnośnie rozwoju społecznego 

Ostródy. Wśród postulatów, które padły w odpowiedzi, warto przytoczyć następujące: 

• konieczność intensywnego dialogu społecznego; 

• podstawą rozwoju społecznego jest dialog społeczny. Nie jest dialogiem przyjęty 

dokument jeśli brakuje realizacji tego co w nim zawarte; 

• moim zdaniem przeznacza się za małe środki finansowe na działania dotyczące rozwoju 

społecznego (budżet obywatelski, świetlice osiedlowe, kluby młodzieżowe z kołami 

zainteresowań itp.); 

• zbyt niskie są wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej, należy je zwiększyć 

wówczas pracownicy będą bardziej zaangażowani w realizacje różnorodnych projektów a 

tym samym poprawi się rozwój społeczny Ostródy; 

• Chciałabym, aby w przyszłości powstało miejsce, w którym mogłyby spotykać się osoby z 

niepełnosprawnościami (np. poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego) celem 

poznania się, aktywnego spędzania wspólnie czasu, zintegrowania się, wzajemnego 

inspirowania się i wspierania. Mogłyby powstać drużyny koszykarskie na wózkach 

inwalidzkich, tak jak w mieście Olsztyn. Ponadto marzeniem wielu młodych, a nawet 

starszych mieszkańców jest utworzenie bezpiecznego miejsca – placu z rampami, na 

którym można by było wyczynowo pojeździć na deskorolce, rolkach, rowerze. 
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7. Podsumowanie raportu: wnioski i zalecenia 

Jak już wskazano we wstępie ewaluacja śródokresowa Strategii miała służyć analizie stanu 

realizacji Strategii w pierwszej połowie okresu jej obowiązywania, tj. do końca 2021 roku. W 

związku z tym, na podstawie wytycznych zawartych w tekście Strategii, a także stosowanych w 

tym zakresie praktyk, określono trzy cele ewaluacji: 

1. Ocena stopnia realizacji przyjętych w Strategii celów i kierunków działań. 

2. Identyfikacja problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację celów i działań 

Strategii. 

3. Dostarczenie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnych usprawnień 

realizacyjnych oraz zmian lub aktualizacji tekstu Strategii. 

Badanie ewaluacyjne skupiło się na dwóch kryteriach ewaluacji, które uznano za kluczowe na 

etapie ewaluacji śródokresowej, tj. trafności i skuteczności. Pierwsze z nich odnosi się do 

zgodności celów i metod wdrażania Strategii z rzeczywistymi potrzebami i problemami 

społecznymi, natomiast drugie pozwala określić stopień realizacji zakładanych celów i działań, ich 

zgodność z planem oraz wpływ czynników zewnętrznych. 

Przeprowadzone badanie wskazuje na zgodność celów Strategii z aktualnymi potrzebami 

społeczności lokalnej. Obejmują one kluczowe obszary życia społecznego w mieście, dość szeroko 

odnosząc się do dotyczących ich zagadnień. Respondenci badania ankietowego dość wysoko 

ocenili aktualność celów oraz stopień realizacji misji zawartej w Strategii. Warto też nadmienić, 

że w analizowanym okresie zasadniczo nie zmieniła się sytuacja społeczna miasta. Okres ten 

przyniósł dalszy spadek liczby mieszkańców, spowodowany zarówno ujemnym przyrostem 

naturalnym, jak i ujemnym saldem migracji. Społeczeństwo Ostródy starzeje się, podobnie jak 

ludność województwa, Polski i Europy Zachodniej i proces ten w najbliższych latach będzie się 

prawdopodobnie pogłębiał. Pomimo, iż liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

zmniejsza się, to w gronie tych osób pozostają w szczególności takie, które najtrudniej jest 

aktywizować, bądź które wymagają długoterminowego wsparcia z uwagi na swoją sytuację 

materialną, zdrowotną i inną. Wśród głównych powodów udzielania pomocy społecznej 

dominują bowiem dwa związane ze zdrowiem, tj. długotrwała i ciężka choroba oraz 

niepełnosprawność, dopiero w dalszej kolejności pojawia się ubóstwo, bezrobocie, czy 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wskazane aspekty pozwalają wnioskować, 

że z uwagi na aktualność diagnozy, przeprowadzonej na etapie opracowywania Strategii, 

aktualności nie tracą również wypracowane na jej podstawie cele.  

Realizowane działania w mniejszym lub większym stopniu korespondują z sytuacją społeczną 

miasta, lokalnymi problemami i potrzebami. Z badania wynika jednak zbyt mały nacisk na cele 

operacyjne i działania związane z rozwojem ekonomii społecznej i innych form na rzecz integracji 

społecznej, wspieraniem osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, aktywnym 

przeciwdziałaniem bezrobociu i eliminowaniem jego negatywnych skutków, a także ze 

zwiększaniem udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań społecznych. Na przeciwnym biegunie są cele i działania, które są realizowane w stopniu 

zadowalającym respondentów. Można wśród nich wskazać m.in. zapobieganie uzależnieniom i 
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przestępczości wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie 

działań służących promowaniu wartości rodziny, wsparcie rodzin mających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, wzrost poczucia bezpieczeństwa i ograniczanie negatywnych skutków 

wykluczenia społecznego seniorów oraz osób samotnych. 

Założenia Strategii wydają się zgodne z aktualnie obowiązującymi strategiami i programami na 

poziomie Unii Europejskiej, kraju i województwa. W okresie jej obowiązywania przyjęto m.in. 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-

2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030, Strategię rozwoju społeczno-

gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030 oraz Strategię polityki społecznej województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030. W okresie realizacji badania ewaluacyjnego przyjęto 

m.in. Strategię rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 

2035 r.). Zawarte Strategii cele i działania mają dość uniwersalny wymiar i wpisują się w założenia 

wymienionych dokumentów, aczkolwiek w najmniejszym stopniu uwzględniają założenia 

procesu deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do 

opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej oraz tworzenia skutecznego 

systemu wsparcia. Na uwadze należy również mieć zapisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

ekonomii społecznej, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw RP w dniu 29 sierpnia 2022 r. Większość jej 

artykułów wejdzie w życie z dniem 30 października 2022 r., co będzie wpływało na kształt 

gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przyjęto, iż strategie opracowane 

zanim ustawa wejdzie w życie, nie muszą podlegać aktualizacji celem dostosowania do nowych 

wymogów. Warto jednak rozważyć, czy ich nie zastosować, jeżeli podjęta zostałaby decyzja o 

aktualizacji dokumentu.  

Cele i działania Strategii, w świetle przeprowadzonego badania, są w mniejszym lub większym 

stopniu sukcesywnie realizowane. Zarówno respondenci badania ankietowego, jak i uczestnicy 

warsztatów ewaluacyjnych wskazali na szereg czynników postrzeganych przez nich jako sukcesy 

lub trudności we wdrażaniu Strategii w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Po stronie 

sukcesów wskazuje się na działania będące skutecznie i efektywnie realizowane, na nowe 

inicjatywy i przedsięwzięcia, a także na pozytywne zjawiska społeczne. Po stronie trudności 

wymienia się przede wszystkim niedostatki w  zasobach, nieskuteczne mechanizmy oraz czynniki, 

które utrudniają realizację celów. Zostały one szczegółowo przytoczone we wcześniejszych 

częściach raportu. 

Biorąc pod uwagę wyniki ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Ostróda na lata 2019-2025 można wskazać rekomendacje służące jej dalszemu wdrażaniu przez 

Samorząd Miasta oraz Partnerów. Na pierwszy plan wysuwa się szansa na istotne zmiany w 

lokalnej polityce społecznej poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Centrum Usług Społecznej. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonują cztery 

CUS-y, w tym dwa utworzone w drodze projektów pilotażowych. W najbliższych latach będą 

powstawały kolejne, zarówno tworzone przez przekształcenie OPS, jak i w drodze porozumienia 

co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego. Trudno dziś prognozować, czy w 

przyszłości powstanie obowiązek przekształcenia, natomiast w tym momencie może to być 
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przyczynek do zbadania potrzeb społecznych oraz dyskusji nad kształtem lokalnej polityki 

społecznej. Powstanie Centrum Usług Społecznych wiązałoby się z szeregiem korzyści takich jak: 

• zmiana wizerunku MOPS – obraz jednostki, która wypłaca świadczenia i wspiera osoby 

najuboższe, mógłby zmienić się na obraz podmiotu, który może służyć każdemu 

mieszkańcowi, niezależnie od jego dochodu, a w zależności od potrzeb w zakresie usług 

społecznych – idea powszechności usług zamiast ich selektywności; 

• możliwość rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną oraz wykorzystania 

innowacyjnych instrumentów pracy w tym zakresie; 

• zapewnienie dopasowania oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności 

lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług 

Społecznych, CUS tworzony jest w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie 

określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Do zadań tej jednostki należy w 

szczególności: 

1) zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych 

przekazanych do realizacji centrum, w tym określonych w programie usług społecznych; 

2) prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 

społecznych; 

3) opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 

społecznych;  

4) realizowanie programu usług społecznych,  

5) realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum, 

6) podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej 

z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań 

samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług 

społecznych (działania wspierające); 

7) opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług 

społecznych, w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących 

przepisach, oraz ich wdrażanie. 

W zakresie zmian związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej istotne byłoby także 

wprowadzanie rozwiązań służących oddzieleniu pracy socjalnej od zadań administracyjnych. 

Utworzenie i funkcjonowanie CUS wiąże się z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. Charakterystyczną cechą tego badania 

jest nie tylko dążenie do określenia, jakich usług potrzebują mieszkańcy, ale także do wskazania 

realizatorów tych usług, którzy mają potencjał i są gotowi do ich świadczenia. Wśród realizatorów 

kluczową rolę odgrywają podmioty ekonomii społecznej, w tym m.in. organizacje pozarządowe z 

terenu miasta lub działające na jego obszarze. Tymczasem współpraca Samorządu Miasta z 

sektorem pozarządowym w Ostródzie również jawi się jako obszar wymagający zmian. 

Wyniki badania wskazują na to, że cele operacyjne odnoszące się do rozwoju ekonomii społecznej 

oraz zwiększenia udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań społecznych są oceniane jako nierealizowane bądź realizowane w niewielkim stopniu. 
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Również praktyka współpracy i doświadczenia uczestników warsztatów ewaluacyjnych 

potwierdzają tę opinię. W ostatnim czasie część zadań realizowanych przez organizacje 

pozarządowe „wróciła” do MOPS w Ostródzie, co nadal stanowi „punkt zapalny” we współpracy 

międzysektorowej, zlikwidowane zostało Centrum Integracji Społecznej. W badaniach pojawiła 

się też kwestia braku Centrum Wolontariatu oraz zorganizowanej formy wsparcia 

merytorycznego i organizacyjnego organizacji pozarządowych, a także niewykorzystywanie 

umów wieloletnich na realizację zadań publicznych. Wskazano również na potrzebę powołania 

pełnomocnika Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, który z jednej 

strony reprezentowałby organizacje wobec władz Miasta, a z drugiej tworzyłby płaszczyznę 

komunikacji i współpracy.  

Wśród rekomendacji dotyczących wdrażania Strategii należy również wskazać: 

• zwiększenie efektywności współpracy i komunikacji międzyinstytucjonalnej, która 

nierzadko funkcjonuje sprawnie na poziomie pracowników, natomiast gorzej na poziomie 

pomiędzy instytucjami; 

• wspieranie kadr pomocy społecznej i specjalistów zajmujących się m.in. uzależnieniami, 

przemocą w rodzinie oraz interwencją kryzysową, w tym m.in. poprzez szkolenia, 

superwizję i pomoc psychologiczną; 

• analizowanie możliwych konsekwencji związanych z sytuacjami kryzysowymi oraz 

dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi oraz 

podejmowanie stosownych działań zaradczych; 

• dążenie do stosowania przez jednostki organizacyjne gminy klauzul społecznych, 

pozwalających na wspieranie przy zakupie usług dodatkowych celów społecznych (np. 

zamówienia zastrzeżone, wymagania dodatkowe); 

• rozwój współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi poprzez m.in. włączanie ich 

przedstawicieli do zespołów opiniodawczych i konsultacyjnych. 

Warto również zwrócić uwagę na aspekty związane z realizacją Strategii z punktu widzenia jej 

koordynatora. Są to z jednej strony aspekty techniczne, z drugiej zapisy Strategii, które wpływają 

na jej realizację i monitoring. Otóż: 

• część wskaźników określonych w Strategii nie jest monitorowana bądź ich monitoring jest 

wybiórczy z uwagi na zbyt ogólne ich określenie, niemierzalność bądź brak możliwości 

agregacji danych służących ich określeniu; 

• nie został powołany zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii, który mógłby aktywnie 

uczestniczyć w procesie realizacji, a także wesprzeć MOPS jako koordynatora w zakresie 

pozyskiwania danych i informacji służących monitoringowi oraz wypracowywania 

rekomendacji płynących z monitoringu. Powołanie takiego zespołu nie jest obligatoryjnie 

i nie zostało wskazane w Strategii, natomiast stanowi dobrą praktykę; 

• zapisy Strategii w niektórych jej częściach są niespójne – przykładem jest nazwa drugiego 

celu strategicznego, który w dwóch miejscach został przedstawiony w innym brzmieniu. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2019-2025 nie wymaga 

obecnie aktualizacji. Wdrożenie wskazanych wyżej rekomendacji może służyć bardziej 

efektywnej realizacji jej założeń, a tym samym większej skuteczności lokalnej polityki społecznej.  


