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Wstęp
Przyjęta
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XXI/269/2016
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Miejskiej

w

Koszalinie

z
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24

maja

2016

roku

i

zaktualizowana

Uchwałą

Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020” jest dokumentem
określającym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Miasta Koszalin.
Dokument wskazuje obszary problemowe oraz priorytetowe kierunki działań niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów. Zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie koordynuje realizację Strategii.
Strategia określa 8 celów strategicznych:
1. Wsparcie rodzin oraz osób z grup ekonomicznie i socjalnie najsłabszych;
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego;
3. Zwiększenie aktywności i integracja społeczna seniorów;
4. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych;
5. Profilaktyka prozdrowotna i zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej;
6. Promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców Koszalina;
7. Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju działalności organizacji pozarządowych i rozwoju wolontariatu;
8. Wzrost dostępności i jakości edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki.
Polityka społeczna Miasta oparta jest na działalności i świadczeniu pomocy przez różne jednostki Miasta oraz organizacje pozarządowe z obszaru
polityki społecznej. Działania podejmowane w 2020 roku w ramach poszczególnych celów operacyjnych na terenie Koszalina poprzez różne instytucje
publiczne i organizacje pozarządowe przyczyniają się do minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
publicznego, pobudzania aktywności i integracji seniorów, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ograniczania zjawiska bezrobocia,
wzmacniania rodzin.
Strategia stanowi dokumenty wyznaczający kierunki działań szeroko rozumianej polityki społecznej na terenie Miasta Koszalin. W zależności
od potrzeb wspólnoty samorządowej i reagując na pojawiające się wśród mieszkańców problemów Miasto realizuje szereg szczegółowych
Programów, skierowanych do konkretnych grup odbiorców, w tym:
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– Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021,
– Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
– Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020,
– Miejski Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2022,
– Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
– Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022.
Jednym z warunków procesu wdrażania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin” jest jej monitoring i ewaluacja.
Bieżący monitoring pozwala wykryć potencjalne zagrożenia, co może prowadzić do modyfikacji planowanych do realizacji działań lub podmiotów
odpowiedzialnych za ich realizację. Monitoring realizacji założeń Strategii za 2020 rok prowadzony był z wykorzystaniem analizy wskaźników
przypisanych do celów operacyjnych, składającej się z kilku etapów, takich jak: zbieranie danych i informacji na karcie monitorowania, analiza danych
i informacji, przygotowanie Sprawozdania z realizacji Strategii. Analiza wskaźnikowa prowadzona jest corocznie. Zakres czasowy analizy obejmuje
zmiany w stosunku do roku bazowego (2015 roku, jeżeli możliwe jest pozyskanie danych) i roku ostatniego badania (dynamika/trend).
W roku 2020 Strategia podlegała procesowi ewaluacji ex post, czyli po okresie jej wdrażania. Raporty z procesu ewaluacji przeprowadzonej
w roku 2018 oraz z ewaluacji ex post stanowiły podstawę do przygotowania Strategii na kolejne lata programowania, tj. 2021-2025.
Przedstawiane Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2020 stanowi analizę danych i informacji udostępnionych przez właściwe tematycznie komórki
organizacyjne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Miasta (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Miejską Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną, Straż Miejską, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Centrum Kultury 105), Powiatowy Urząd Pracy, Komendę Miejską Policji,
Szpital Wojewódzki, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz organizacje pozarządowe działające
w obszarze polityki społecznej (m.in.: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu,
Pracownia Pozarządowa).
Struktura Sprawozdania z realizacji Strategii obejmuje: wstęp, analizę wskaźnikową, informacje o poniesionych wydatkach oraz podsumowanie.
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Cel strategiczny 1: WSPARCIE RODZIN ORAZ OSÓB Z GRUP EKONOMICZNIE I SOCJALNIE NAJSŁABSZYCH
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

1.1

Minimalizowanie skutków
ubóstwa i podejmowanie
działań pomocowych wobec
osób nim dotkniętych

Odsetek liczby rodzin z pozytywnymi
efektami współpracy wśród osób
korzystających z pomocy społecznej
z tytułu ubóstwa
Liczba osób korzystających z posiłku

%

Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)

Os.

200 (Caritas)

465 (Caritas)

421 (TPBA)

Brak danych (TPBA)

Os.

708 (TPBA)

Brak danych (TPBA)

Os.

75 (Caritas)

26 (Caritas)

374 (TPBA)

Brak danych (TPBA)

Liczba osób korzystających z kąpieli
i pralni
Liczba osób, którym zakupiono leki

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
4,09% (MOPR)

Liczba pracowników podnoszących
swoje umiejętności/kwalifikacje

Os.

30 (MOPR)

47 (MOPR)

Liczba szkoleń/kursów/konferencji,
w których uczestniczyli pracownicy
MOPR
Liczba zawartych Indywidualnych
Programów Wychodzenia z Bezdomności
Liczba zrealizowanych projektów
socjalnych

Szt.

0 (MOPR)

8 (MOPR)

Szt.

16 (TPBA)

Brak danych (TPBA)

Szt.

0 (MOPR)

1 (MOPR)

Odsetek pozytywnie zrealizowanych
wśród zawartych: Kontraktów
Socjalnych/Indywidualnych Programów
Usamodzielnienia/Programów Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych/Programów

%

Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)
Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)
Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)

59,9% (MOPR)
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10 sztuk (MOPR)
Brak możliwości ustalenia %
0 (MOPR)

Zatrudnienia Socjalnego
Liczba zorganizowanych wydarzeń

Szt.

Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)
1 (MOPR)

0 (MOPR)

Liczba spotkań ze specjalistami:
psycholog, terapeuta ds. uzależnień,
pielęgniarka, fizjoterapeuta, seksuolog
Prowadzenie Domu Samotnej Matki,
Centrum Kryzysowego dla Kobiet i
Kobiet z dziećmi

Szt.

12 (Caritas)

50 (Caritas)

Szt.

2 (Caritas)

2 (Caritas)

0 (MOPR)

Cel operacyjny 1.1. Minimalizowanie skutków ubóstwa i podejmowanie działań pomocowych wobec osób nim
dotkniętych.
Działania celu:
1

Wsparcie materialne i niematerialne osób z grup ekonomicznie i socjalnie najsłabszych.

2

Doskonalenie w metodyce i technikach pracy socjalnej i poradnictwie specjalistycznym.

3

Wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji, w tym indywidualnych programów wsparcia i kontraktowania pomocy.

4

Rozwój animacji społeczności lokalnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zdiagnozowane trendy:
1.1.1: W 2020 roku odsetek liczby rodzin z pozytywnymi efektami współpracy wśród osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu
ubóstwa wyniósł 4,09%.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach zadań własnych gminy przyznawał i wypłacał świadczenie pieniężne osobom/rodzinom,
których dochód był niższy od kryterium dochodowego:


zasiłek okresowy – przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,



zasiłek celowy – przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego).
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W ramach realizacji zadań własnych gminy przyznawano i wypłacano także świadczenia pieniężne osobom/rodzinom, których dochód był wyższy
od kryterium dochodowego:


specjalny zasiłek celowy – przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności na zakup leków, opału) osobom
niepełnosprawnym, długotrwale chorym, wymagającym systematycznego leczenie, nie mającym możliwości uzyskania dodatkowych
dochodów,



zasiłek celowy w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

W 2020 roku MOPR Koszalin realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i objął wsparciem 1 564 rodzin, składających się z 2 540
osób. W porównaniu do roku 2019 liczba osób korzystających z pomocy społecznej zwiększyła się o 36 osób (wzrost o ok. 1,2% ogólnej liczby rodzin
korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej). Przyczyną wzrostu w 2020 roku liczby osób korzystających z pomocy społecznej była
w szczególności: utrata zatrudnienia oraz trudność w znalezieniu pracy ze względu na ograniczony dostęp do rynku pracy z powodu sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych i posiłków
to: 2 396 700,00 zł. (1 786 700,00 zł – dotacja z budżetu państwa i 610 000,00 zł – ze środków Gminy Miasta Koszalin).
1.1.1. W 2020 roku nastąpił:
– wzrost liczby osób korzystających z posiłku o 265 osób.
W 2020 roku Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dom Miłosierdzia w Koszalinie, prowadził jadłodajnię,
której celem było dożywianie osób bezdomnych i najuboższych. Działania miały charakter prewencyjny wobec zjawiska niedożywienia wśród bezdomnych i potrzebujących. Stołówka mieściła się w Stowarzyszeniu Domu Miłosierdzia w Koszalinie, które zajmuje się również organizacją i wydawaniem
posiłków.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak możliwości wydzielenia budżetu.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie udzielało schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Koszalina
oraz prowadziło usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W ramach
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działania udzielano wsparcia w celu przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, zapewniano porady specjalistyczne, a także realizowano indywidualne programy wyjścia z bezdomności, kontrakty socjalne oraz wspomagano aktywizację zawodową osób bezdomnych. W ramach zadań zapewniono schronienie osobom bezdomnym, które korzystali z posiłków, noclegu, kąpieli oraz mogli zrobić pranie.

1.1.1: W 2020 roku Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej prowadził Dom Samotnej Matki oraz Centrum Kryzysowe dla Kobiet
i Kobiet z dziećmi.
Zadaniem Domu Samotnej Matki w Koszalinie jest pomoc kobietom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Działania w DSM miały charakter opiekuńczo-wychowawczy, wraz z pomocą psychologiczną oraz terapeutyczną.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 417 344,73 zł.
Zadaniem Centrum Kryzysowego dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” w Koszalinie jest kompleksowa pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej
dotkniętych przemocą kobiet i kobiet z dziećmi. Działania w Centrum miały charakter opiekuńczo-wychowawczy, wraz z pomocą psychologiczną i terapeutyczną.
Ponadto, w 2020 roku Centrum Kryzysowe Caritas udzieliło wsparcia 50 osobom w formie spotkań ze specjalistami w tym wsparcie: psychologiczne,
socjoterapia grupowa, grupa wsparcia, psycholog, pielęgniarka.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 258 545,81 zł (ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom, w wysokości
260 000,00 zł) oraz wkład własny Caritas: 28 727,30 zł.

1.1.2. W 2020 roku liczba pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe wzrosła o 17 osób, a liczba szkoleń/kursów/konferencji,
w których uczestniczyli pracownicy, wzrosła o 8.
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W ubiegłym roku 47 pracowników MOPR w Koszalinie podniosło swoje umiejętności/kwalifikacje w zakresie doskonalenia w metodyce i technikach
pracy socjalnej i poradnictwie specjalistycznym. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie umożliwił pracownikom doskonalenie w metodyce
i technikach pracy socjalnej i poradnictwie specjalistycznym w postaci 8 szkoleń/kursów/konferencji, w których brali udział pracownicy.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 15 278,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).

1.1.3: Odsetek pozytywnie zrealizowanych wśród zawartych Kontraktów Socjalnych/Indywidualnych Programów Usamodzielnienia/Programów Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych/Programów Zatrudnienia Socjalnego:
W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie wykorzystywał instrumenty aktywnej integracji, w tym indywidualne programy wsparcia
i kontraktowania pomocy według poniższego podziału:


Odsetek pozytywnie zrealizowanych Kontraktów Socjalnych: 59,09%,



Odsetek pozytywnie zrealizowanych Programów Usamodzielnienia: Brak możliwości wykazania odsetka. Liczba 10



Odsetek pozytywnie zrealizowanych Programów Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych: nie były realizowane.
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Odsetek pozytywnie zrealizowanych Programów Zatrudnienia Socjalnego: nie były realizowane.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

1.1.3. W 2020 roku nastąpił wzrost zrealizowanych projektów socjalnych o 1.

Projekt socjalny „Pomaganie – mamy to we krwi!”
W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
w ramach projektu socjalnego zrealizował 17 września 2020r. „Akcję Honorowego Krwiodawstwa”. Projekt został zrealizowany
z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru krwi – „Krwiobusu”. Udział w projekcie wzięło 29 osób. Łącznie oddano 9,9 litrów krwi.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
1.1.4.: W 2020 roku MOPR nie organizował wydarzeń.
Brak organizacji wydarzeń, był głównie związany z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z pandemii Covid-19.
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

1.2

Rozbudowa zintegrowanego
systemu przeciwdziałania
bezdomności

Liczba interwencji i kontroli w środowisku osób bezdomnych

Szt.

326 (Straż Miejska)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
155 (Straż Miejska)

Liczba osób objętych Indywidualnym
Programem Wychodzenia z Bezdomności
Liczba osób bezdomnych objętych
pomocą instytucjonalną

Szt.

Brak danych (TPBA)

Brak danych (TPBA)

Os.

126 (MOPR)

97 (MOPR)
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Liczba osób zwalnianych z Aresztu
Śledczego/Zakładu Karnego deklarujących bezdomność- dot. osób deklarujących chęć pozostania w Koszalinie
Liczba realizowanych zamian lokali
mieszkalnych

Os.

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

12
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

Szt.

57 (ZBM)

30 (ZBM)

Liczba osób biorących udział w Programie odpracowania zadłużenia z
tytułu
czynszów oraz innych opłat za używanie lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Koszalin
Liczba lokali socjalnych

Os.

72 (ZBM)

89 (ZBM)

Szt.

705 (ZBM)

698 (ZBM)

Liczba lokali komunalnych

Szt.

4784 (ZBM)

4675 (ZBM)

Liczba osób bezdomnych zaangażowanych w prace na rzecz społeczności
lokalnych

Os.

0 (MOPR)

0 (MOPR)

Brak danych (NGO)

Brak danych (NGO)

Liczba spotkań ze specjalistami

Szt.

96 (TPBA)

Brak danych (TPBA)

Cel operacyjny 1.2. Rozbudowa zintegrowanego systemu przeciwdziałania bezdomności.
Działania celu:
1

Systematyczny monitoring problemu bezdomności

2

Rozwój asystentury i streetworkingu

3

Realizacja projektów socjalnych w ramach działań integracyjnych

4

Standaryzacja usług pomocy osobom bezdomnym

5

Realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności
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6

Realizacja działań osłonowych we współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei i innymi podmiotami

7

Opracowanie „Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016 – 2020”

8

Stworzenie systemu mieszkalnictwa wspieranego dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych

9

Rozbudowa programu pozwalającego na redukowanie zadłużenia w opłatach związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych (m.in. poprzez
zamiany lokali, program odpracowania zadłużenia, windykacja terenowa)

10

Rozwijanie bazy mieszkań socjalnych i komunalnych (w tym modernizacje budynków pozwalających na przebudowę lokali o dużej powierzchni na mniejsze)
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Wzmacnianie pozytywnego wizerunku osoby bezdomnej

Zdiagnozowane trendy wybranych wskaźników:
1.2.2: W 2020 roku nastąpił spadek liczby osób bezdomnych objętych pomocą instytucjonalną o 29 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 roku objął pomocą 97 osób. Działania odbywały się w ramach Miejskiego Programu
Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020, który realizowany jest w ramach pełnej współpracy z instytucjami i służbami
miejskimi. Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności i zagrożenia bezdomnością na terenie Gminy Miasta Koszalin.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 298 387,21 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin, 251 036,90 zł dotacja z budżetu państwa).
1.2.3: W 2020 roku MOPR Koszalin nie realizował projektów socjalnych w ramach działań integracyjnych.
1.2.4: W 2020 roku nie realizowano działań związanych ze standaryzacją usług pomocy osobom bezdomnym.
1.2.5: W 2020 roku liczba osób zwalnianych z Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego deklarujących bezdomność przy jednoczesnym
deklarowaniu chęci pozostania w Koszalinie wzrosła o 12.
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Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie w 2020 roku uczestniczył w realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności,
w wyniku czego dwanaście osób zwalnianych z Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego zostało objętych powyższym programem.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 953,60 zł (finansowane przez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejFundusz Sprawiedliwości).
1.2.6: W 2020 roku liczba interwencji i kontroli w środowisku osób bezdomnych spadła o 171 sztuk.
Straż Miejska w Koszalinie prowadziła systematyczny monitoring problemu bezdomności. Działania polegały na kontroli miejsc przebywania osób
bezdomnych oraz oferowaniu pomocy. Partnerzy: MOPR Koszalin, Komenda Miejska Policji.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

1.2.7: W 2020 roku realizowano „Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020”.
„Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020” został przyjęty Uchwałą Nr XXII/286/2016 Rady Miejskiej
w Koszalinie dnia 23 czerwca 2016 roku. Program jest odpowiedzią na jeden z problemów społecznych, określonych w Strategii Rozwiązywania
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Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020. Program przewiduje działania, których celem jest zahamowanie wzrostu liczby osób
zagrożonych bezdomnością oraz zwiększenie liczby osób wychodzących z bezdomności. Są to działania profilaktyczne, osłonowe i aktywizujące,
skierowane do osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
1.2.8: W 2020 roku nie realizowano działań związanych ze stworzeniem systemu mieszkalnictwa wspieranego dla osób niepełnosprawnych,
przewlekle chorych, bezdomnych.

1.2.9: W 2020 roku liczba realizowanych zamian lokali mieszkalnych spadła o 27.
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie realizował swoje zadania w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku (z późniejszymi zmianami)
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Działalność ZBM finansowana była z dochodów własnych
oraz dotacji budżetowej, której wysokość ustala się w rocznym budżecie Miasta Koszalina.
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Program Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie skierowany był do dłużników (najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokalu),
którzy są lub mogą być zagrożeni utratą mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych. Ich dochód miesięczny w gospodarstwie
domowym przeliczony na członka rodziny nie może przekroczyć 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz 120% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (dane ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a zadłużenie z tytułu czynszu przekracza kwotę
5 tys. zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, może wyrazić zgodę na zawarcie z osobą
starającą się wyjść z trudnej sytuacji – umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego, bez spełnienia przez dłużnika
w/w kryterium.
W 2020 roku udział w Programie odpracowania zadłużenia z tytułu czynszów oraz innych opłat za używanie lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Koszalin wzięło 89 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

1.2.10: W 2020 roku liczba lokali socjalnych spadła o 7 lokali, a liczba lokali komunalnych spadła o 109 sztuk.
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie realizował swoje zadania w oparciu o Ustawę z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Na jej podstawie w 2001 roku została podjęta uchwała nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej
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w Koszalinie z dnia 1.12.2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, która szczegółowo określa zasady i kryteria przydziału lokali na terenie naszej Gminy.
Działalność ZBM finansowana jest z dochodów własnych oraz dotacji budżetowej, której wysokość ustala się w rocznym budżecie Miasta Koszalina.
1.2.11: W 2020 roku MOPR nie realizował działań wzmacniających pozytywny wizerunek osoby bezdomnej.
W 2020 roku nie wykazano osób bezdomnych zaangażowanych w prace na rzecz społeczności lokalnych.

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

1.3

Zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń
wspierających rodzinę

Liczba rodzin pobierających zasiłki
rodzinne/Liczba rodzin z dziećmi
korzystających z pomocy społecznej
w formie świadczeń pieniężnych
Liczba dzieci korzystających z programu dożywiania w szkołach
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Liczba uczniów, którym przyznano
stypendium szkolne

Szt.

1985 (MOPR)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
1799 (MOPR)

661 (MOPR)

275 (MOPR)

Os.

779 (MOPR)

196 (MOPR)

Zł

5 484 200, 00
(MOPR)
875 (UM Koszalin)

4 095 515,00 zł
(MOPR)
632 (MOPR)

Os.

Cel operacyjny 1.3. Zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń wspierających rodzinę.
Działania celu:
1

Wypłacanie świadczeń rodzinnych

2

Wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej

3

Pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów

4

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
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Zdiagnozowane trendy:
1.3.1. W 2020 roku liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne spadła o 186 osób, a liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy
społecznej w formie świadczeń pieniężnych spadła o 386.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizował działania związane z realizacją zadań ustawowych wspierających rodzinę, w tym wypłatę
zasiłku rodzinnego.
Poniesione wydatki w zakresie zasiłków rodzinnych w okresie sprawozdawczym: 3 797 102,00 zł (budżet państwa).

1.3.2: Wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach zadań własnych gminy przyznawał i wypłacał świadczenie pieniężne osobom/rodzinom,
których dochód był niższy od kryterium dochodowego:


zasiłek okresowy – przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,



zasiłek celowy – przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego).
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W ramach realizacji zadań własnych gminy przyznawano i wypłacano także świadczenia pieniężne osobom/rodzinom, których dochód był wyższy
od kryterium dochodowego:


specjalny zasiłek celowy – przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności na zakup leków, opału) osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, wymagającym systematycznego leczenie, nie mającym możliwości uzyskania dodatkowych dochodów,



zasiłek celowy w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

W 2020 roku MOPR Koszalin realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i objął wsparciem 1 564 rodzin, składających się z 2 540
osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych i posiłków
to 2 396 700,00 zł (1 786 700,00 zł. – dotacja z budżetu państwa i 610 000,00 zł. – ze środków Gminy Miasta Koszalin).
1.3.3: W 2020 roku liczba dzieci korzystających z programu dożywania w szkołach spadła o 583 osób.
Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W ramach ww. programu oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie:
- nr II/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- nr XLVI/666/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, z wyłączeniem wydatków na usługi oraz zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, udzielane było wsparcie w formie gorącego posiłku
i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności:


dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,



uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,



osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Ponadto, w związku z nadzwyczajną sytuacja spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 MOPR od 8 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku na podstawie powyższych uchwał oraz na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji
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kryzysowych oraz niektórych innych ustaw MOPR realizował zadanie w postaci dowozu posiłków do miejsca zamieszkania dla 20 dzieci.
Jednocześnie, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie nr II/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., ze zmianami w sprawie przyjęcia programu
osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w

ramach wieloletniego

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na wniosek dyrektorów szkół w 2020 roku udzielana była pomoc w formie
posiłków dla dzieci bez potrzeby ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez MOPR decyzji
administracyjnej dla 41 dzieci.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 194 100,00 zł (138 400,00 zł – dotacja z budżetu państwa i 55 700,00 zł –budżet MOPR).

1.3.3: W 2020 roku liczba uczniów, którym przyznano stypendium szkolne spadła o 243 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie udzielał pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Miasta
Koszalina, celem wsparcia finansowego lub rzeczowego uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 składane były w MOPR Koszalin. W wyniku podjętych
działań dzieci zostały wyposażone w pomoce i przybory szkolne, zwiększono także dostępność technologii poprzez sfinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania itp.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 352 500,00 zł (282 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa i 70 500,00 zł –budżet MOPR).

17

1.3.4: W 2020 roku kwota wypłacanych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego spadła o 1 388 685,00 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizował działania związane z realizacją zadań ustawowych wspierających rodzinę, w tym wypłatę
świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 4 095 515,00 zł (budżet państwa).
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

1.4

Wzmacnianie pozytywnego
wizerunku rodziny z dzieckiem

Liczba osób korzystających z gminnej
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Liczba rodzin korzystających z Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”
i „Karta Dużej Rodziny”

Os.

578 (MOPR)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
709 (MOPR)

Os.

599 (UM Koszalin)

1088 (UM Koszalin, MOPR)

460 (UM Koszalin)

1509 (UM Koszalin, MOPR)

Liczba partnerów Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” i „Karta Dużej
Rodziny”

Szt.

107 (UM Koszalin)

140 (UM Koszalin, MOPR)

Cel operacyjny 1.4. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem.
Działania celu:
1
2
3

Wypłacanie gminnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Realizacja Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” i „Karta Dużej Rodziny”
Dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Zdiagnozowane trendy:
1.4.1: W 2020 roku liczba osób korzystających z gminnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wzrosła o 131 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie wypłacał w 2020 roku jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, finansowaną ze środków
własnych gminy – tzw. „koszalińskie becikowe”. Od 2015 roku MOPR realizuje Uchwałę Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia
2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 218 100,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
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1.4.2: W 2020 roku liczba rodzin korzystających z Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” wzrosła o 489, natomiast liczba rodzin korzystających z Programu „Karta Dużej Rodziny” wzrosła o 1049 rodzin.
Koszalińska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci (zniżki oferowane są wyłącznie dla mieszkańców Koszalina).
Karta przyznawana jest wszystkim rodzinom 3+ niezależnie od dochodu, a jej wyrobienie jest bezpłatne. Karta przyznawana jest rodzicom na czas nieokreślony. Dziecko otrzymuje kartę na czas określony – do ukończenia 18 roku życia, natomiast dziecko powyżej 18 roku życia – na czas nauki
(na podstawie zaświadczenia ze szkoły, albo szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki), jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku
życia. Do końca 2020 roku 140 firm zadeklarowało udzielenie zniżek i ulg koszalińskim rodzinom wielodzietnym. W 2020 roku przystąpiło 3 nowych
Partnerów Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”.
Głównym celem programu jest promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, wzmacnianie funkcji rodziny i poprawę sytuacji rodzin
wielodzietnych, wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych oraz wspieranie rodzin wielodzietnych przez system ulg
i zniżek oraz innych form wsparcia. Partnerami Programu są instytucje miejskie oraz prywatni przedsiębiorcy wspierający koszalińskie duże rodziny.
Ulgi udzielane przez partnerów zależą od nich samych i mieszczą się w przedziale od 5 do nawet 50% na niektóre usługi. Rezultatem Programu jest
ułatwienie dostępu rodzinom wielodzietnym do instytucji kultury i sportu. Program umożliwia także korzystanie z systemu zniżek i ulg u prywatnych
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przedsiębiorstw. Program obniża codzienne koszty funkcjonowania dużych rodzin. W ramach Programu wydawane są Karty Dużej Rodziny uprawniające do korzystania z ulg. Pozyskiwani są nowi Partnerzy Programu.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 3642,48 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).

1.4.2: W 2020 roku liczba partnerów Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” i „Karty Dużej Rodziny” wzrosła o 33 partnerów.
W 2020 roku partnerami Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny i Karty Dużej Rodziny były: Filharmonia Koszalińska, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Muzeum w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o, Park Wodny Koszalin, „Eko-Sam” Andrzej Samela,
Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk” Koszalin, Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie „Sfx”, Ośrodek Sportów Motorowych Motopark, Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, Klub Piłka Ręczna Energa Azs Koszalin, Azs Koszalin S.A., Ajkan Szkolenia
(Ajkan For Kids), Lasermania – Laserowy „Paintball”, Park Linowy „CASCADERPARK”, Hotel Verde, Hotel Sport, Hotel Milena, „Słoneczna Zatoka”, Kosza-
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lińskie Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin, Przedszkole Niepubliczne „Calineczka”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjno
- Terapeutyczne „Miś”, Szkoła muzyczna Yamaha - Małgorzata Zdrojewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Szkoła Tańca Top Toys,
Akademia Aktywnej Mamy, Antykwariat i Księgarnia Libra, Księgarnia Cegielski, Szkoła Języków Obcych School Of Modern Languages, Szkoła Języków
Obcych Chili, Pracownia Ceramiczna Czwarte Niebo, Tovi Krzysztof Wójcik, Uski Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o.,
"Dobry Dietetyk" Agnieszka Michalska, Gabinet Kosmetyczny „Na Wspólnej”, Centrum Masażu i Ajurwedy – Namaste, Szkoła Jogi Klasycznej „Agata”,
Studio Zdrowia i Urody „Rolletic”, Salon Fryzjerski „Scarlet”, Joanna Śliwińska - Usługi Fryzjerskie, Fortunata - Centrum Fryzjerstwa i Kosmetyki Nowoczesnej, Salon Fryzjerski K&I&M, Centrum Medyczne Beta-Tarnowski Sp. z o.o., Adent - Ortodoncja i Stomatologia - Anna Jedlińska, Fizjoterapeuta
Piast Bazyliński, Sos Zdrowe Stopy, Salon Optyczny Okularnia, P. U. „Optyka”, Vision Express Sp. z o.o., Pracownia Optyczna Renata Tomkalska, Optyk
Usługi-Sprzedaż Krzysztof Lewiński, Salon Medyczny Spondylus, Sklep Sis Collection, Sklep „Pasja Snu”, Kwiaciarnia Marko, Sklep „Blue-Blue”, Firma
Usługowo-Handlowa Rychlewska Anna, Sklep Leo, Bar „Szejk”, Salon meblowy Darmet, Salon meblowy Jard, FotoExpress sp. z o.o., Restauracja Park
Caffe, Bar Przerwa, City Pizza, Pierogarnia Polska, Cukiernia & Cafe Niedźwiadek, Mexico Bistro, Klub Prywatka, Jubiler Chaton, Jubiler Antracyt, Radio
Sts Taxi, Halo Taxi, Stowarzyszenie Transportu Osobowego „Rad-Tax”, Ka-Trans Kasjusz Romysz, Bank Ochrony Środowiska, Bałtycki Bank Spółdzielczy,
Fakty Tygodnik Koszaliński, Madagaskarparty.pl, Fhu Cyprysek, Foto Relax, Janex Sp. z o.o., Elektrobud - Maciej Kasprzykowski, „Dima” Bartłomiej
Dembliński, Meblowy Sklep Internetowy "MEBLOBRANIE", Sklep Eljot Bliżej Natury, Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny, Firma Mikro, Sklep
Yacob, Firma Handlowo Usługowa Maro, Hurtownia „Miś”, Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., Tomsol Sp. z o.o., Moda Kids&Young, Puchatek,
Sklep z Odzieżą „Ama”, eDATA S.C., Lider Nieruchomości Oliwia Bindas, Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie, Symulmed Jarosław Kalenik, Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, Mechanizator Bartosz Zwolak, Sklep Kostiumowo, A-Tom Webski Sklep, A-Tom
Light, „Goferek” Paweł Wasilko, Bajkowa Chatka, F. H. Januar, Zup „Renifer” - Pralnia, Punkt Przyjmowania Opłat Kaso, M. D. H. Sezam, Prima – Komputery. Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Kwiaciarnia „Emka”, Sklep Internetowy światkwiatów.pl, Sklep Internetowy ogrodosfera.pl, Ekspansa, Sklep Internetowy Myah Julia Kreyser, Sklep Internetowy Hippo Phu, Sklep Internetowy Eco Market, Pan Majster – Sklep Internetowy, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Tuw” Biuro Regionalne W Koszalinie, Salon Partypro.pl, Mexim , Alfa Tour Sp. J., Haiku Studio, Tovi Krzysztof Wójcik, Przystanek
Zapiekanka, Abrazo S.C., Damtox Tomasz Bołoz, Strefa 3L (KCB SPORT SP. Z O.O.), Manufaktura herbata, BZ Group Sp. z o.o., ADWO24 reprezentowane przez Lamoric Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OWEX”, Vocapp Sp. z o.o.
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1.4.3: W 2020 roku MOPR Koszalin nie był organizatorem wypoczynku letniego w formie wyjazdowej (kolonii) dla dzieci i młodzieży dla
rodzin o najniższych dochodach
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

1.5

Tworzenie optymalnych
warunków rozwoju kompetencji
rodzicielskich i zaspokajania
potrzeb dziecka pozbawionego opieki rodziców

Odsetek liczby rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny oraz pracą socjalną wśród ogólnej liczby klientów MOPR

%

Liczba osób, które ukończyły działania
podnoszące kompetencje rodzicielskie

Os.

Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)
Brak możliwości ustalenia
wartości bazowej (MOPR)
1 (MOPR)

Liczba kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
Liczba osób skierowanych na szkolenia
dla rodzin zastępczych
Liczba szkoleń/warsztatów skierowanych do rodzin zastępczych
Liczba osób usamodzielnianych
korzystających ze świadczeń pieniężnych
Liczba lokali socjalnych i komunalnych
dla usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Liczba rodzin objętych wsparciem
pomocowym ze względu na przemoc
(„Niebieska Karta” typ C)
Liczba osób przebywających w Areszcie
Śledczym/Zakładzie Karnym w Koszalinie, które wzięły udział w programach
profilaktycznych dla sprawców przemocy
Liczba osób, które ukończyły program
korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
5,95% (MOPR)
13,13% (MOPR)
0 (MOPR)

80 (MPP-P)

124 (MPP-P)

Os.

24 (MOPR)

26 (MOPR)

Os.

4 (MOPR)

8 (MOPR)

Szt.

1 (MOPR)

1 (MOPR)

Os.

84 (MOPR)

47 (MOPR)

Szt.

2 (ZBM)

4 (ZBM)

Os.

78 (MOPR)

90 (MOPR)

Os.

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

11
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

Os.

7 (ukończyło 6) (MOPR)

8 (ukończyło 3) (MOPR)

Cel operacyjny 1.5. Tworzenie optymalnych warunków rozwoju kompetencji rodzicielskich i zaspokajania potrzeb
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dziecka pozbawionego opieki rodziców.
Działania celu:
1

Wsparcie rodzin asystenturą rodziny oraz pracą socjalną

2

Realizacja działań podnoszących kompetencje rodzicielskie, w tym „Szkoła dla rodzica”

3

Profilaktyka kryzysów występujących w funkcjonowaniu rodziny, w tym rozwój poradnictwa specjalistycznego

4

Propagowanie i rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej – pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze

5

Rozwijanie kompetencji utworzonych rodzin zastępczych

6

Dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej

7

Pomoc materialna na ekonomiczne usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

8

Zabezpieczenie z zasobów miasta lokali socjalnych i komunalnych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych

9

Opracowanie „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018”

10 Opracowanie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”
11 Podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”
12 Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
13 Realizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
14 Współpraca służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 Wypracowanie standardów systemu wspierania dla rodzin, w których występuje niepełnosprawność, choroba przewlekła lub kryzys psychiczny
Zdiagnozowane trendy:
1.5.1: W 2020 roku odsetek liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wśród ogólnej liczby klientów MOPR Koszalin wynosił 5,95%,
natomiast odsetek liczby rodzin objętych pracą socjalną 13,13%.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej wprowadziła możliwość przydzielenia asystenta rodziny. W MOPR Koszalin w roku 2020 zatrudnionych było 5 asystentów
rodziny. Wsparciem asystenta objęto 93 rodziny z 213 dziećmi (5,95% - wśród ogólnej liczby klientów MOPR Koszalin). Przeciętny czas pracy asystenta
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z

rodziną

to

20

miesięcy.

Do

zadań

asystentów

rodziny

należy

między

innymi:

opracowanie

i

realizacja

planu

pracy

z rodziną, dokonywanie ocen sytuacji rodziny nie rzadziej niż co 6 m-cy, bezpośrednia praca w środowisku rodzinnym, wspieranie rodziny
w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, itp., wspieranie
aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym
i grupą roboczą, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinach, monitorowanie i wspieranie
procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta.
Ponadto, wsparciem asystenta objęto 4 rodziny (8 dzieci) w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
W roku 2020 asystenci zakończyli współpracę z 27 rodzinami, w tym:
- ze względu na osiągnięcie celów – 15 rodzin,
- ze względu na zaprzestanie współpracy – 7 rodzin,
- ze względu na brak efektów – 3 rodziny,
- ze względu na zmianę metody pracy – 2 rodziny.
- rodziny monitorowane po zakończeniu współpracy – 21,
- rodziny, które nie zostały objęte monitoringiem z rożnych powodów – 6,
- rodziny, w których doszło do umieszczenia dziecka poza rodziną – 4,
- rodziny, z którymi kontynuowano współpracę z roku poprzedniego – 52.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo (w ramach budżetu Miasta)
W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 było zatrudnionych roku 51 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni
wykonują zadania polegające m.in. na udzielaniu osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych
wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2020 roku 203 rodzinom (13,13% - wśród ogólnej liczby rodzin objętych pomocą społeczną) udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej. Pracownicy socjalni realizują również zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej. Obejmują wsparciem w ramach
pracy socjalnej rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu wzmacniania ich kompetencji rodzicielskich,
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a także zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej. Wieloaspektowa praca z rodziną służy
ochronie odpowiedniego poziomu życia oraz zmniejszaniu liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Istotnym elementem pracy pracowników
socjalnych jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom przeżywającym trudności w formie pracy socjalnej. Praca socjalna świadczona jest na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin, poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywoływanie sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmocnienia potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo
1.5.2: W 2020 MOPR w Koszalinie nie prowadził zajęć i warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie realizowała działania podnoszące kompetencje rodzicielskie. W „Szkole dla Rodziców”
i w grupie wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera łącznie wzięły udział 124 osoby. Jednocześnie 1296 rodziców brało udział
w prelekcjach dla rodziców na wszystkich poziomach edukacji. Udzielano także indywidualnych porad w zakresie kompetencji rodzicielskich.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
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1.5.3. W roku 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie udzielono 682 porad i konsultacji indywidualnych, w tym porad
psychologicznych w formie konsultacji i grupowych w ramach pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, diagnostycznej
i pedagogicznej.
Powyższa pomoc świadczona była m.in. w ramach realizowanych programów:


grupa terapeutyczna dla dzieci (9 osób),



grupa terapeutyczna dla młodzieży (6 osób),



grupa wsparcia dla osób doznających przemocy (9 osób),



grupa terapeutyczna dla rodzin biologicznych (5 osób).

Od ogłoszenia pandemii COVID-19 grupy terapeutyczne i wsparcia były zawieszone.
W 2020 roku MOPR Koszalin udzielał porad i konsultacji indywidualnych, z zakresu:


rozwiązywania aktualnych problemów życiowych,



pomocy osobom zgłaszającym takie problemy jak: zaburzenia lękowe, depresje, trudne relacje z członkiem rodziny, problemy małżeńskie, samotność i izolacja, rozwód lub odejście partnera, traumy dziecięce,



pomocy osobom stosującym i doświadczającym przemocy domowej,



pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,



pomocy osobom niepełnosprawnym,



niwelowania problemów związanych z zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży,



pomocy osobom współuzależnionym,



pomocy pracownikom socjalnym w rozwiązywaniu problemów z klientem,



diagnozowania i prowadzenia poradnictwa oraz terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, opiniowanie kandydatów na rodziny
zastępcze,



pomocy pedagogicznej dzieciom kierowanym do pieczy zastępczej i ich opiekunom oraz rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej,



dokonywania okresowej oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej i rodzin zastępczych,



diagnozowania i udzielania porad rodzinom z problemami opiekuńczo –wychowawczymi,



rozwiązywania problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem dziecka w domu rodzinnym i szkole.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
1.5.4/1.5.5: W 2020 roku:
– liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wzrosła o 2 osoby,
– liczba osób skierowanych na szkolenia dla rodzin zastępczych wzrosła o 4 osoby,
– liczba szkoleń/warsztatów skierowanych do rodzin zastępczych wyniosła 1.
W 2020 roku 26 osób zgłosiło gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, w tym pełniących
funkcję pogotowia rodzinnego (w tym jedna osoba jako kandydatka na niezawodową i spokrewnioną rodzinę zastępczą).
Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. Podejmowane przez MOPR Koszalin działania związane
z rodzicielstwem zastępczym realizowane są w pełnej współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka
i rodziny w ramach „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021”. Głównym celem Programu
w zakresie dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej jest zabezpieczenie opieki dzieciom pozbawionym okresowo lub na stałe środowiska rodzinnego,
rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, w tym doskonalenie już istniejących oraz wspieranie usamodzielnianych w procesie usamodzielnienia
i podejmowaniu ról społecznych.
W 2020 roku skierowano na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej 8 osób.
Szkolenie prowadzone było przez Doradztwo Psychopedagogiczne – Szkolenia Aleksandra Lachowicz na podstawie programu „Przyjazny Dom”,
zgodnie

z

akredytacją

Ministra

Pracy

i

Polityki

Społecznej

W szkoleniu udział wzięło 8 osób.
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decyzją

Nr

10/2018/RZ

z

dnia

31

sierpnia

2018

roku.
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Liczba kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny
zastępczej
Liczba osób skierowanych na
szkolenia dla rodzin
zastępczych

Rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
bazowy

Liczba szkoleń/warsztatów
skierowanych do rodzin
zastępczych

W roku sprawozdawczym MOPR w Koszalinie prowadził kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego. Na swoich stronach internetowych
zamieszczany był anons dotyczący poszukiwania kandydatów na opiekunów zastępczych. W czasie wykonywania swoich zadań obejmujących współpracę z różnego rodzaju instytucjami, pracownicy Działu Pieczy Zastępczej również promowali ideę rodzicielstwa zastępczego, podczas rozmów
bezpośrednich i telefonicznych z przedstawicielami ww. instytucji. W związku z brakiem możliwości organizacji uroczystości i uczestnictwa w imprezach
miejskich z powodu pandemii COVID-19, pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej podczas pracy w terenie, przypinali ulotki propagujące ideę
rodzicielstwa zastępczego w miejscach do tego przeznaczonych.
W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku brak było możliwości zorganizowania uroczystości z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia
Dziecka. W związku z powyższym MOPR w Koszalinie przygotował dla wszystkich dzieci słodkie upominki oraz kosze podarunkowe, które zostały
dostarczone do miejsc zamieszkania opiekunów i małoletnich. Ponadto przekazane zostały listy gratulacyjne opiekunom zastępczym, którzy
obchodzili jubileusz 10 i 15 – lecia pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Z okazji Mikołajek, Dział Pieczy Zastępczej MOPR przygotował paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci umieszczonych w środowiskach zastępczych oraz rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystentów rodziny.
W 2020 roku w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej okresie pandemii Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zakupiono i przekazano 46 rodzinom zastępczym oraz 4 placówkom opiekuńczo-wychowawczym sprzęt
komputerowy i audiowizualny:
- komputery przenośne – 80 sztuk,
- komputery stacjonarne – 2 zastawy,
- oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością – 1 sztuka,
- słuchawki z mikrofonem – 18 sztuk,
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- ozonator – 1 sztuka.
Ponadto rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymały środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcji:
- jednorazowe maseczki ochronne – 5 030 sztuk,
- rękawiczki lateksowe – 25 150 sztuk,
- litrowe płyny do dezynfekcji rąk – 1 006 sztuk.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 311 700,00 zł
1.5.6. W 2020 roku nie realizowano działań związanych z dofinansowaniem do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostających
w pieczy zastępczej.
1.5.7: W 2020 roku liczba osób usamodzielnianych, korzystających ze świadczeń pieniężnych spadła o 37 osób.
Osoby usamodzielniane objęte są różnorodnymi formami pomocy m.in. pomocą pieniężną na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej. Podejmowane przez MOPR działania związane z rodzicielstwem zastępczym realizowane są w pełnej współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny w ramach „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2019-2021”. Głównym celem Programu w zakresie dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej jest zabezpieczenie opieki dzieciom pozbawionym okresowo lub na stałe środowiska rodzinnego, rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, w tym doskonalenie już istniejących oraz wspieranie usamodzielnianych w procesie usamodzielnienia i podejmowaniu ról społecznych.
W 2020 roku udzielono pomocy materialnej na ekonomiczne usamodzielnienie i kontynuowanie nauki 58 osobom, w tym:
– 41 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki,
– 8 osób skorzystało z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe,
– 9 osób skorzystało z pomocy na usamodzielnienie pieniężne.
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W 2020 roku osobom usamodzielnianym udzielono różnorodnych form wsparcia, które polegało m.in. na szeroko rozumianej pracy socjalnej, mającej
na celu wsparcie w integracji ze środowiskiem, w przystosowaniu się do życia codziennego oraz do podejmowania samodzielnych decyzji, a także
wyznaczeniu opiekuna osoby usamodzielniającej się i opracowaniu indywidualnego programu usamodzielniania się.
Osobom usamodzielnianym udzielano również pomocy w podjęciu zatrudnienia poprzez wzmacnianie aktywności własnej wychowanków oraz
kierowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w celu uzyskania ofert pracy. Ponadto kierowano usamodzielnianych na różnego rodzaju
szkolenia oraz programy i projekty umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych, głównie w formie on-line.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 253 400,00 zł (środki własne powiatu).

1.5.8: W 2020 roku liczba lokali socjalnych i komunalnych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych wzrosła o 2 lokale.
Zabezpieczono z zasobów miasta 4 lokale socjalne/komunalne dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczowychowawczych.
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Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie realizował swoje zadania w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku (z późniejszymi zmianami)
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Działalność ZBM finansowana była z dochodów własnych oraz dotacji budżetowej, której wysokość ustala się w rocznym budżecie Miasta Koszalina.
W 2020 roku z lokali socjalnych i komunalnych skorzystało 4 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczowychowawczych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

1.5.9: W 2020 roku realizowano „Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021”.
„Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 –2021” został przyjęty Uchwałą Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej
w Koszalinie dnia 28 marca 2019 roku. Główne założenia programu skupiają się wokół: poprawy funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprawy sytuacji dziecka w środowisku nauczania, promocji zdrowia mieszkańców oraz rozwój
sportu i rekreacji, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. Program ukierunkowany jest na zwiększenie współpracy
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pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi w pracę na rzecz dziecka i rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym, rozwój form wspierania
rodzin przeżywających problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa rodziny oraz rozwój
i profesjonalizację zawodowych form pieczy zastępczej.
Realizacja założonych w Programie celów jest systematycznie monitorowana i ewaluowana, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków,
a co za tym idzie udoskonalenie Programu oraz wprowadzenie ewentualnych korekt, a także nowych rozwiązań wynikających ze zmieniających się
uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń podmiotów realizujących Program. Realizowany Program odnosi się do aktualnie diagnozowanych
zjawisk związanych z funkcjonowaniem rodzin, tj. dokładnej analizy środowiska rodzinnego, prowadzonej przez pracowników socjalnych i asystentów
rodziny, wzmocnienia funkcji rodziny, poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, a także podniesienia świadomości
w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
1.5.10: W 2020 roku realizowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016-2020”.
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” został przyjęty Uchwałą
Nr XXII/288/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie dnia 23 czerwca 2016 roku. Program realizowany jest przez przedstawicieli lokalnych instytucji
oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Głównym celem programu było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Miasto
Koszalin, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie z uwzględnieniem osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Cele szczegółowe założone w Programie, są ze sobą ściśle powiązane i oscylują w czterech najważniejszych obszarach związanych z przeciwdziałaniem
przemocy, które są zbieżne z celami strategicznymi i operacyjnymi zawartymi w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2012–2020”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016 -2020” oraz „Miejskiego Programu Wspierania
Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 –2021”.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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1.5.11: W 2020 roku liczba rodzin objętych wsparciem pomocowym ze względu na przemoc („Niebieska Karta” typ C) wzrosła o 12 Kart.
Celem działań w oparciu o procedurę „Niebieska karta” było udzielenie pomocy i ochrony osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
i prowadzenie działań w kierunku poprawy ich sytuacji życiowej. Wszelkie działania w tym obszarze są realizowane w pełnej współpracy instytucji
i służb w ramach „Miejskiego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
1.5.12: W 2020 roku liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie spadła
do 3 osób.
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie to zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi.
Program realizowany był przez MOPR Koszalin w wymiarze 68 godzin zajęć grupowych i 15 indywidualnych (łącznie dla wszystkich uczestników –
w zależności od potrzeb). Zajęcia odbywały się w formie grupy otwartej – istniała możliwość dołączenia do programu nowych uczestników w trakcie
jego trwania. Program adresowany był do osób stosujących przemoc, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a pomoc oferowana w ramach Programu
udzielana była bezpłatnie.
Celem głównym Programu było powstrzymanie osób stosujących przemoc od zachowań niepożądanych i doprowadzenie do zaprzestania stosowania
przemocy w rodzinie. W programie uczestniczyło 8 osób (które przynajmniej 1 raz były na zajęciach), a ukończyły 3 osoby.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 5 893,00 zł (środki Wojewody Zachodniopomorskiego).
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1.5.12: W 2020 roku 11 osób przebywających w AŚ/ZK uczestniczyło w programie dla sprawców przemocy.
W ramach behawioralnego Programu Stop Przemocy – Druga Szansa, którego celem było kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych
wzięło udział 11 osób. Uczestnicy programu dążyli do zmiany zachowań agresywnych i przemocowych oraz

zaburzonych relacji

rodzinnych. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się kształtowania pozytywnych postaw i zachowań społecznych oraz poszukiwania konstruktywnych
sposobów radzenia sobie ze złością.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
1.5.13: W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
przemocy, zrealizował 1 projekt socjalny.
W 2020 roku MOPR Koszalin realizował II edycję projektu socjalnego „Nie czekaj - REAGUJ - program wczesnej profilaktyki przemocy dla koszalińskich
szkół i przedszkoli”.

36

Projekt zrealizowany został w ramach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016-2020”. Celem projektu była organizacja prelekcji w koszalińskich przedszkolach i szkołach dla nauczycieli i wychowawców w danej placówce
o tematyce reagowania na wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie, szczególnie wobec dzieci.
W ramach projektu w 7 przedszkolach i 2 szkołach z terenu Koszalina przeprowadzono 1,5 godzinne prelekcje dla nauczycieli i wychowanków. Prelekcje odbywały się na terenie placówek w godzinach popołudniowych i dotyczyły konieczności reagowania na wszelkie sygnały dotyczące przemocy
w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci. Omówiona została ważna rola przedstawicieli oświaty w systemie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, a także podkreślone zostały zalety współpracy wielu instytucji i służb w omawianym zakresie. W ramach projektu, pracownicy z w/w przedszkoli i szkół mieli również możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji ze specjalistami Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa
Specjalistycznego. Łącznie w ramach projektu przeszkolono 89 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

1.5.14: Współpraca służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Wszystkie działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane są w pełnej współpracy instytucji i służb w ramach Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Celem strategicznym Programu jest
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Miasto Koszalin.
1.5.15: W 2020 roku nie realizowano działań związanych z wypracowaniem standardów systemu wspierania dla rodzin, w których występuje
niepełnosprawność, choroba przewlekła lub kryzys psychiczny.
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

1.6

Kompleksowe wspieranie
dzieci i rodzin celem odbudowy więzi wewnątrzrodzinnych
i przywrócenia właściwego
funkcjonowania
w społeczeństwie

Liczba uczestników grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
Liczba dzieci korzystających
z indywidualnych zajęć reedukacyjnych,
korekcyjno – kompensacyjnych w
MPP-P
Liczba dzieci korzystających z zajęć
socjoterapeutycznych w MPP-P
Liczba dzieci korzystających z terapii
metodą TRE w MPP-P
Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych
realizowanych w szkołach i przedszkolach przez pracowników MPP-P
Liczba pedagogów szkolnych
uczestniczących w zajęciach grupy
wsparcia i superwizji w MPP-P

Os.

20 (MOPR)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
15 (MOPR)

Os.

1190 (MPP-P)

436 (MPP-P)

Os.

7 (MPP-P)

7 (MPP-P)

Os.

12 (MPP-P)

12 (MPP-P)

Os.

720 (MPP-P)

75 (MPP-P)

Os.

15 (MPP-P)

1139 (MPP-P)

Cel operacyjny 1.6. Kompleksowe wspieranie dzieci i rodzin celem odbudowy więzi wewnątrzrodzinnych i przywrócenia
właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.
Działania celu:
1

Organizowanie indywidualnych zajęć dla dzieci (reedukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych)

2

Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

3

Wdrażanie programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach (warsztaty psychologiczne, grupy samopomocowe, zajęcia wyrównawcze)

4

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pedagogów, pracowników socjalnych oraz terapeutów zajmujących się rodzinami niewydolnymi wychowawczo

5

Utworzenie grup terapeutycznych, programów profilaktycznych oraz rozwijanie współpracy z kuratorami zawodowymi
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Zdiagnozowane trendy:
1.6.1: W 2020 roku liczba dzieci korzystających z indywidualnych zajęć reedukacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych w Miejskiej Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Koszalinie spadła o 754 osób.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie zorganizowała w 2020 roku zajęcia reedukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne
w następującej formie:
- terapia logopedyczna, w której uczestniczyło 369 dzieci,
- rehabilitacja ruchowa, w której uczestniczyło 67 dzieci.
Łączna liczba dzieci biorących udział w zajęciach reedukacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych to 436.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).

1.6.2: W 2020 roku liczba dzieci korzystających z zajęć socjoterapeutycznych w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Koszalinie nie uległa zmianie w stosunku do roku bazowego.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie zorganizowała w 2020 roku zajęcia socjoterapeutyczne dla 7 osób.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).

1.6.2: W 2020 roku liczba dzieci korzystających z terapii metodą TRE w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koszalinie
nie uległa zmianie w stosunku do roku bazowego.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie przeprowadziła w 2020 roku terapię metodą TRE (Tension & Trauma Releasing
Exercises), w której uczestniczyło łącznie 12 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
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1.6.3: W 2020 roku liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych, realizowanych w szkołach i przedszkolach
przez pracowników Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie spadła o 645 osób.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie wdrożyła w 2020 roku programy profilaktyczne (tj. warsztaty psychologiczne, grupy
samopomocowe, zajęcia wyrównawcze), w których uczestniczyło łącznie 75 osób, tj. dzieci i młodzież z koszalińskich szkół i przedszkoli.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
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1.6.4: W 2020 roku liczba pedagogów szkolnych, uczestniczących w zajęciach grupy wsparcia i superwizji w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie wzrosła o 1124 osoby.
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie w 2020 roku udzieliła konsultacji przy rozwiązywaniu problemów rodzin niewydolnych
wychowawczo 1123 nauczycielom oraz prowadziła grupę wsparcia dla 16 pedagogów i psychologów szkolnych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
1.6.5: W 2020 roku liczba uczestników grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży spadła o 5 osób.
Wszystkie działania związane ze wspieraniem rodziny są realizowane w ramach „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2019-2021”. Głównym celem Programu w zakresie wspierania rodziny jest podjęcie działań służących dobru dzieci, potrzebujących szczególnej
ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych, oparcia w środowisku rodzinnym, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia w trosce o ich harmonijny
rozwój, dla zapewnienia im ochrony przysługujących im praw i wolności.
Grupy terapeutyczne zostały zawieszone po ogłoszeniu pandemii COVID-19.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: środki nie zostały wydatkowane w 2020 roku/środki zwrócone
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
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(Miejski Program Profilaktyki

Cel strategiczny 2. ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

2.1

Przeciwdziałanie
patologiom społecznym

Liczba osób nietrzeźwych
doprowadzanych do OTiON
Liczba interwencji i kontroli związanych
z wprowadzeniem do obrotu napojów
alkoholowych oraz tytoniu i wyrobów
tytoniowych oraz zakazem spożywania
napojów alkoholowych lub palenia
tytoniu lub wyrobów tytoniowych
Liczba kontroli terenu szkół i okolic

Os.

687 (Straż Miejska)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
576 (Straż Miejska)

Szt.

3382 (Straż Miejska)

2351 (Straż Miejska)

Szt.

153 (Straż Miejska)

384 (Straż Miejska)

Cel operacyjny 2.1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Działania celu:
1

Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi

2

Egzekwowanie przepisów związanych z wprowadzeniem do obrotu napojów alkoholowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakazem
spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych

3

Prewencyjne kontrole terenu szkół i okolic (nikotynizm młodzieży)

4

Organizacja bezpłatnej infolinii (telefon zaufania) dla dzieci, młodzieży i rodzin w sytuacjach kryzysowych w ramach „Dyżuru otwartych drzwi”
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Zdiagnozowane trendy:
2.1.1: W 2020 roku liczba osób nietrzeźwych, doprowadzanych do Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie spadła
o 111 osób.
Straż Miejska w Koszalinie doprowadziła w 2020 roku do Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie 576 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

2.1.2: Egzekwowanie przepisów związanych z wprowadzeniem do obrotu napojów alkoholowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych
oraz zakazem spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Liczba interwencji i kontroli związanych z wprowadzeniem do obrotu napojów alkoholowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakazem
spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu lub wyrobów tytoniowych spadła o 1031 interwencji i wynosiła 2351. (Straż Miejska
w Koszalinie).
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
2.1.3: W 2020 roku liczba kontroli terenu szkół i okolic wzrosła o 231 kontrole.
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Straż Miejska w Koszalinie dokonała w 2020 roku 384 kontroli terenu i okolic szkół, celem zapobiegania nikotynizmowi wśród dzieci i młodzieży.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

2.1.4: W 2020 roku nie uruchomiono bezpłatnej infolinii (telefonu zaufania) dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w sytuacjach kryzysowych,
działającej w ramach „Dyżuru otwartych drzwi”.
Celem projektu było stworzenie przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej możliwości telefonicznego wsparcia psychologicznego dla osób
w trudnych sytuacjach kryzysowych. Po stworzeniu testowej infolinii w 2016 roku, z powodu braku odzewu, projekt został rozwiązany.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

2.2

Podniesienie skuteczności
działania i współdziałania
służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo

Liczba wspólnych patroli służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Szt.

213 (Straż Miejska)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
9 (Straż Miejska)

772 (POLICJA)

125 (POLICJA)

427 (Straż Miejska)

4155 (Straż Miejska)

Liczba patroli prewencyjnych

Szt.

Cel operacyjny 2.2. Podniesienie skuteczności działania i współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Działania celu:

1 Wspólne patrole służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
2 Zwiększenie ilości patroli prewencyjnych w miejscach występowania zagrożeń patologiami.
Zdiagnozowane trendy:
2.2.1: W 2020 roku liczba wspólnych patroli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo:
- spadła o 204 partole (Straż Miejska w Koszalinie),
– spadła o 647 patroli (Komenda Miejska Policji w Koszalinie).
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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2.2.2: W 2020 roku liczba patroli prewencyjnych wzrosła o 3728 patroli.
Straż Miejska w Koszalinie dokonała w 2020 roku 4155 patroli prewencyjnych w miejscach występowania zagrożeń patologiami.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

2.3

Rozbudowa systemu
monitoringu w przestrzeni
publicznej

Liczba wytypowanych miejsc skutkujących koniecznością montażu instalacji
monitoringu
Liczba podjętych interwencji zleconych
przez obsługę monitoringu

Szt.

4 (POLICJA)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
8 (POLICJA)

Szt.

153 (POLICJA)

111 (POLICJA)

Liczba ujawnionych zdarzeń przestępczych przy wykorzystaniu systemu
monitoringu
Liczba zrewitalizowanych, bądź nowo
powstałych bezpiecznych
architektonicznie miejsc

Szt.

190 (POLICJA)

82 (POLICJA)

Szt.

3 (POLICJA)

0 (POLICJA)

Cel operacyjny 2.3. Rozbudowa systemu monitoringu w przestrzeni publicznej.
Działania celu:
1

Typowanie miejsc zagrożonych przestępczością pod kątem rozbudowy systemu

2

Współpraca Policji ze Strażą Miejską w Koszalinie, podział kompetencji – podpisanie porozumienia

3

Promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznej poprzez aranżowanie bezpiecznej architektury

4

Pozyskanie środków na zapewnienie całodobowej obsługi systemu z uwzględnieniem stażystów

Zdiagnozowane trendy:
2.3.1: W 2020 roku liczba wytypowanych miejsc skutkujących koniecznością montażu instalacji monitoringu wzrosła o 4.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie wytypowała w 2020 roku 8 miejsc skutkujących koniecznością montażu monitoringu miejskiego.
W 2020 roku podjęto 111 interwencji zleconych przez obsługę monitoringu (o 42 mniej niż w roku bazowym). Liczba ujawnionych zdarzeń
przestępczych przy wykorzystaniu monitoringu spadła o 82.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

2.3.2: W 2020 roku realizowano działania związane ze współpracą Policji ze Strażą Miejską w Koszalinie.
W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie w ramach obowiązującego porozumienia z dnia 15 marca 2016 roku, zawartego pomiędzy
Prezydentem Miasta Koszalina a Komendantem Miejskim Policji w Koszalinie, na bieżąco współpracuje ze Strażą Miejską w zakresie zapewnienia
ogólnie pojętego porządku na terenie miasta. Współpraca polega na realizacji wspólnych 8 godz. służb patrolowych w ilości około 370, wymianie
informacji oraz zaplanowanych działaniach ukierunkowanych sezonowo na bezdomnych, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, ujawnianie osób
nieletnich popełniających czyny karalne oraz popełniające akty świadczące o demoralizacji, a także zabezpieczanie wydarzeń o charakterze sportowym
i artystyczno-rozrywkowym, współdziałanie przy zabezpieczeniach miejsc katastrof i obsłudze systemu miejskiego monitoringu.
W 2020 roku wykonano 125 wspólnych patroli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo między innymi ze Strażą Miejską, Służbą Ochrony Kolei
oraz Strażą Miejską.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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2.3.3: W 2020 roku liczba interwencji zleconych przez obsługę monitoringu spadła o 42.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie podjęła w 2020 roku 111 interwencji zleconych przez obsługę monitoringu.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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Liczba podjętych interwencji zleconych przez obsługę monitoringu
W 2020 roku liczba ujawnionych zdarzeń przestępczych przy wykorzystaniu systemu monitoringu spadła o 108 zdarzeń.

Komenda Miejska Policji w Koszalinie ujawniła w 2020 roku, przy wykorzystaniu systemu monitoringu 82 zdarzenia przestępcze.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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2.3.3: W 2020 roku liczba zrewitalizowanych bądź nowo powstałych bezpiecznych architektonicznie miejsc spadła o 3 miejsca.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
2.3.4. W 2020 roku nie realizowano działań związanych z pozyskaniem środków na zapewnienie całodobowej obsługi systemu
z uwzględnieniem stażystów.
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

2.4

Realizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych
i prewencyjnych

Liczba osób uczestniczących
w spotkaniach, pogadankach,
konkursach
i warsztatach
Liczba spotkań w ramach programów
profilaktycznych (edukacyjnych)
prowadzonych na terenie jednostki
penitencjarnej skierowanych
do młodzieży
Liczba zorganizowanych spotkań
ze skazanymi w szkołach w ramach
programu profilaktycznego
Liczba podmiotów uczestniczących
w szkoleniach
Liczba podmiotów prowadzących działania
Liczba zrealizowanych programów

Os.

8 500 (POLICJA)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
11 900 (POLICJA)

Szt.

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

Szt.

Szt.

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)
42 (POLICJA)

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)
26 (POLICJA)

Szt.

15 (POLICJA)

9 (POLICJA)

Szt.

30 (POLICJA)

19 (POLICJA)

Liczba nowych programów

Szt.

0 (POLICJA)

0 (POLICJA)

Liczba przeprowadzonych debat

Szt.

2 (POLICJA)

2 (POLICJA)

Liczba akcji ukierunkowanych
na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Liczba osób, uczestniczących
w Programach Readaptacji Społecznej
i Zawodowej, ułatwiających powrót
i właściwe funkcjonowanie
w społeczeństwie po zakończeniu kary
pozbawienia wolności
Liczba dzieci korzystających z oferty
placówek wsparcia dziennego

Szt.

315 (POLICJA)

920 (POLICJA)

Os.

0
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

241
(Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej)

Os.

282 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)

245 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)
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Liczba dzieci i młodzieży korzystających z oferty na spędzanie czasu
wolnego w okresie wolnym od zajęć
szkolnych
Liczba instytucji i organizacji, które
występują z ofertą spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od zajęć szkolnych

Os.

43 992 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)

15 638 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)

Szt.

22 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)

13 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)

Cel operacyjny 2.4: Realizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych.
Działania celu:
1

Tworzenie i realizacja nowych programów profilaktycznych.

2

Wdrażanie programów poprzez organizowanie spotkań z ich adresatami.

3

Debata jako forma komunikowania się ze społeczeństwem.

4

Podejmowanie działań represyjnych/akcyjnych wobec chronionych i niechronionych użytkowników dróg.

5

Publikacja w mediach oraz na stronach internetowych informacji o podjętych działaniach podmiotów uczestniczących w realizacji celu.

6

Realizacja Programów Readaptacji Społecznej i Zawodowej, ułatwiających powrót i właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu
kary pozbawienia wolności.

7

Zabezpieczenie dzieciom opieki po zajęciach szkolnych.

8

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki w ramach „Akcji Lato” i „Akcji Zima”.

Zdiagnozowane trendy:
2.4.1: W 2020 roku nie zrealizowano nowych programów profilaktycznych.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie kontynuowała w 2020 roku realizację 19 programów profilaktycznych. Wśród nich m.in.: „Pozory mylą – dowód
nie”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Spragnieni życia nie pragną picia”, „Bezpieczne Wakacje”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”,
„Dopalacze to ściemniacze”, „Co wiesz o AIDS?”, „Cyberzagrożenia”, „Akceptuję – Nie hej tuję”, „Bezpieczna droga do szkoły”.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
2.4.2: W 2020 roku liczba osób uczestniczących w spotkaniach, pogadankach, konkursach i warsztatach wzrosła o 3 400 osób.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie zorganizowała i przeprowadziła w 2020 roku spotkania, konkursy i warsztaty, w których wzięło udział łącznie
11 900 uczestników.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

2.4.2: W 2020 roku liczba podmiotów uczestniczących w szkoleniach spadła o 16 podmiotów.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie w 2020 roku zorganizowała szkolenia, w których wzięło udział łącznie 26 podmiotów.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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2.4.2: W 2020 roku liczba podmiotów prowadzących działania wzrosła o 6 podmiot.
Według danych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w 2020 roku liczba podmiotów prowadzących działania wyniosła 9 sztuk.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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2.4.2: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie w roku 2020 nie prowadził spotkań w ramach programów profilaktycznych
(edukacyjnych) prowadzonych na terenie jednostki penitencjarnej oraz nie prowadził spotkań ze skazanymi w szkołach w ramach programu
profilaktycznego.

2.4.3: W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie zorganizowała i przeprowadziła 2 debaty ze społeczeństwem.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

2.4.4: W 2020 roku liczba akcji ukierunkowanych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wzrosła o 605 akcji.
Komenda Miejska Policji w Koszalinie w 2020 roku przeprowadziła łącznie 920 akcji ukierunkowanych na bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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2.4.6: W 2020 roku liczba osób uczestniczących w Programach Readaptacji Społecznej i Zawodowej w ZK/AŚ wzrosła o 241.
W 2020 roku przeprowadzono następujące programy:


program aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia (oparty na module Klubu Pracy), którego celem było zapoznanie osadzonych
z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz nabycie przez nich umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, jak i przybliżanie osadzonym negatywnych skutków społecznych długotrwałego bezrobocia,



programy resocjalizacyjne dotyczące profilaktyki uzależnienia, których celem było zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, alkoholu itp. oraz ograniczenie rozmiaru używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych, omówienie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących, poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju uzależnienia i działających w nim mechanizmów.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 14 109,99 zł (środki finansowe własne jednostek penitencjarnych: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości).
2.4.7: W 2020 roku liczba dzieci i młodzieży korzystających z oferty placówek wsparcia dziennego spadła o 37 osób.
Istotą placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży jest rozwój form wsparcia rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych,
a także poprawa funkcjonowania rodziny. Partnerami działania są: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym 607 400,00 zł (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

2.4.8: W 2020 roku:
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z oferty na spędzanie czasu wolnego w okresie wolnym od zajęć szkolnych spadła o 28 354 osób,
- liczba instytucji i organizacji, które występują z ofertą spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od zajęć szkolnych spadła
o 9 instytucji/organizacji.
Celem „Akcji Lato” i „Akcji Zima” było podniesienie skuteczności ochrony dzieci i młodzieży przed marginalizacją i społecznym wykluczeniem
oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań mających na celu promowanie zdrowego
stylu życia oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. Partnerami działania były instytucje i organizacje pożytku publicznego, które w swoich statutach mają zadania związane z organizacją alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Rezultat akcji stanowi stały wzrost
oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez ich motywowanie do korzystania z oferty zdrowego stylu
życia, poprzez działania profilaktyki uniwersalnej, poszerzanie i udostępnianie oferty adresowanej do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
W ramach akcji realizowane są:
 kontrola i monitorowanie prawidłowości i skuteczności realizowanych zajęć,
 propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego podczas corocznych działań w ramach programu Bezpieczny Koszalin,

58

 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach UKS oraz dziennych form
wsparcia dla dzieci i młodzieży.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 202 319,00 zł (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
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Cel strategiczny 3. ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJA SPOŁECZNA SENIORÓW
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

3.1

Przeciwdziałanie izolacji
i wykluczeniu społecznemu
seniorów

Zatwierdzony Miejski Program na rzecz
osób starszych (na lata 2018-2022)

Szt.

Liczba programów/projektów
aktywizujących seniorów

Szt.

Brak danych
(UM Koszalin)
Brak danych
(UM Koszalin)
0 (MOPR)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
1
(UM Koszalin)
3
(UM Koszalin)
0 (MOPR)

Brak danych
(UM Koszalin)
0
(UM Koszalin)
0
(UM Koszalin)
Brak danych
(UM Koszalin)

Brak danych
(UM Koszalin)
454
(UM Koszalin)
140
(UM Koszalin)
500
(UM Koszalin)

Brak danych
(UM Koszalin)

1
(UM Koszalin)

Liczba NGO aktywizujących seniorów
Liczba wydanych „Kart Seniora”
i wykazów partnerów Koszalińskiej
Karty Seniora

Szt.

Liczba wyprodukowanych i przekazanych osobom starszym informatorów o
dostępnych formach pomocy dla seniorów
Liczba miejsc prowadzących integrację
międzypokoleniową

Szt.

Szt.

Cel operacyjny 3.1. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów
Działania celu:
1. Diagnozowanie sytuacji demograficznej miasta oraz zmieniających się potrzeb seniorów
2. Stworzenie długofalowej polityki senioralnej miasta – opracowanie i wdrożenie miejskiego programu na rzecz seniorów
3. Realizacja programów i projektów aktywizujących seniorów i budujących pozytywny wizerunek osób starszych wśród społeczności lokalnej
4. Wzmacnianie więzi i solidarności międzypokoleniowej
5. Utworzenie i realizacja „Karty Seniora”
6. Promowanie i rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej dla koszalińskich seniorów
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7. Współpraca organizacji pozarządowych i instytucji działającymi na rzecz seniorów
8. Wspieranie tworzenia i funkcjonowania lokalnych grup wsparcia
9. Opracowanie i rozpowszechnianie informatorów o dostępnych formach pomocy dla seniorów
10. Wsparcie seniorów asystenturą osób starszych
Zdiagnozowane trendy:

3.1.1: W 2020 roku nie diagnozowano sytuacji demograficznej miasta oraz zmieniających się potrzeb seniorów.
Od kwietnia 2018 roku realizowany jest „Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022”. Realizatorami zadania są m.in. instytucje: kultury,
sportu, i rekreacji, edukacji, uniwersytety trzeciego wieku, rady osiedli, kluby seniora, MOPR, DPS oraz organizacje samorządowe, których zadaniem
statutowym jest prowadzenie działań na rzecz osób starszych. Na podstawie składanych przez realizatorów sprawozdań na bieżąco prowadzona jest
diagnoza zmieniających się potrzeb seniorów.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: Budżet Państwa, Budżet Miasta, środki zewnętrzne, środki NGO (brak możliwości wydzielenia budżetu
dla podanego wskaźnika).
3.1.2: W 2020 roku realizowano długofalową politykę senioralną miasta zgodnie z Miejskim Program rzecz osób starszych na lata
2018-2022.
Misją Miejskiego Programu na rzecz seniorów jest stworzenie lokalnego systemu wsparcia osób starszych we wszystkich sferach ich życia, dostosowanego do uwarunkowań ekonomicznych i społecznych Miasta. Program skierowany jest do wszystkich osób starszych z terenu Miasta Koszalina, osób
aktywnych fizycznie i społecznie, a także osób samodzielnych potrzebujących zachęty do aktywnego udziału w życiu społecznym Miasta. Dotyczy
również osób częściowo zależnych potrzebujących częściowego wsparcia i opieki, jak również osób niesamodzielnych, całkowicie zależnych od innych.
Cele strategiczne Programu to prowadzenie polityki senioralnej ukierunkowanej na jak najdłuższą aktywność społeczną i rodzinną osób starszych,
zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, rozwój usług społecznych oraz dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych.
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Realizatorami zadania są m.in. instytucje: kultury, sportu, i rekreacji, edukacji, uniwersytety trzeciego wieku, rady osiedli, kluby seniora, MOPR, DPS
oraz organizacje samorządowe, których zadaniem statutowym jest prowadzenie działań na rzecz osób starszych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: Budżet Państwa, Budżet Miasta, środki zewnętrzne, środki NGO (brak możliwości wydzielenia budżetu
dla podanego wskaźnika).

3.1.3. W 2020 roku zrealizowano 3 projekty aktywizujące seniorów i budujących pozytywny wizerunek osób starszych wśród społeczności
lokalnej:


16 stycznia 2020r. w Klubie Seniora „Bałtyk” KSM Na Skarpie odbyło się spotkanie dla 40 osobowej grupy seniorów poświęcone ofercie i działaniom Miasta skierowanych do osób powyżej 60 roku życia;



7 marca 2020r. w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbyła się III Konferencja Miejska pod nazwą „ Sytuacja zdrowotna i społeczna
seniorów i osób niepełnosprawnych”. Organizatorem konferencji było Koszalińskie Porozumienie Lewicy. Podczas konferencji sformułowane
zostały wnioski zebrane podczas II Konferencji, która odbyła się 9 marca 2019r. Dotyczyły one m.in.: potrzeby budowy kolejnego DPS w Koszalinie, potrzeby zmiany infrastruktury miejskiej towarzyszącej życiu seniorów i osób starszych, utworzenie ośrodka opiekuńczego, potrzeby
zwiększenia liczby miejsc parkingowych, potrzeby opracowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób
głuchoniemych;



W dniu 21 października 2020 r. odbyła się debata społeczna pod hasłem „Bądź czujny! Nie daj szansy przestępcom! Sytuacja seniorów
w czasie pandemii Covid-19”. Debata w formie on-line przeprowadzona była przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie. Głównym celem
debaty była poprawa bezpieczeństwa osób starszych na terenie miasta. Podzielona była na panele tematyczne, w trakcie których poruszane
były różne zagadnienia. Udział w debacie wzięli przedstawiciele ZUS, MOPR oraz UM w Koszalinie.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: Komenda Miejska Policji, Koszalińskie Porozumienie Lewicy.
3.1.4. W 2020 roku liczba miejsc prowadzących integrację międzypokoleniową wzrosła o 1.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zorganizował m.in.: obchody z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Senioralia, turniej Bingo, spotkania wigilijne oraz Mikołajki.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
3.1.5: W 2020 roku wydano 454 „Kart Seniora”.
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku utworzono i powołano „Koszalińską Kartę Seniora”. Celem programu jest poprawa jakości życia oraz wzmocnienie
aktywności społecznej koszalińskich seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg. Partnerami programu są instytucje kultury, sportu
i rekreacji oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Program umożliwia także korzystanie z systemu zniżek i ulg prywatnych przedsiębiorstw. Program obniża codzienne koszty funkcjonowania osób starszych.
W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku wydano łącznie 14 404 kart seniora.
Od początku programu chęć udzielania ulg zadeklarowało 140 Partnerów. W 2020 roku do programu włączyły się 4 podmioty: Bar Osiedlanka – zniżki
na posiłki, Edata s.c. – dostarczanie usług dostępu do Internetu, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe OWEX – pranie i obszywanie dywanów
i wykładzin, Monteoptyk Progres LAB – kompleksowe dbanie o jakość widzenia.
Mieszkańcy Koszalina, posiadający Koszalińską Kartę Seniora, korzystali w 2020 roku m.in. z oferty:
 Instytucji kultury : Bałtycki Teatr Dramatyczny, muzeum, Centrum Kultury 105, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Filharmonia Koszalińska;
 Instytucji sportowo-rekreacyjnych: Park Wodny Koszalin, ZUMBA FITNESS Anna Wojnarowska, STUDIO SYNERGIA Maja Dyczkowska;
 Instytucji edukacyjnych: Fundacja Oświatowa- Europejskie Centrum Edukacyjne, Szkoła Języków Obcych CHILI Magdalena Buszka,
CONTRACT”Grażyna Małkiewicz, Polskie Stowarzyszenie Ekonomiczne Oddział w Koszalinie, VocApp sp. z o.o .;
 Branży spożywczych/sklepów spożywczych: Delikatesy Mięsne GZELLA w Koszalinie, Manufaktura Herbaty Aleksandra Cybulska, Piekarnia
Drzewiańska SC, Cukiernia „ PIELESIAK” Anetta Usidus, Piekarnia – Ciastkarnia Zakalec;
 Barów, restauracji, kawiarni: Firma handlowo-usługowa Bistro MEXICO, Pierogarnia Polska Wojciech Hok, VIVA ITALIA Sp. z o.o Aqua Bar, VIVA
ITALIA Sp. z o. o, „Bar Szejk” Khaled Al Tartair, Bar Mleczny „ Mięta”, KORAL - CATERING Ryszarda Stanisz Bar na Politechnice Koszalińskiej,
SUKCES Aneta Jaworska CITY Pizza;
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 Branży medycznej: Optyk Lewińscy, P.U. „ OPTYKA” Teresa Brajczewska & Hanna Konieczko & Krzysztof Maszkowski, Pracownia Optyczna Renata Tomkalska, Vision Expres Sp. z o.o., Salon Optyczny Galeria Emka, Europejska Grupa Medyczna Sp. z o.o, Salon Optyczny Okularnia Damian Urbanowicz, Audiofon Sp. z o.o, Sp. k. Wojciech i Małgorzata Matyja, Elton Aparaty Słuchowe ELTON Honorata Brodowska;
 Gabinetów masaży/rehabilitacji: Namaste Centrum Masażu i Ajurwedy, Usługi Fizjoterapeutyczne Paweł Powęzka, Gabinet Masaży Leczniczych i
Rehabilitacji „ Massage”, Gabinet Medycyny Naturalnej i Psychoterapii Zbigniew Pętela, , Strefa 3 L ( KLUB KCB SPORT );
 Sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym: Salon Medyczny Spondylus Koszalin, Sklep Medyczny „Medos” Agnieszka Wicher,
 Zakładów kosmetycznych: SOS ZDROWE STOPY Magdalena Ziobro, ZDROWE STOPY Agnieszka Bolińska, Gabitet Kosmetyczny-Podologiczny
Zakrzewska, Lanmer Kosmetologia, Beauty Bar Anna Fijałkowska, TOP Laser Centrum Depilacji Laserowej, Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii Derma ArtKamila Łabiak Sp.k, LALI- Ekspresowa Pracownia Urody, Firma Happy Group Agata Ossowska, Gabinet Kosmetyczny „Na
wspólnej” Marzena Szpala, Derma Care Kosmetologia Estetyczna Ilona Smulczak, Gabinet Pielęgnacji Stóp – Podolog Aneta Andrzejewska, Salon Urody Pretty Woman Tomasz Bieńkowski;
 Zakładów Fryzjerskich: Henryk Barancewicz EKON”- Fryzjer damski i męski, Studio Fryzjerskie „Hantesis”, Studio „Bea” Beata Marczak, Salon Fryzjerski „Kosmyk” Danuta Ratajewska, Salon Fryzjerski-K&i&M, Marcin Jagodziński,
 Zakładów Branży Usługowo-Handlowej: Dajar Sp. z o.o, Atom Webski Sklep Agnieszka Tomczyk, Atom Light, Salon Oświetleniowy Puls Zbigniew Michalak, Firma Handlowa Iwona Staszek, Kwiaciarnia „Flor-Dekor”, Kwiaciarnia Dominika Protasiewicz, Kwiaciarnia „Emka” Elżbieta Parcheta, Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny, Hurtownia „MIŚ” sp. j. Magdalena i Krystyna Słomka, Sklep Eljot Bliżej Natury, Firma Mikro
Sc., Salon Zoologiczny ANGILAND, Wodny Świat Barbara Bytnar- Ziontek, HAIKU Michał Pliszka; M.D.H. „ Sezam”, Sklep z Konfekcją Irena Robakiewicz, Moda S-XXL Helena Piątkiewicz, Sklep „Natalia” Ryszard Borysiewicz, Sklep Kostiumowo.PL,
 Usług Fotograficznych: Fotoexpress sp. z o.o, .BZ Group Sp. z o.o, Prima”- Komputery. Systemy Komputerowe Sp. z o. o,
 Różnych usług: „Twój Klucz” Krzysztof Ślusarz, Zakład Złotniczy„ Casting”, Sklep „Bicepsik” , SALON 2000 PLUS, Grzegorz Wodecki

„Noble”,

Pralnia Ekologiczna, Pralnia Renifer Zup „Renifer” S.C Marek Tafejko, Michał Tafejko, Pralnia Panda- Andrzej Różewicki, „Ekspansa” Marcin Staniszewski, Fini Form Aneta Liss, Biżuteria Artystyczna Lucyna Dudek, Jubiler „ Antracyt” Adrian Piaszczyński, Pracownia Ceramiczna Czwarte
Niebo Marzena Olszyńska, Bałtycki Bank Spółdzielczy- O/Koszalin,
 Branży Budowlanej: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MZB” Zbigniew Culkowski, MEXIM Krzysztof Prokofiew;
 Branży Prawnej: Kancelaria Adwokacka Agnieszka Zimny- Pałubicka, Agencja Detektywistyczna Protor Ryszard Plawgo, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kujawska;
 Branży Motoryzacyjnej: TOMSOL sp. z o.o, Auto Regeneracja i Naprawa Zygmunt Ostrowski, „Auto-Moto-Bajer” Sklep motoryzacyjny, Zrzeszenie Transportu Prywatnego „HALO TAXI 196-22”, Stowarzyszenie Transportu Osobowego „RAD-TAX”, Taxi 191-91 Andrzej Wieszczeciński,
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Wioletta Wieszczecińska- Bojarska, DMG SERWIS Marlena Borucka, MECHANIZATOR, PRO-BUT Autoryzowany Zakład MechanicznoSamochodowy,
 Branży turystycznej/senatoryjnej: Biuro Podróży Aga Holiday Agnieszka Strojna, Rewita WDW Unieście Domy Wczasowe WAM sp. z o.o, Sanatorium USTROŃ Ośrodek Magnolia & Tulipan ARKA VITAE S.A, Hotel VERDE Małgorzata Rybak, Jama Travel J.M Kukla Sp. J., Alfa Tour sp. j.,
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA 2, KROKUS Przedsiębiorstwo „ KOMPOL” Sp. z o.o., FHU-S.C.”YORK” Sławomir Kraszewski,
Jacek Kraszewski Sanatorium „Willa York”, . Hotel Milena-P.P.H.U.E. i. W.BIAŁOŻYT, Hotel MEDICAL Sp. UNITRAL, Villa Andalucia.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 4 306,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
3.1.6: W 2020 roku realizowano działania związane z promowaniem i rozwojem oferty edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej dla koszalińskich seniorów.
W ubiegłym roku podejmowano działania zwiększające aktywność zarówno kulturalną, edukacyjną jak i społeczną osób starszych, mieszkających
w Koszalinie. Dużą rolę w tym zakresie odgrywały organizacje społeczne, które stanowią dobrą formę dla realizacji aktywności osób starszych.
Przykładem są choćby Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Koszalinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie,
Stowarzyszenie VivaMy, Fundacja „Zdążyć z Miłością”, kluby osiedlowe itp.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych.
3.1.7: Współpraca organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów:
Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3.2.3 niniejszego sprawozdania.
3.1.8: Wspieranie tworzenia i funkcjonowania lokalnych grup wsparcia:
W okresie pandemii COVID-19 członkowie Fundacji „Zdążyć z Miłością” wspierali seniorów dostarczając im zakupy.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: Fundacja „Zdążyć z Miłością”.
3.1.9: W 2020 roku opracowano i rozpowszechniano 500 informatorów dotyczących informacji na temat „Koszalińskiej Karty Seniora”.
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Celem przygotowania informatorów dla seniorów było przekazanie informacji na temat Partnerów Koszalińskiej Karty Seniora oraz oferowanych
przez nich zniżek. Informatory były przekazywane seniorom podczas wydawania kart seniora oraz na spotkaniu z seniorami w Klubie Osiedlowym
„Bałtyk” KSM Na Skarpie.
Ponadto w lipcu 2020 roku rozpropagowano materiały edukacyjne przygotowane dla seniorów przez Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Koszalinie,
dotyczące zapobiegania zakażeniu koronawirusem.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych, rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu.
3.1.10: W 2020 roku nie realizowano działań związanych ze wsparciem seniorów asystenturą osób starszych.
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

3.2

Poszerzenie i poprawa
świadczonych usług dla
osób
starszych

Liczba osób starszych objętych opieką
w ramach usług opiekuńczych

Os.

267 (DPS)

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy
12 (DPS)

267 (MOPR)

372 (MOPR)

0 (DPS)

2 (DPS)

Brak danych (MOPR)

38 (MOPR)

Os.

0(DPS)

128(DPS)

Os.

Brak danych (NGO)

Brak danych (NGO)

Szt.

2
(UM Koszalin, NGO)
3790
(UM Koszalin, ZOZ)

1
(UM Koszalin, NGO)
2434
(UM Koszalin, ZOZ)

Liczba uczestników szkoleń skierowanych do pracowników usług
opiekuńczych

Os.

Liczba osób, u których wdrożono
system Teleopieki
Liczba seniorów korzystających
z poradnictwa specjalistycznego
Liczba utworzonych placówek dziennego pobytu
Liczba seniorów uczestniczących
w bezpłatnych badaniach profilaktycznych

Os.

Cel operacyjny 3.2. Poszerzenie i poprawa świadczonych usług dla osób starszych.
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Działania celu:
1

Rozwijanie oferty wsparcia seniorów w ich środowisku zamieszkania m.in. poprzez podwyższanie standardu usług z zakresu opieki
i ochrony zdrowia i zwiększenie ich dostępności.

2

Rozwój współpracy kadr pomocy społecznej z pielęgniarkami środowiskowymi.

3

Rozwój i tworzenie placówek dziennego pobytu dla osób starszych.

4

Wdrożenie systemu Teleopieki dla osób starszych.

5

Zwiększenie liczby miejsc w zakładach pielęgnacyjnych dla osób wymagających opieki.

6

Utworzenie placówki dla osób z otępieniem starczym i chorobą Alzheimera.

7

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym pomocy psychologicznej, dla osób starszych i ich rodzin.

8

Realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej i bezpłatnych badań dla osób starszych.

Zdiagnozowane trendy:
3.2.1: W 2020 roku nastąpił wzrost liczby osób starszych, objętych opieką, w ramach usług opiekuńczych o 117 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie wydaje decyzje dla osób kwalifikujących się do objęcia usługami opiekuńczymi.
Od 01.01.2019 roku na terenie Koszalina dwie jednostki organizacyjne są realizatorami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach zadań własnych gminy oraz Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w ramach projektu
pt. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie
ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. W ramach realizowanego projektu DPS „Zielony Taras” świadczył usługi dla 12 niesamodzielnych podopiecznych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 293 383 zł ( 279 211 zł Budżet UE, 14 172 zł Budżet Miasta)
W 2020 roku usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPR realizowane były przez pracowników etatowych MOPR
oraz firmę zewnętrzną.
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Łączna liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w 2020 roku: 384, w tym 355
osób starszych.
Łączna liczba świadczonych godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 92 753,50 w tym:


liczba godzin usług opiekuńczych zrealizowanych przez pracowników etatowych: 38 917,50



liczba godzin usług opiekuńczych zrealizowana przez firmę zewnętrzną: 53 836,00

Łączna wartość wydatków poniesionych na zadania własne gminy wynosi 3 746 166,08 zł w tym:
- wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez firmę zewnętrzną wyniosły 1 790 222,00 zł,

Liczba osób starszych objętych opieką
w ramach usług opiekuńczych
500
400
300

liczba osób objętych usługami
ogółem

200

liczba osób starszych objętych
usługami

100
0
Rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
bazowy

3.2.1: W 2020 roku liczba uczestników szkoleń skierowanych do pracowników usług opiekuńczych:
- wzrosła o 2 osoby (DPS „Zielony Taras”),
- wzrosła o 38 osób w MOPR Koszalin
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Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie zrealizował:
- bezkosztowe zajęcia profilaktyczne dla administracji publicznej w ramach projektu „Deinstucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt
zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” (projekt realizowany przez Medison Sp. z o.o.) Szkoleniem objęto 1 pracownika;
- szkolenie z zakresu „Zarządzanie sobą w czasie” zrealizowane przez AMP Edukacja. Szkoleniem objęto 1 pracownika.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 2 150,00 zł (DPS „Zielony Taras w Koszalinie, Środki Unii Europejskiej)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 roku zrealizował szkolenia dedykowane dla osób zajmujących się osobami starszymi:
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (udział w szkoleniu wzięło 17 pracowników, koszt 1 000,00 zł),
- szkolenie pt.: „Przemoc u osób starszych” ( udział w szkoleniu wzięło 14 osób, bezkosztowo),
- szkolenie z zakresu BHP (udział w szkoleniu wzięło 7 osób, koszt 210,00 zł).
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 1 210,00 zł.
3.2.2: W 2020 roku nie realizowano działań związanych z rozwojem współpracy kadr pomocy społecznej z pielęgniarkami środowiskowymi.
3.2.3: W 2020 roku utworzono placówkę dziennego pobytu dla osób starszych – „Klub Senior +”.
W ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” Edycja 2020r. gmina Miasto Koszalin otrzymała dofinansowanie na utworzenie Klubu
Seniora+. Klub usytuowany jest w miejscu dostępnym dla seniorów, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się przy ulicy
Łużyckiej 32 w Koszalinie. Uchwałą Nr XVIII/338/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 roku klub został połączony z Domem Pomocy
Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.
Z usług Klubu w 2021 roku skorzysta 20 seniorów, mieszkańców Koszalina, którzy ukończyli 60 lat. Celem działalności Klubu „Senior+” będzie:
- wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu,
- działania samopomocowe na rzecz innych seniorów,
- przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
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- pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej,
- aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
- pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich.
Klub „Senior +” zapewni miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, przystosowane do potrzeb
i możliwości osób niepełnosprawnych, organizację czasu wolnego, domową atmosferę, terapię zajęciową, działalność kulturalno- oświatową i edukacyjną , udział w imprezach okolicznościowych, festynach, piknikach i wycieczkach .Oferta obejmie również dostęp do gorących i zimnych napojów
(woda, kawa, herbata) oraz drobnych przekąsek przygotowywanych przez seniorów w ramach treningu kulinarnego. Planuje się zapewnienie dziennie
8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. Miejsce w Klubie będzie przyznawane na podstawie deklaracji osoby zainteresowanej z uwzględnieniem wolnego miejsca pobytu w Klubie „Senior+”.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 185 407,63 zł (w tym : 147 407,63 zł – Budżet Państwa - Program Wieloletni „Senior na lata 20152020, budżet gminy: 38 000, 00 zł).
Ponadto, na terenie Koszalina funkcjonują dwa domy dziennego pobytu Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” i Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”,
które połączone są z Domem Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie. Domy przeznaczone są dla 60 osób (po 30 osób w każdym), w wieku
powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Koszalina, mających ograniczoną możliwość samoobsługi oraz trudności w samodzielnej egzystencji.
Mają za zadanie integrować i aktywizować przebywające w nich osoby, w środowisku lokalnym, ale również przeciwdziałać izolacji i samotności osób
starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu oraz promowanie integracji międzypokoleniowej. Dzięki aktywizacji
seniorów podnosi się ich sprawność psychoruchową, co pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia.
W ramach Dziennego Domu - Pogodna Jesień Senior+, 30 seniorom zapewnia się usługi socjalno-bytowe oraz usługi wspierające w postaci terapii
zajęciowej (m.in. plastycznej, kulinarnej, turystycznej, psychologicznej, rozrywkowej, muzykoterapii), trening kulinarny, poradnictwo i wsparcie kryzysowe, organizację i współuczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych. W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pogodna Jesień Senior+
oferuje: serdeczną i rodzinną atmosferę miejsce pobytu, przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń, udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych,
oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych, budowanie więzi międzypokoleniowych, jeden ciepły posiłek, umożliwienie uprawiania i pielęgnacji małych ogródków działkowych znajdujących się na terenie DPS „Zielony Taras”. Formy zajęć realizowalne w Dziennym Domu Pogodna Jesień Senior +:
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terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, trening kulinarny, zajęcia rekreacyjne, zajęcia komputerowe, zajęcia kulturalno-oświatowe, muzykoterapia, gry
i zabawy edukacyjne, biblioterapia, spacery. Ponadto seniorom zapewnia się wsparcie w postaci działań prozdrowotnych, w tym pobudzających aktywność ruchową. Zadanie stanowi uzupełnienie miejskiej oferty w obszarze wsparcia części koszalińskiej społeczności w wieku 60+, poprzez zapewnienie osobom starszym profesjonalnej opieki w ciągu dnia. Program zajęć dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych. Podopieczni przebywają w Dziennym Domu od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin dziennie. Do dyspozycji seniorów jest sala
rehabilitacyjna, sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, sala klubowa z telewizorem oraz kinem domowym, dwa komputery, łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pięknie zagospodarowany teren wokół Domu.
Celem Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego osoby starszej. Do rezultatów zaliczyć można integrację, nawiązywanie pozytywnych relacji i przyjaźni oraz poprawę aktywności psychofizycznej.
W 2020 roku podopieczni uczestniczyli w miarę możliwości w różnorodnych zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, jednakże tylko w obrębie siedziby DDP ZW, z uwagi na obostrzenia związane z korona wirusem.
Organizowano zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, w bardzo okrojonej formie i z zachowaniem szczególnej higieny oraz umiarkowana aktywizacja
ruchowa, spacery w małych grupach. Prowadzona była nauka korzystania z komputera i smartfona, a także poradnictwo na temat ogólnego zdrowia
i urody. Inne działania na rzecz uczestników placówki: uroczyste obchody imienin i jubileuszy seniorów jako ulubiona forma aktywizacji, połączona z
prezentacjami talentów twórczych uczestników, upominkami, wykonywanymi w trakcie zajęć kreatywnych. W grudniu właczono własny pomysł programu „Alternatywne formy wsparcia”, polegający na pracy na rzecz seniorów, pozostających samotnie w domu. Pracownicy spotykali się z podopiecznymi DDP ZW, prowadząc aktywność zdrowotną (spacery, ćwiczenia oddechowe), społeczną (pomoc w wykonywaniu zakupów, załatwianiu wszelkich
spraw, w tym urzędowych), intelektualną (rozmowy, trening pamięciowy). Uczestnicy otrzymali duże wsparcie emocjonalne i rzeczowe, w tym upomnki
i produkty żywnościowe od sponsorów, a także paczki przygotowane przez pracowników, w postaci słodyczy i wypieków na święta.

W 2020 roku ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 oraz z uwagi na bezpieczeństwo osób starszych, na podstawie decyzji
Wojewody Zachodniopomorskiego działalność placówek była kilkakrotnie zawieszana. Po wznowieniu działalności w placówkach wszelkie zajęcia były
prowadzone w reżimie sanitarnym oraz były przeplatane edukacją związaną z zachowaniem wszystkich rekomendowanych obostrzeń, mających
na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: Złoty Wiek 344 371,85 zł (budżet gminy), Senior+273 571,81 zł (w tym: 74 509,09 zł dotacji z MRiPS,
199 062,72 zł – środki własne)
3.2.4: W 2020 roku liczba osób, u których wdrożono system Teleopieki wyniosła 128 osób.
W 2020 roku świadczono usługę Teleopieki domowej, polegającą na sprawowaniu przez centrum monitoringu całodobowej opieki domowej
dla mieszkańców Miasta Koszalina w grupie 75+ (w uzasadnionych przypadkach 60+), w miejscu ich zamieszkania. Usługa realizowana była przez
Firmę COMARCH S.A. z siedzibą w Krakowie. W okresie trwania programu telecentrum odebrało 453 sygnałów SOS od podopiecznych.
Łącznie z usługi teleopieki skorzystało 128 osób. Rodzaj działań prowadzonych podczas programu Teleopieki: pełnienie całodobowego dyżuru
konsultanta - dyspozytora, przyjmującego zgłoszenia od podopiecznych, świadczenie usług opiekuńczych w sytuacjach wymagających nagłej pomocy,
zamawianie wizyt lekarza POZ, wzywanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej lub innych służb. Usługa Teleopieki jest bezpłatna.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 58 800,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
3.2.5: W 2020 roku realizowano działania związane z dążeniem do zwiększenia liczby miejsc w zakładach pielęgnacyjnych dla osób
wymagających opieki.
W 2020 roku rozpoczęto budowę Centrum Opieki Długoterminowej przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, które przyczyni
się do usprawnienia funkcjonowania opieki długoterminowej oraz zapewni profesjonalną opiekę pacjentom w różnym wieku, z dużymi dysfunkcjami
narządu ruchu oraz tym, którzy w realizacji swych podstawowych potrzeb są całkowicie uzależnieni od osób trzecich.
Nowy obiekt łączyć się będzie łącznikiem z funkcjonującym szpitalem. Przedsięwzięcie pomieści około 50 łóżek, zapewni nowoczesna strefę rehabilitacji wraz z kinezyterapią, gabinetami terapii grupowej i indywidualnej oraz gabinetami specjalistycznymi. Zakończenie inwestycji datuje się na wrzesień
2022r.
3.2.6: W 2020 roku nie realizowano działań związanych z dążeniem do utworzenia placówki dla osób z otępieniem starczym i chorobą
Alzheimera.
3.2.7: W 2020 roku realizowano działania związane z prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych i ich rodzin.
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Pomoc specjalistyczna skierowana jest do mieszkańców miasta Koszalina. Specjaliści oferują pomoc psychologiczną i pedagogiczną osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych. Pomoc specjalistyczna obejmuje osoby
i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieumiejętności poradzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów
natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku. W ramach swojej pracy specjaliści udzielają
porad, prowadzą konsultacje i diagnozy.
Zgodnie z ustawą

z dnia

5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej

(Dz.U. z 2017.poz. 2030 z późn. zm.), w Koszalinie pomoc osobom, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.
Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców miasta Koszalin sporządza i aktualizuje starosta. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających
na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.
3.2.8: W 2020 roku liczba seniorów uczestniczących w programach profilaktyki zdrowotnej i bezpłatnych badaniach dla osób starszych
spadła o 1356 osób.
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie miał na celu zwalczanie zachorowalności na grypę wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka.
Skierowany był do osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych w Koszalinie. Szczepienia oraz badanie były realizowane w 12 NZOZ miasta Koszalina.
W 2020 roku zaszczepiono łącznie 2434 osoby.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 109 570,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 roku realizował Koszaliński Program ‘’Lek dla Seniora” na lata 2019-2022, wprowadzony
Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku.
Program adresowany był do osób, które ukończyły 60 lat, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i ponoszących wydatki
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na leki zlecone przez lekarza. Celem programu było udzielenie wsparcia w zakresie zmniejszenia wydatków na leki.
Osoba uprawniona może złożyć wniosek nie częściej, niż 2 razy w roku kalendarzowym. Pomoc przyznana jest do kwoty wymienionej na fakturze
i nie może być wyższa od kwoty 150,00 zł.
W powyższym programie osłonowym próg uprawniający do pomocy finansowej balansował w przedziale powyżej 100% do 200 % kryterium
dochodowego osoby samotnej lub osoby w rodzinie. Wysokość kryterium dochodowego znacząco przewyższając kryterium dochodowe określone
w ustawie o pomocy społecznej, przyczyniła się do częściowej refundacji kosztów ponoszonych na leki przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej z powodu stanu zdrowia.
Program osłonowy z uproszczonym postępowaniem administracyjnym umożliwił szybkie, częściowe, lecz gwarantowane wsparcie dla osób starszych,
stanowiąc alternatywę dla systemu wsparcia w postaci specjalnych zasiłków celowych.
W ramach ww. programu w 2020 roku objęto pomocą finansową 114 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 29 170,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin w ramach zadań własnych).
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Cel strategiczny 4. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
L.p.

4.1.

Cel operacyjny

Podnoszenie świadomości
społecznej na temat osób niepełnosprawnych

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

Ilość przeprowadzonych diagnoz
i wydanych opinii lub orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności

Szt.

138 diagnoz
(MPP-P)

65 diagnoz
(MPP-P)

Ilość zajęć terapeutycznych

Szt.

310
(MPP-P)

1845
(MPP-P)

220
(MPP-P)

377
(MPP-P)

450
(UM Koszalin)

1500
(UM Koszalin)

Ilość wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
i indywidualnego

Szt.

Ilość wydawanych informatorów,
broszur, ulotek

Szt.

Cel operacyjny 4.1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych
Działania celu:
1. Systematyczne diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych
2. Realizacja Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
3. Rozwijanie i aktualizowanie informatorów o miejskiej ofercie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
4. Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach pomocy za pośrednictwem
Internetu i mediów lokalnych (m.in. uruchomienie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych)

Zdiagnozowane trendy:
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4.1.1. W 2020 roku diagnozowano i prowadzono terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Miejskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w następującym wymiarze:
– 65 diagnoz (spadek o 73 sztuki),
– 1845 zajęcia terapeutyczne (wzrost o 1535 sztuk),
– 72 wydanych opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (wzrost o 26 sztuk),
– 97 zajęć rehabilitacji ruchowej (spadek o 66 sztuk),
– 377 wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania (wzrost o 157 sztuk).
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin, w tym program „Za życiem” (brak możliwości wydzielenia budżetu
dla podanego wskaźnika).
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4.1.2: W 2020 roku realizowano Miejski Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych.
W 2020 roku realizowano Miejski Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2022, którego celem jest stworzenie w Koszalinie warunków sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu. Bezpośrednimi odbiorcami Programu były osoby niepełnosprawne. Odbiorcami pośrednimi były instytucje i podmioty działające na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz społeczność lokalna.
Realizatorzy Programu: Urząd Miejski w Koszalinie oraz jego jednostki organizacyjne, w tym min.: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zarząd Dróg
i Transportu, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, Pałac Młodzieży,
Centrum Kultury 105, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Zarząd Obiektów Sportowych, Muzeum w Koszalinie, Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, przedszkola i szkoły oraz organizacje pozarządowe, podmioty
ekonomii społecznej, pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, uczelnie wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, rodziny i znajomi osób niepełnosprawnych, osoby fizyczne i prawne, wolontariusze i media. Lista partnerów Programu jest otwarta.
4.1.3: W 2020 roku liczba zaktualizowanych i wydanych informatorów o miejskiej ofercie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
wzrosła o 1050 sztuk.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych
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4.1.4: W 2020 roku upowszechniano informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach pomocy
za pośrednictwem Internetu i mediów lokalnych (m.in. uruchomienie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych).
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w ramach powierzonych zadań koordynował i prowadził zadania dotyczące spraw osób niepełnosprawnych w Mieście oraz udzielał informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach
pomocy w Mieście, zarówno bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, jak i na spotkaniach w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ważne informacje umieszczane były na stronie www.bip.koszalin.pl w linku „Koszalin bez barier dla osób niepełnosprawnych”.

L.p.

4.2.

Cel operacyjny

Tworzenie dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej możliwości
kształcenia na równi
z pełnosprawnymi rówieśnikami
na wszystkich poziomach nauczania

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

Ilość badań diagnostycznych
dzieci, które powinny przebywać
w przedszkolach lub szkołach
integracyjnych, oddziałach lub
klasach na terenie Koszalina

Szt.

305
(MPP-P)

356
(MPP-P)

Ilość dzieci korzystających z zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
w MPP-P

Os.

Ilość placówek oświatowych,
w których są grupy/klasy
integracyjne/specjalne w stosunku

Szt.
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163- zajęcia rehabilitacji ruchowej
1019- terapia logopedyczna
indywidualna
12- terapia logopedyczna
grupowa
24- terapia EEG Biofeedback
310 - zajęcia terapeutyczne
w ramach WWRD
(MPP-P)
8/43
(Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych)

67- zajęcia rehabilitacji ruchowej
359- terapia logopedyczna
indywidualna
10- terapia logopedyczna grupowa
12 - terapia EEG Biofeedback
i Neuroset
543- zajęcia terapeutyczne w ramach WWRD
(MPP-P)
Brak danych
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

do ogólnej ich ilości
Ilość grup/klas integracyjnych/
specjalnych prowadzonych przez
Miasto i inne podmioty w stosunku do ogólnej ich ilości

Szt.

66/634
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Brak danych
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Cel operacyjny 4.2. Tworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości kształcenia na równi z
pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania.
Działania celu:
1. Tworzenie oddziałów i klas integracyjnych na każdym etapie nauczania oraz zagwarantowanie ciągłości kształcenia integracyjnego
2. Zapewnienie zajęć rewalidacyjnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności (korekcyjne, logopedyczne, orientacji przestrzennej, nauki języka migowego)
3. Dostosowanie pod względem architektonicznym placówek edukacyjnych
4. Prowadzenie dowozu młodzieży niepełnosprawnej oraz zakup nowych pojazdów do ich przewozu
Zdiagnozowane trendy wybranych wskaźników:

4.2.1: W 2020 roku ilość badań diagnostycznych dzieci, które powinny przebywać w przedszkolach lub szkołach integracyjnych,
oddziałach lub klasach na terenie Koszalina wzrosła o 51.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
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4.2.2: W 2020 roku prowadzono działania związane z zapewnieniem zajęć rewalidacyjnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
Z danych Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie wynika, iż w 2020 roku przeprowadzono zajęcia w następującym wymiarze:


67 osób: zajęcia rehabilitacji ruchowej;



351 osób: terapia logopedyczna indywidualna;



12 osób: terapia EEG Biofeedback i Neuroset;



543 osoby: zajęcia terapeutyczne w ramach WWRD

W 2020 roku Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie wydała łącznie 377 orzeczeń/opinii o potrzebie kształcenia specjalnego
i WWR.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
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L.p.

Cel operacyjny

1
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy
Brak danych
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Brak danych (NGO)

Brak danych (NGO)

0 (UM Koszalin)

0 (UM Koszalin)

0 (MOPR)

0 (MOPR)

Os.

311 (MOPR)

482 (MOPR)

osoba

16
(Pełnomocnik ds. Inwestorów
Kluczowych i Zatrudnienia)

5
(Pełnomocnik ds. Inwestorów
Kluczowych i Zatrudnienia)

Os.

brak danych (MOPR)

190 (MOPR)

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Ilość realizowanych projektów/
programów skierowanych do
osób niepełnosprawnych

4.3.

Aktywizacja społecznozawodowa
osób niepełnosprawnych

Szt.

Liczba osób niepełnosprawnych
objętych wsparciem asystenta
osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny oraz asystenta nauczyciela
Liczba osób, którym przyznano
dofinansowanie ze środków
PFRON w ramach rehabilitacji
społecznej
Liczba stanowisk pracy
funkcjonujących w ramach
dofinansowania ze środków
PFRON
Liczba osób niepełnosprawnych
objętych wsparciem w formie
usług opiekuńczych

Wartość bazowa wskaźnika

Os.

Cel operacyjny 4.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych.
Działania celu:
1. Tworzenie i realizacja projektów i programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i środowiska
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych asystenturą osób niepełnosprawnych i asystenturą rodziny
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3. Współpraca placówek publicznych i organizacji pozarządowych z pracodawcami/przedsiębiorcami w zakresie otwierania osobom niepełnosprawnym możliwości pracy dostosowanej do ich potrzeb psychofizycznych
4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej
5. Podnoszenie jakości i dostępności usług opiekuńczych
Zdiagnozowane trendy:
.
4.3.1: W 2020 roku tworzono i realizowano następujące programy dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i środowiska:
Z danych Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych wynika, iż w 2020 roku był realizowany Miejski Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2022, w ramach tego programu realizowane były inne programy, np. z PFRON.
W 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie udało się wykorzystać środków PFRON przyznanych PUP w Koszalinie na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki zostały przekazane do wykorzystania przez UM w Koszalinie.
4.3.3: W 2020 roku placówki publiczne i organizacje pozarządowe współpracowały z pracodawcami/przedsiębiorcami w zakresie otwierania
osobom niepełnosprawnym możliwości pracy dostosowanej do ich potrzeb psychofizycznych:
Z danych Pełnomocnika ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia wynika, iż w 2020 roku liczba stanowisk pracy funkcjonujących w ramach dofinansowania ze środków PFRON spadła o 11 sztuk. W 2020 roku utworzono 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowanie środków
PFRON uległo w ostatnim roku wyraźnemu obniżeniu, co spowodowane było pandemią Covid-19, która zachwiała wieloma gałęziami krajowej gospodarki i znacznie zmniejszyła zainteresowanie przedsiębiorców środkami PFRON na tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym podejmowane są działania, aby w bieżącym roku doprowadzić do ponownego wzrostu wydatków na powyższe
działania , wspierając przedsiębiorców.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 199 000,00 zł (ze środków PFRON).
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4.3.4: W 2020 roku liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania uczestnictwa w rehabilitacji społecznej wzrosła
o 171 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizował w 2020 roku zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikające
z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pełniąc obsługę administracyjną Funduszu.
Osoby niepełnosprawne otrzymywały pomoc ze środków PFRON w ramach realizacji poniższych zadań:


dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,



dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,



dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,



dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na pandemię Covid-19 część wniosków nie została zrealizowana z powodu rezygnacji wnioskodawców (np. wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, z organizacji imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych).
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 646 970,00 zł (ze środków PFRON).
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4.3.5: W 2020 roku realizowano działania zmierzające do podnoszenia jakości i dostępności usług opiekuńczych.
Celem usług opiekuńczych było umożliwienie funkcjonowania osobom w swoim środowisku zamieszkania. W 2020 roku zrealizowano usługi
opiekuńcze dla 372 osób starszych, w tym 190 niepełnosprawnych podopiecznych. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych poprzez świadczenie czynności pielęgnacyjnych, gospodarczych oraz w miarę możliwości, utrzymanie kontaktów
z otoczeniem.
Usługi świadczone były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”.
Zmierzając do podnoszenia jakości i dostępności do usług na terenie miasta:
- pracownicy obu instytucji uczestniczyli w organizowanych szkoleniach;
- zawierano umowy z firmami zewnętrznymi (w celu zwiększenia możliwości technicznych i logistycznych realizowanych usług);
- pozyskano środki na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 3 477 023,50 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin w ramach budżetu na zadanie: świadczenie usług
opiekuńczych).
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L.p.

4.4.

Cel operacyjny

Tworzenie przestrzeni bez barier
i dostosowanie technologiczne
transportu miejskiego do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Wskaźnik przyjęty w strategii
Ilość wybudowanych/
dostosowanych budynków,
mieszkań, miejsc postojowych dla
osób niepełnosprawnych
Ilość zakupionych autobusów
komunikacji miejskiej i busów
dostosowanych do przewozu
osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

Szt.

340 miejsc postojowych
2 obiekty
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Brak danych
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Szt.

1 mikrobus
5 autobusów
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Brak danych
(Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych)

Cel operacyjny 4.4. Tworzenie przestrzeni bez barier i dostosowanie technologiczne transportu miejskiego do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Działania celu:
1. Budowa i remont obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni w pełni dostosowanych do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.
2. Sukcesywna wymiana taboru komunikacji publicznej i zakup busów dostosowanych do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Zdiagnozowane trendy: brak możliwości analizy trendów z uwagi na brak danych.

87

Cel strategiczny 5. PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI
MEDYCZNEJ
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

Poszerzenie i poprawa świadczonych usług opieki medycznej,
w tym w szczególności dla osób
starszych, niepełnosprawnych,
uzależnionych, będących w kryzysie psychicznym

5.1.

Udział pracownika MPP-P
w budowaniu koalicji na terenie
Koszalina

Os.

Liczba utworzonych środowiskowych domów samopomocy

Szt.

Liczba programów leczenia osób
uzależnionych i współuzależnionych

Szt.

2 (MPP-P)

1 (MPP-P)

0

0

(UM Koszalin, NGO)

(UM Koszalin, NGO)

2

23

(Biuro Pełnomocnika

(Biuro Pełnomocnika

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

Cel operacyjny 5.1. Poszerzenie i poprawa świadczonych usług opieki medycznej, w tym w szczególności dla osób
starszych, niepełnosprawnych, uzależnionych, będących w kryzysie psychicznym.
Działania celu:

1.
2.
3.
4.
5.

Budowa międzyinstytucjonalnych koalicji służących rozwiązywaniu kwestii uzależnień
Dążenie do poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej
Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Rozbudowa zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia oraz terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz wzmacnianie efektów leczenia
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Zdiagnozowane trendy:
5.1.1: W 2020 roku w budowaniu koalicji na terenie Koszalina brał udział 1 pracownik Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koszalinie.
W 2020 roku Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koszalinie uczestniczył w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego MOPR.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
5.1.2/5.1.3: W 2020 roku dążono do poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej oraz rozwoju ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Na terenie Miasta Koszalina świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w ramach kontraktów z Narodowego Funduszu
Zdrowia, realizowane są w ambulatoryjnej oraz stacjonarnej opiece zdrowotnej tj. w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach odwykowych
oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień.
OPIEKA STACJONARNA
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego „MEDiSON” Koszalin ul. Sarzyńska 9


Izba Przyjęć,



Oddział Dzienny Psychiatryczny,



Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny dla Dorosłych,



Oddział Psychiatryczny Stacjonarny.

OPIEKA AMBULATORYJNA
Na terenie Koszalina działa Centrum Zdrowia Psychicznego, które zapewnia kompleksową pomoc psychiatryczną i psychologiczną mieszkańcom
naszego miasta.


Poradnia zdrowia psychicznego MEDiSON Koszalin ul. Zwycięstwa 119,



Poradnia Zdrowa Psychicznego Clinika Koszalin ul. Okulickiego 24 A,
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Poradnia Zdrowia Psychicznego MSWiA Koszalin ul. Szpitalna 2,



Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny MEDiSON I Koszalin Sarzyńska 9,



Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny MEDiSON II Koszalin ul. Zwycięstwa 119,
-Poradnia Zdrowia Psychicznego,
-Zespół Leczenia Środowiskowego
- Klub Pacjenta – grupa samopomocowa.



Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON sp. z o.o. Koszalin, Al. Monte Cassino 13,
-Poradnia Psychologiczna,
-Poradnia Uzależnień,
-Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień.



Niepubliczny ZOZ „MONADA” Koszalin Al. Monte Cassino 13, nr tel. 94 341 77 27
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży



Niepubliczny ZOZ Centrum Opieki Medycznej „Autyzm” Koszalin, ul. Morska 2, nr tel. 94 34-89-328 ,
-Poradnia dla Dzieci z Autyzmem



Niepubliczny ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Koszalin, ul. Zwycięstwa 168,
-Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych



Polski Związek Głuchych Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Koszalin, ul. Jana z Kolna 24 B
- Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
(Dz.U.poz.852) na terenie Koszalina od 1 września 2018 roku funkcjonuje jedyne w województwie zachodniopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego, które zabezpiecza świadczenia ryczałtowo dla wszystkich mieszkańców Miasta. Realizatorem pilotażu CZP jest MEDiSON Sp. z o.o. W związku
z prowadzonym programem pilotażowym z dniem 31 października 2018 r. rozwiązane zostały umowy na realizację świadczeń psychitrycznych
dla dorosłych, leczenie środowiskowe (domowe), świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych z NZOZ Przychodnią Clinica w Koszalinie, Psychiatrycznym NZOZ ul. Monte Cassino 13 w Koszalinie, Samodzielnym Publicznym ZOZ MSWiA
ul. Szpitalna 2 w Koszalinie, a świadczenia te przejęło Centrum Zdrowia Psychicznego.
Świadczenia psychologiczne, terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, dzienne terapii uzależnienia od alkoholu były zakontraktowane przez
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON Sp. z o.o. Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
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były zakontraktowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży.
Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON funkcjonuje jako
1) Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia organizuje opiekę

psychiatryczną dla dorosłej populacji miasta Koszalina. MEDiSON podpisał umowy z podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie
psychiatryczne na terenie Koszalina, współpracując z nimi w ramach programu pilotażowego.
2) Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach realizowanego unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014

– 2020 „Deinstucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” pod auspicjami
Ministerstwa Rozwoju. Dalej zwany POWER.
Dzięki realizacji obu projektów nawiązała się, zacieśniła się współpraca z MOPR oraz organizacjami pożytku publicznego. Rozpoczęto cykl szkoleń
profilaktycznych dla zawodów zaufania publicznego oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców.
Połączenie powyższych projektów zrewolucjonizowało opiekę psychiatryczną w naszym regionie.
SUKCESY PILOTAŻU


Praktycznie zlikwidował kolejki Pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty.



Na terenie Koszalina działają dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne, które osoby w kryzysie kierują do specjalistów oraz koordynują pracę
specjalistów.



Pozwolił na większe wejście w środowisko poprzez Zespoły Leczenia Środowiskowego.



Zmniejszyła się ilość hospitalizacji.



Skrócił się czas hospitalizacji.



Rozwinęła się współpraca terapeutyczna z rodzinami osób w kryzysie.



Zacieśniła się współpraca z koszalińskim MOPR oraz innymi organizacjami pozarządowymi.



Wzrosło finansowanie co pozwala na zdecydowaną poprawę warunków leczenia oraz pobytu pacjentów w Centrum.



Powołano Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Koszalinie. Stowarzyszenie ma reprezentować Centra
przed Ministrem Zdrowia jako organ doradczy oraz strażnik interesów ośrodków będących w Pilotażu.



Zdalna współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA i Specjalistyczną
Przychodnią Clinika.

POWER „Deinstucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński”
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ Nowe Życie” oraz Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań” są partnerami projektu.
Celem projektu jest przetestowanie opracowanego modelu zdeinstytucjonalizowanych usług medycznych i społecznych na rzecz osób
z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie m. Koszalina i pow. koszalińskiego (gm. Sianów, Świeszyno, Bobolice, Biesiekierz, Manowo, Mielno,
Będzino, Polanów) od 1.03.2018r. do 28.02.2021r.
Głównymi założeniami modelu są:


odzyskiwanie samosterowności w różnych obszarach życia przez osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych,



odbudowa sieci relacji interpersonalnych i osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu życia

przez osoby z doświadczeniem zaburzeń

psychicznych.
W ramach środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego realizowane są cztery zadania:


Zadanie 1- Centrum Koordynacji, które świadczy usługi ambulatoryjne, dzienne i doraźne. Czynne jest od 8-20, od poniedziałku do piątku.
Posiada całodobową linię telefoniczną oraz noclegowe miejsca interwencyjne (od 6-10).



Zadanie 2- Zespoły Mobilne, współpracujące z Centrum Koordynacji. Zespoły Mobilne pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20.
Zespoły swoją pracę świadczą w miejscu zamieszkania pacjenta. Kiedy infolinia przekaże Zespołowi zgłoszenie potrzeby pomocy, pierwsza
interwencja terapeutyczna u pacjenta powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od przyjęcia informacji. Zadaniem Zespołów Mobilnych jest
prowadzenie procesu terapeutycznego z pacjentem przy udziale jego sieci oparcia. Zespoły mobilne swoje zadania realizują przy pomocy
Indywidualnego Planu Zdrowienia. W skład każdego Zespołu mobilnego wchodzą zawsze co najmniej dwie osoby. Jedna z doświadczeniem
pracy w usługach medycznych, druga znająca i mająca doświadczenie w realizacji usług społecznych.



Zadanie 3- Zintegrowane świadczenie oparcia społecznego.
Celem zadania jest realizacja wsparcia społecznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 i stanowi uzupełnienie oferty lub jej
poszerzenie na obszarze testowania. Kompleksowa usługa zintegrowanego świadczenia oparcia społecznego powstała z połączenia zakresu
merytorycznego istniejących zadań (Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, Kluby Samopomocy).



Zadanie 4- Profilaktyka.
Celem zadania jest wzmocnienie zdrowia psychicznego oraz zminimalizowanie wpływu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Dla osiągnięcia powyższych celów realizowane są następujące działania:


Spotkania edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez zespół trenerów dla:
- uczniów ze szkół podstawowych (kl. 7-8), szkół średnich (4h/klasa),
- rodziców w szkołach w trakcie wywiadówek/dni otwartych itd. (4h/szkoła),
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- lekarzy POZ, księży, policji, straży miejskiej, sędziów, prokuratorów i innych zawodów,
- pracowników służb społecznych,
- rodzin z obszaru testowania: 8h dla 25os raz na kwartał (tematyka dopasowana do potrzeb rodziców).


Organizacja pikników dot. zdrowia psychicznego na danym terenie. Każdy piknik będzie organizowany przez personel ŚCZP nt. zdrowia
psychicznego i jakości życia (dobrostan, radzenie sobie ze stresem, kryzysami).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie jako partner projektu szkoli pracowników w zakresie pracy z osobą będącą w kryzysie oraz korzysta
z innowacyjnych form wsparcia w pracy z osobą doznającą kryzysu psychicznego.
Sukcesy projektu POWER


Zorganizowano całodobową infolinię (tel. 94 712 55 55) dla mieszkańców Koszalina i powiatu.



Prowadzono szkolenia profilaktyczne dla grup zawodowych tzw. zaufania publicznego, których celem było uświadamianie czym jest kryzys
psychiczny, odczarowywanie stereotypów związanych z chorobą i kryzysem psychicznym oraz próba niwelowania stygmatyzacji osób
z doświadczeniem kryzysu psychicznego łącznie z wykluczaniem ich ze środowiska.



Uruchomiono 10 Zespołów Leczenia Środowiskowego, które docierają do miejsc zamieszkania pacjentów udzielając pomocy i wsparcia w
domach pacjentów. Rezultatem zespołów zgłoszeniowych jest ciągła, całodobowa opieka nad mieszkańcami Koszalina i powiatu koszalińskiego.



Zorganizowano cztery mieszkania chronione.



Działają dwa Kluby Pacjenta.



Na terenie Koszalina działają dwa Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne, które od 8.00 do 20.00 przyjmują pacjentów z terenu miasta i powiatu
koszalińskiego



Dla osób w kryzysie potrzebujących czasowej izolacji (nie hospitalizacji) są do dyspozycji miejsca interwencyjne.



Z usług Centrum skorzystało 6521 mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.



Udzielono 17959 porad w ramach świadczeń domowych/ambulatoryjnych poza Centrum.



W ramach świadczeń środowiskowych Zespoły Leczenia środowiskowego przeprowadziły 4748 wizyt udzielając 5416 porad.



Prowadzona terapia zajęciowa w Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach zajęć w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w celu rozwijania
umiejętności i kreatywności pacjentów poprzez prace manualne.

Dodatkowo podjęte w 2020 r. działania:


Opieka i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone również przez zatrudnionych Asystentów Zdrowienia, którzy aktywnie
udzielają wsparcia pacjentom CZP oraz osobom potrzebującym pomocy.
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Kolportaż broszury informacyjnej „Jak postępować z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego” oraz ulotki informacyjnej dot. możliwości
uzyskania wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego. Broszura i ulotka przekazywana była uczestnikom warsztatów profilaktycznych oraz
uczestnikom pikniku integracyjnego.



Szkolenia profilaktyczne dla grup zawodowych tzw. zaufania publicznego. Prowadzono warsztaty w formie stacjonarnej lub on-line w wymiarze
od 6 do 8 godzin. Zakres tematyczny obejmował problematykę zdrowia psychicznego i kryzysów psychicznych, stresu ostrego i przewlekłego
oraz metod i sposobów budowania odporności psychicznej w życiu codziennym oraz sytuacji występującej pandemii wirusa Sars-Cov-2.
Przeprowadzono 30 spotkań dla 440 osób.



W ramach działań profilaktyki zdrowia psychicznego realizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z klas 7 – 8 oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty składały się z 2 spotkań po 2 godziny lekcyjne na jedną klasę. W trakcie warsztatów poruszano
zagadnienia zdrowia psychicznego i kryzysów psychicznych, poszukiwania własnych zasobów, budowania własnej samooceny i poczucia sprawstwa itp. Prowadzono także dwugodzinne spotkania dla rodziców uczniów w szkołach (125 spotkań czterogodzinnych dla uczniów i 22 spotkania dla rodziców). Około3044 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz około 520 rodziców.



Zorganizowano Piknik Rodzinny dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON. Piknik odbył się 31 lipca 2020 roku w godzinach 12:00 – 16:00. Uczestniczyli w nim beneficjenci opieki psychiatrycznej, personel szpitala,
klubów samopomocy oraz ŚDS. W pikniku uczestniczyło ok. 100 osób.



Zorganizowano konferencję prasową w ramach akcji „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie”, wywiady w telewizji MAX udzielane
przez Dyrektor ŚCZP dr Izabelę Ciuńczyk nt. sposobów radzenia sobie w dobie pandemii pod kątem zdrowia psychicznego.

W 2020 roku w ramach projektu funkcjonowały 2 Kluby Samopomocy dla dorosłych osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
Kluby zapewniają wsparcie w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, aktywizacji, integracji, pomocy w powrocie na rynek pracy oraz
w zakresie inicjowania działań samopomocowych podejmowanych w ramach własnych możliwości. Kluby Samopomocy umożliwiają uczestnikom
dostęp do aktualnej prasy, Internetu, różnych form aktywizacji, rozwijania zainteresowań, realizacji indywidualnych uzdolnień, aktywnego spędzania
czasu wolnego, podtrzymywania umiejętności społecznych i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzaj i zakres usług uwzględnia
indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. Kluby mieściły się przy Środowiskowych Domach Samopomocy
w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 119 oraz ul. Odrodzenia 34.
W 2020 roku nie utworzono nowych środowiskowych domów samopomocy.
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Od 01.04.2020r. na terenie Koszalina – przy NZOZ „MONADA” rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny). Ośrodek realizuje psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową
i rodzinną, poradnictwo psychologiczne, diagnostykę psychologiczną, sesje wsparcia psychospołecznego, wizyty domowe i środowiskowe.
Odbiorcami wsparcia realizowanego przez NZOZ „MONADA” mogą być dzieci i młodzież do 21 roku życia, jeśli uczą się w szkołach
ponadpodstawowych, ich rodziny i szeroko pojęte otoczenie.

5.1.4: W 2020 roku kontynuowano działania w kierunku rozbudowy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
Poprzez budowę Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie stworzonych
zostanie łącznie 47 miejsc łóżkowych w pokojach jedno i trzyosobowych, co podniesie jakość i dostępność usług z zakresu ochrony zdrowia i wpisze
się w priorytety potrzeb w zakresie długofalowej polityki senioralnej.
Efektem realizacji projektu będzie nowoczesne centrum, które przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania opieki długoterminowej w naszej części
województwa. Obecnie istnieje 12 placówek świadczących opiekę długoterminową. Stwierdza się niewystarczającą dostępność świadczeń w ramach
opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych w subregionie koszalińskim. Przeniesienie ZPO do nowego obiektu połączonego łącznikiem
z istniejącym budynkiem SZGiCHP zapewni profesjonalną opiekę pacjentom w różnym wieku, z dużymi dysfunkcjami narządu ruchu oraz tym,
którzy w realizacji swych podstawowych potrzeb są całkowicie uzależnieni od osób trzecich. Personel zakładu edukuje pacjenta i rodzinę, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, pomaga w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby. W ZPO przebywają pacjenci z zasadniczo zakończonym procesem leczenia, a kluczowym zadaniem pozostaje intensywna opieka długoterminowa specjalistyczna. Powyższa inwestycja powstanie
do 30.09.2022 roku.
W roku 2020 zakończył się etap projektowania, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęły się prace ziemne, fundamentowe.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych (80% Europejski Fundusz Rozwoju Lokalnego, 10% Budżet państwa, 10% wkład własny).
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5.1.5: W 2020 roku prowadzono działania związane ze zwiększeniem skuteczności i dostępności leczenia oraz terapii osobom uzależnionym
i współuzależnionym oraz wzmacnianiem efektów leczenia.
Z danych Pełnomocnika ds. Uzależnień wynika, iż w ubiegłym roku realizowano łącznie 23 programy leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 452 150,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin, na przeciwdziałanie uzależnieniom).

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

5.2.

Profilaktyka zdrowia i promocja
zdrowego stylu życia

Ilość rodzin korzystających
z indywidualnego wsparcia , pomocy i psychoedukacji w MPP-P

24 terapia EEG

12 terapia EEG Biofeedback,Neuroset

Szt.
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7 grupa socjoterapeutyczna

9 grupa socjoterapeutyczna

39 orzeczenia o potrzebie kształ-

15 orzeczenia o potrzebie kształ-

cenia specjalnego z uwagi na

cenia specjalnego z uwagi na

niedostosowanie społeczne

niedostosowanie społeczne

i zagrożenie niedostosowaniem

i zagrożenie niedostosowaniem

społecznym 25 opinie w sprawie

społecznym 19 opinie w sprawie

przyjęcia ucznia do ohp i klasy

przyjęcia ucznia do ohp i klasy

terapeutycznej

terapeutycznej

12 terapie TRE

12 terapie TRE

49 terapia psychologiczna, w tym

2417 terapia psychologiczna, w

psychoterapia indywidualna

tym psychoterapia indywidualna

Ilość uczniów biorących udział
w programach profilaktycznych
realizowanych przez MPP-P

Os.

Liczba bezpłatnych programów
profilaktycznych

Szt.

Liczba osób, które skorzystały
z działania „Biała sobota”

Os.
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(MPP-P)

(MPP-P)

3 438

4 416

(Biuro Pełnomocnika ds. Uzależ-

(Biuro Pełnomocnika ds. Uzależ-

nień- niezależnie od MPP-P)

nień- niezależnie od MPP-P)

355 (MPP-P)

175 (MPP-P)

45 058

20 059

(Biuro Pełnomocnika ds. Uzależ-

(Biuro Pełnomocnika ds. Uzależ-

nień- niezależnie od MPP-P)

nień - niezależnie od MPP-P

2 (UM Koszalin)

3(UM Koszalin)

4 (SZGiChP)

1 (SZGiChP)

Brak danych (ZOZ)

1 (ZOZ)

100 (SZGiChP)

0 (SZGiChP)

Liczba uczestników programów
profilaktycznych kierowanych do
dzieci i młodzieży

Os.

Brak danych
(Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień,
UM Koszalin)

52 208
Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień,
UM Koszalin)

Cel operacyjny 5.2. Profilaktyka zdrowia i promocja zdrowego stylu życia.
Działania celu:

1.
2.
3.
4.
5.

Przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom towarzyszącym uzależnieniom.
Wdrożenie stosownych form profilaktyki zdrowia i profilaktyki uzależnień kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
Realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej i bezpłatnych badań dla osób starszych.
Organizacja działania profilaktycznego pn. „Biała sobota”.
Edukacja rodzin w zakresie zasad higieny, zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia.

Zdiagnozowane trendy:
5.2.1: W 2020 roku z indywidualnego wsparcia, pomocy i psychoedukacji w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie
skorzystało:
– 12 osób – terapia EEG Biofeedback i Neuroset (spadek o 12 osób),
– 9 osób – udział w grupach socjoterapeutycznych (wzrost o 2 osoby),
– 12 osoby– terapia TRE (constans),
– 2417 osób, które skorzystały z terapii psychologicznej, w tym psychoterapii indywidualnej oraz z innych form pomocy psychologicznej/porad
bez badań.
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W 2020 roku MPP-P w Koszalinie wydała 15 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne i zagrożenie
niedostosowaniem społecznym co stanowi spadek o 24 orzeczeń względem wartości bazowej wskaźnika. W ubiegłym roku wydano również 19 opinii
w sprawie przyjęcia ucznia do OHP i klasy terapeutycznej (spadek o 6 opinii).
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
Według danych Pełnomocnika ds. Uzależnień w 2020 roku z indywidualnego wsparcia, pomocy i psychoedukacji skorzystało łącznie 4 416 rodzin
z problemem współuzależnienia (wzrost o 1 008 rodzin/osób). Celem działania było przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom towarzyszącym uzależnieniom.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 452 150,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin, na przeciwdziałanie uzależnieniom).
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5.2.2: W 2020 roku w programach profilaktycznych realizowanych przez MPP-P w Koszalinie wzięło udział:
- 175 uczniów (spadek o 280 osób) – według danych MPP-P.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
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- 20 059 uczniów (spadek o 24 999 osoby) - według danych Pełnomocnika ds. Uzależnień.
Celem programów było wdrażanie stosowanych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
5.2.2: W 2020 roku według danych Pełnomocnika ds. Uzależnień liczba uczestników programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
wyniosła 52 208.
Ze względu na trwającą w 2020 roku pandemię COVID-19 i działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wiele
zaplanowanych wczesniej przedsięwzięć nie udało się zrealizować lub realizowano w mniejszym zakresie, głównie ze względu na ograniczoną dostępność fizyczną lub braki w wyposażeniu w sprzęt do komunikacji internetowej. Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz dzieci
i młodzieży podjęły wszelkie starania, aby objąć swym wsparciem jak największą liczbę osób potrzebujących. Jednak uwzględniając stan epidemii wirusa SARS-COV-2 i realizację zadań zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącego zachowania bezwzględnego bezpieczeństwa
uczestników, liczba odbiorców tych przedsięwzięc uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego.
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Rok bazowy

2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
Ilość uczniów biorących udział w programach
profilaktycznych realizowanych przez MPP-P (dane
Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień- niezależnie od
MPP-P)

2020 rok

5.2.3/5.2.4/5.2.5:
W 2020 roku Urząd Miejski w Koszalinie zrealizował 3 bezpłatne programy profilaktyczne
- Program szczepień ochronnych przeciwko grypie, mający na celu zwalczanie zachorowalności na grypę wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka.
Skierowany był do osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych w Koszalinie. Łącznie w latach 2015-2019 zaszczepiono 21 710 osób, wydatkując
z budżetu miasta kwotę 747 070,00 zł. Szczepienia oraz badanie w 2020 roku były realizowane w 12 NZOZ Miasta Koszalina. W 2020 roku w ramach
programu zaszczepiono 2434 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 109 570,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
- Prelekcja „Zależność zdrowia seniorów od właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej” – Fundacja „Zdążyć z Miłością” przeprowadziła prelekcję
dla seniorów dotyczącą właściwego odżywiania i aktywności fizycznej, mających wpływ na zdrowie seniorów. Podczas zajęć przeprowadzono pomiar
ciśnienia tętniczego krwi oraz glukozy w surowicy krwi.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych (ze środków Fundacji „Zdążyć z Miłością”).
- Program szczepienia przeciwko zakażeniu rakiem szyjki macicy HPV. W 2020 roku zaszczepiono 256 dziewcząt ( z rocznika 2007) drugą dawką szczepionki (szczepienia I dawka odbyły się w 2019r.). Szczepienie było realizowane przez NZOZ Rodzina przy ul. Lelewela 7. Zaszczepiona liczba dziewczynek (257) stanowiła 59,67% planowanej populacji.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 93 966,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
Z powodu pandemii zaplanowane działania dotyczące edukacji rodzin w zakresie zasad higieny, zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia tj. program
„Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” dziewczynek pomimo zaplanowanych środków w budżecie miasta nie zostały zrealizowane.
W 2020 roku z związku z panującą pandemią i koniecznością zachowania najwyższych standardów sanitarnych, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc nie realizował projektu „Biała sobota”.
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Specjalistyczny zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przeprowadził w ubiegłym roku 1 bezpłatny program profilaktyczny:
- „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronowirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Projekt miał na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, poprzez wdrożenie rozwiązań zidentyfikowanych w Zachodnioomorskim Programie Monitorowania i PrewencjiEpidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z obecnej sytuacji
epidemiologicznej. Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badanie wymazów z nosogardzieli) pozwolił określić jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej , także pozwolił zidentyfikować osoby aktywne zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpo objawowo.
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2020 roku i będzie kontynuowany do marca 2021 roku. Docelowo w programie weźmie udział 50 000 mieszkańców
Koszalina, z grupy ryzyka, będących w wieku produkcyjnym.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: zadanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

5.3.

Zapobieganie powstawaniu
nowych problemów w obszarze
uzależnień

Liczba dzieci, młodzieży, rodziców
i nauczycieli uczestniczących
w szkolnych i pozaszkolnych
(środowiskowych) programach
profilaktycznych
Liczba szkół i innych placówek
oświatowo-wychowawczych,
realizujących działania
profilaktyczne
Liczba placówek terapeutycznych
prowadzących terapię dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Os.

Os.

Szt.
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72 872 (Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień)

25 529 (Biuro Pełnomocnika

17 (Biuro Pełnomocnika

30 (Biuro Pełnomocnika

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

4 (Biuro Pełnomocnika

4 (Biuro Pełnomocnika

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

Liczba beneficjentów działań
profilaktyczno-edukacyjnych
w obszarze uzależnień
Liczba programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży obszaru wysokiego
ryzyka uzależnienia
Liczba miejskich programów dot.
problematyki uzależnień

Os.

72 872 (Biuro Pełnomocnika

65 887 (Biuro Pełnomocnika

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

18 (Biuro Pełnomocnika

19 (Biuro Pełnomocnika

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

2 (Biuro Pełnomocnika

2 (Biuro Pełnomocnika

ds. Uzależnień)

ds. Uzależnień)

Szt.

Szt.

Cel operacyjny 5.3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów w obszarze uzależnień.
Działania celu:
1. Systematyczna diagnoza problemu uzależnień.
2. Zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
3. Dążenie do zmiany zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem i narkotykami.
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających środków psychoaktywnych.
5. Opracowanie i wdrażanie miejskich programów dotyczących problemu uzależnień.
Zdiagnozowane trendy:
5.3.1: W 2020 roku nie diagnozowano problemu uzależnień.
W 2020 roku wszelkie działania były wdrażane w oparciu o opracowaną w 2019 roku diagnozę problemu uzależnień (diagnoza opracowywana jest
na okres 4 lat).
Pozyskane dane w 2019 roku stanowiły punkt wyjścia do próby stworzenia kompleksowego zestawu środków zaradczych, który wpłynął
na ograniczenie uzależnień i zwalczanie problemu nadmiernego korzystania z substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców.
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Ważnym elementem była współpraca wielu instytucji, których zintegrowane działania pomagają zmieniać postawy osób dotkniętych analizowanymi
w niniejszym opracowaniu problemami. Tylko wielopłaszczyznowa aktywna i twórcza współpraca wielu organów pozwala wypracować kompleksowe
i holistyczne rozwiązania, które przekładają się na dużą efektywność i pomagają ograniczać występowanie tego zjawiska.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, działania, które należałoby podjąć powinny skupiać się na trzech płaszczyznach:
1. Profilaktyki i zapobieganiu nadmiernego korzystania z substancji psychoaktywnych.
2. Pomocy osobom, które dotknął problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
3. Pomocy osobom, które wyszły z uzależnienia, by mogły powrócić do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Poczynając od strony profilaktycznej należy wskazać, że koszt działań tego typu jest niewspółmiernie mniejszy od kosztów, które ponoszone
są w momencie leczenia czy terapii osoby uzależnionej. Profilaktyka przekłada się nie tylko na ekonomię, ale również na fakt, że osoby świadome
działania substancji psychoaktywnych mają większą szansę by uchronić swoje zdrowie, a często nawet życie przed niekorzystnym ich wpływem.
By działalność tego typu była możliwie jak najbardziej skuteczna powinna skupiać się nie tylko na osobach zdrowych, które wykazują niską tendencję
do sięgania po substancje psychoaktywne, ale również do osób znajdujących się w grupie „ryzyka”, jak również do osób, które w nałogu już się
znalazły, ponieważ istnieje ryzyko, że powrócą do nałogu – jest więc potrzeba by ustawicznie je dokształcać i uświadamiać w tym aspekcie.
Działalność profilaktyczną należy wdrożyć oraz rozpropagować:


w placówkach oświatowych (należy edukować już na poziomie szkoły podstawowej, by zapobiegać takim zjawiskom pojawiającym się w dorosłym życiu)



w placówkach opieki medycznej (by edukować przy okazji wizyty u lekarza lub korzystania z pomocy ambulatoryjnej)



w ośrodkach terapeutycznych (by przestrzegać przed konsekwencjami używania substancji psychoaktywnych)



w mediach – zwłaszcza mediach społecznościowych, które stają się coraz popularniejsze; rekomenduje się potraktowanie Internetu jako jednego z głównych kanałów dotarcia zwłaszcza do młodych osób, które wykazują dużą tendencję do sięgania po substancje psychoaktywne.

Z drugą płaszczyzną działań – pomocą osobom dotkniętym uzależnieniem łączy się również działalność profilaktyczna. Profilaktykę można włączać
w proces leczenia i terapii np. w ramach grupy wsparcia lub prywatnych sesji terapeutycznych w dedykowanych do tego ośrodkach lub
u wyspecjalizowanych do tego osób. Dodatkowym elementem winna być tutaj pomoc osobom bezpośrednio związanym z osobom uzależnionym –
partnerom/małżonkom, dzieciom, rodzicom, tak by holistycznie zadbać o wszystkie osoby dotknięte nałogiem.
Trzeci element, czyli pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania osób uzależnionych, które zakończyły leczenie i terapię sukcesem zakładałby
m.in. proces przywracania takich osób na rynek pracy (przy współpracy z Urzędami Pracy, Ośrodkami Aktywizacji Zawodowej itp.) czy pomoc
w odzyskaniu utraconych relacji rodzinnych czy przyjacielskich (przy współpracy z psychologami, terapeutami, mediatorami).
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).
5.3.2: Zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
Przeprowadzona w 2019 roku diagnoza problemu uzależnień wskazuje następujące zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych wśród najmłodszych:
 nastąpił wzrost liczby uczniów, którzy zadeklarowali, że nigdy nie pili żadnego ze wskazanych w ankiecie alkoholi. Wiek inicjacji poszczególnych
alkoholi nie uległ zmianom. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że alkoholem, którego uczniowie spróbowali najwcześniej
jest piwo.
 analizując wiek inicjacji picia alkoholu zauważalnym jest, że chłopcy częściej niż dziewczęta swój pierwszy kontakt z piwem i winem mieli będąc
w wieku 10 lat i niżej. Dziewczęta śmielej niż chłopcy sięgały po wódkę dopiero w wieku co najmniej 16 lat, a po inne napoje alkoholowe mając lat
15. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszył się odsetek osób najmłodszych (9 lat) mających swój pierwszy kontakt z alkoholem.
Diagnoza wskazała na zwiększanie się spektrum zjawisk związanych z uzależnieniem szczególnie dorosłych mieszkańców Koszalina. W oparciu
o pozyskane dane podjęto próbę stworzenia kompleksowego zestawu środków zaradczych, który pomoże ograniczyć częstotliwość tego zjawiska
i zwalczyć problem nadmiernego korzystania z substancji psychoaktywnych przez mieszkańców miasta Koszalina.
5.3.3: W 2020 roku dążono do zmiany zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem i narkotykami.
W 2020 roku liczba dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych i pozaszkolnych (środowiskowych) programach profilaktycznych spadła o 47 343 osoby. Liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, realizujących działania profilaktyczne wzrosła o 13.
O 1 sztukę wzrosła również liczba programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru wysokiego ryzyka uzależnienia.
W ubiegłym roku ilość funkcjonujących placówek terapeutycznych, prowadzących terapię dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami pozostała bez
zmian. Celem realizowanych działań było dążenie do zmiany zachowań i postaw mieszkańców w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Partnerami
w realizacji tych działań były organizacje pozarządowe, miejskie placówki kultury, policja, straż miejska oraz inne podmioty, których statutowe działania dotyczą przeciwdziałania uzależnieniom.
Z danych Pełnomocnika ds. Uzależnień wynika, iż łączna liczba beneficjentów działań profilaktyczno-edukacyjnych w obszarze uzależnień wyniosła
w 2020 roku 65 887 osób.
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Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).

5.3.4: W 2020 roku budowano skuteczne formy kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających
środków psychoaktywnych.
W ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku członkowie MKRPA odbyli:
12 posiedzeń plenarnych, 8 problemowych, 36 motywacyjnych. Łącznie przeprowadzono 72 kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Wydatki na wszystkie działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku: 103 776,30 zł.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: ze środków Gminy Miasta Koszalin (brak możliwości wydzielenia budżetu dla podanego wskaźnika).

107

5.3.5: Opracowanie i wdrażanie miejskich programów dotyczących problemu uzależnień.
Zadania realizowane przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii korzystnie wpływają na budowanie nowoczesnych procesów wsparcia społecznego
kierowanych do osób dotkniętych uzależnieniami i ich rodzin, doświadczających traumy będącej następstwem nałogu. Szczególną troską Miasto
Koszalin otacza najmłodszych mieszkańców poprzez działania opiekuńczo–wychowawcze, zajęcia profilaktyki szkolnej, organizację różnorodnych form
wykorzystania czasu wolnego, promocję zdrowego stylu życia. Miasto kładzie również nacisk na szeroko rozumianą pomoc osobom dorosłym,
dotkniętym problemem alkoholizmu oraz osobom współuzależnionym poprzez finansowanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Zadania programowe obejmują również tworzenie punktów informacyjnych, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych
z profilaktyką problemów alkoholowych, budowanie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i jego negatywnym następstwom.
Miasto wspiera działania edukacyjne kierowane do rodziców, finansuje zakup rekomendowanych programów profilaktycznych dla szkół oraz innych
placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi zbiorcze zestawienie działań w ramach zadań własnych gminy
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wpisuje się w politykę państwa zawartą w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Program stanowi kontynuację zadań realizowanych w latach ubiegłych i w ten sposób gwarantuje ciągłość wieloletniej
strategii przeciwdziałania uzależnieniom. Polityka społeczna miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom ukierunkowana jest w szczególności
na budowanie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień poprzez:


systematyczny rozwój działań profilaktycznych – informacyjnych i edukacyjnych (w 2013 roku 3 programy rekomendowane z poza systemu
rekomendacji realizowane w szkołach, w 2020 roku 4 programy objęte systemem rekomendacji, uznającej naukowo potwierdzoną skuteczność oraz 8 poza systemem rekomendacji),



wspieranie i zabezpieczanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, ochronę przed przemocą domową oraz rówieśniczą,



zapewnienie profesjonalnych form pomocy dzieciom w szczególności wychowującym się w rodzinach alkoholowych,



ograniczanie dostępności do alkoholu osobom małoletnim,



wspieranie sektora pozarządowego i wolontariatu, aktywnych instytucji i środowisk lokalnych oraz współpracę z nimi.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 jest zestawieniem aktualnych potrzeb lokalnej wspólnoty mieszkańców w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz zbiorem zadań własnych gminy wpisanych do Krajowego Programu
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Przeciwdziałania Narkomanii, będącego integralną częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Działania gminy w powyższym zakresie
wyznacza przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku oraz ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 roku.
Program stanowi kontynuację zadań realizowanych w latach ubiegłych i wpisuje się w cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla miasta Koszalina na lata 2016-2020. Program realizował jeden z głównych celów strategicznych, mówiący o stymulacji społeczności lokalnej
do zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień oraz zwiększenia skuteczności działań pomocy społecznej w tym zakresie. Cel ogólny programu był
realizowany poprzez działania profilaktyczne, leczenie, rehabilitację, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegrację społeczną, ograniczanie podaży,
badania i monitoring.
Celem towarzyszącym programowi jest monitorowanie zjawiska związanego z zażywaniem środków zastępczych, tzn. produktów zawierających
substancje psychoaktywne, potocznie nazywanych dopalaczami oraz poszukiwanie nowych propozycji profilaktycznych. Cele terapeutyczne
realizowane były między innymi poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę
funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych
z używaniem narkotyków przez dziecko.
Rosnący poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w obszarze leczenia uzależnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie zabezpiecza realnego
popytu na te świadczenia. Sytuacja taka skutkuje koniecznością wsparcia finansowego programów zdrowotnych ponadpodstawowych. Z tego rodzaju
wsparcia w 2020 roku skorzystało około 633 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 264 277,70 zł - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii (na zaplanowaną kwotę 330 000,00 zł),
1 924 079,90 zł - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na zaplanowaną kwotę 2 465 265,00 zł)
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Cel strategiczny 6: PROMOCJA ZATRUDNIENIA, REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW
KOSZALINA
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

6.1.

Budowa systemu wsparcia

Liczba osób objętych wsparciem

oraz rozwijanie form pomocy

w ramach programów i projektów

na rzecz osób bezrobotnych

na rzecz aktywizacji osób bezrobot-

Os.

Brak danych (PUP)

2 (PUP)
Brak możliwości porównania wskaźnika

Brak danych (Okręgowy

nych

Inspektorat Służby Więziennej)

177 (Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej)
Brak możliwości porównania wskaźnika

Liczba programów i projektów na

Szt.

1 (MOPR)

rzecz aktywizacji zawodowej osób

0
(MOPR)

bezrobotnych.
Liczba osób objętych wsparciem

Os.

w ramach programów i projektów

267** (PUP)
** wartość bazowa wskaźnika

współfinansowanych z Europejskie-

(31.03.2016) - z uwagi na okres

go Funduszu Społecznego

realizacji projektu I edycji
w ramach

1066

PO WER:

01.01.2015r.-31.03.2016r.
176*** (PUP)
*** wartość bazowa wskaźnika
(31.03.2016) - z uwagi na okres
realizacji projektu
I edycji w ramach
RPO WZ: 01.01.2015r.31.03.2016r.
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2030

Brak danych (Okręgowy

177 (Okręgowy Inspektorat Służby

Inspektorat Służby Więziennej)

Więziennej)
Brak możliwości porównania wskaźnika

Liczba programów i projektów

1 (MOPR)

0 (MOPR)

Brak danych (Okręgowy

116 (Okręgowy Inspektorat Służby

Inspektorat Służby Więziennej)

Więziennej)

Szt.

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba osób (w tym osoby skazane),

Os.

które podjęły zatrudnienie
po ukończeniu programu/projektu
Liczba osób, które podjęły aktywiza-

Brak możliwości porównania wskaźnika
Os.

420 (PUP)

388 (PUP)

Os.

31 324 (PUP)

5 737 (PUP)

cję w ramach wsparcia finansowego
PUP
Liczba kontaktów doradców klienta
z bezrobotnymi w ramach realizowanych usług rynku pracy

Cel operacyjny 6.1. Budowa systemu wsparcia oraz rozwijanie form pomocy na rzecz osób bezrobotnych
Działania celu:

1
2
3
4

Realizacja programów i projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Wsparcie osób bezrobotnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy.
Wspieranie działań związanych z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej.

Zdiagnozowane trendy:
6.1.1: W 2020 roku liczba osób objętych wsparciem w ramach programów i projektów wynosiła 2 osoby.
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie pozyskał dodatkowe środki z rezerwy MRPiPS na realizację 3 programów:
- programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy,
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- programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,
- programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.
Celem projektów była aktywizacja zawodowa osób powracających z zagranicy, osób zamieszkujących na wsi oraz w regionach wysokiego bezrobocia.
Do zadań w ramach programów byli kierowani zarówno mieszkańcy Koszalina jak i powiatu koszalińskiego. Realizacja programów pozwoliła objąć
wsparciem 26 osób, w tym 2 mieszkańców Koszalina. W ramach programów wypłacano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
oraz refundowano koszty wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 646 800,00 zł (Fundusz Pracy, Fundusz Pracy w ramach środków Rezerwy Ministra).
W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej organizował kursy kwalifikacyjne kończące się certyfikatem zawodowym zewnętrznym:
technolog robót wykończeniowych, pilarz , murarz-tynkarz, elektryk, hydraulik, spawacz, zagospodarowanie terenów zielonych.
Kursy kwalifikacyjne ukończyło 177 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 440 483,98 zł (EFS)
6.1.1: W 2020 roku nastąpił constans liczby programów i projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie nie realizował programów i projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
6.1.2: W 2020 roku nastąpił wzrost liczby osób objętych wsparciem w ramach programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego o 2653 osoby.
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizował:
a) Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin V” w ramach PO WER
2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim
i powiecie miasto Koszalin w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. Realizacja projektu w 2020 roku pozwoliła objąć wsparciem 162 osoby,
w tym 90 z Koszalina. Zgodnie z kryterium dostępu w skład grupy docelowej weszły 3 osoby niepełnosprawne. 92,54% uczestników, którzy zakończyli
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udział w projekcie podjęło zatrudnienie spełniające kryteria efektywności zatrudnieniowej w projekcie. W ramach projektu zrealizowano następujące
zadania: staże, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, refundacje kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Wydatki na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Koszalina wyniosły 1 322,9 tys. zł.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, w ramach Projektu uruchomione zostały instrumenty dofinansowania, które miały na celu
zapobieganie negatywnym skutkom pandemii. Grupę docelową w ramach tych instrumentów stanowili pracownicy podmiotów, którym PUP wypłacał
dofinansowanie do wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) oraz osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej. Wsparciem objętych zostało 976 osób do 29 roku życia. Wydatki na instrumenty dofinansowania wyniosły 5 815,8 tys. zł.
Łącznie w ramach Projektu PUP wydatkował kwotę 7 138,7 tys. zł., co pozwoliło objąć wsparciem 1066 osób do 29 roku życia.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 7 138,7 tys. zł.

b) Projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin VI” w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5(V edycja).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin w okresie do 31.12.2020r. Realizacja projektu w 2020 roku pozwoliła objąć
wsparciem 167 osób, w tym 92 mieszkańców Koszalina. W grupie docelowej znalazło się 7 niepełnosprawnych mieszkańców Koszalina.
W 2020 roku w ramach Projektu wsparciem objęto również 2 637 osób pracujących w ramach Zadania Instrumenty dofinansowania, w tym 1 938 osób
pracujących z Koszalina.
91,06% uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie podjęło zatrudnienie spełniające kryteria efektywności zatrudnieniowej w projekcie.
W ramach projektu realizowano następujące zadania: staże, prace interwencyjne, szkolenia grupowe i indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.
Wydatki na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Koszalina wyniosły 1 436,4 tys. zł.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, w ramach Projektu uruchomione zostały instrumenty dofinansowania, które miały na celu
zapobieganie negatywnym skutkom pandemii. Grupę docelową w ramach tych instrumentów stanowili pracownicy podmiotów, którym PUP wypłacał
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dofinansowanie do wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) oraz osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej. Wsparciem objętych zostało 1 938 osób pow. 30 roku życia. Wydatki na Instrumenty dofinansowania wyniosły 8 878,00 tys. zł.
Łącznie w ramach Projektu PUP wydatkował kwotę 10 314,4 tys zł., co pozwoliło objąć wsparciem 2030 osób pow. 30 roku życia.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym:
a) 7 138 700,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny),
b) 10 314 400,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny).

6.1.2: W 2020 roku liczba programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego została utrzymana
na poziomie 1 projektu:
W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w ramach programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
przeprowadził kursy kwalifikacyjne kończące się certyfikatem zawodowym zewnętrznym: technologa robót wykończeniowych, pilarza, murarzatynkarza, elektryka, hydraulika, spawacza, zagospodarowania terenów zielonych. Kursy kwalifikacyjne ukończyło 177 osób.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 440 483,98 zł (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
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6.1.3: W 2020 roku we wsparciu osób bezrobotnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy nastąpił:
- wzrost liczby osób (w tym osoby skazane), które podjęły zatrudnienie po ukończeniu programu/projektu o 41 osób,
- spadek liczby osób, które podjęły aktywizację w ramach wsparcia finansowego PUP o 32 osoby,
- spadek liczby kontaktów doradców klienta z bezrobotnymi w ramach realizowanych usług rynku pracy o 25 587 kontaktów.
W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej wspierając osoby bezrobotne w wejściu lub powrocie na rynek pracy sfinansował koszty badań
lekarskich oraz zakupu odzieży i obuwia roboczego dla 116 osób, które podjęły zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
W 2020 roku w wyniku działań PUP aktywizację podjęło 793 zarejestrowanych osób bezrobotnych, a wraz z osobami, które kontynuowały aktywizację
rozpoczętą w roku 2019 wsparciem objęto 979 osób. PUP wspólnie z pracodawcami

realizował szereg form aktywizacji zawodowej,

w tym między innymi: prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja części kosztów wynagrodzenia, refundacje kosztów utworzenia stanowiska
pracy, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie wpierane, do których kierowane były osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie.
PUP obejmuje osoby bezrobotne wsparciem finansowym w ramach staży, szkoleń (w tym w ramach bonów szkoleniowych), przygotowania zawodowego dorosłych, bonów na zasiedlenie, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie w 2020 roku PUP objął wsparciem finansowym
388 mieszkańców Koszalina, a środki wydatkowane na ten cel to kwota 4 752,7 tys. zł.
W celu ułatwienia bezrobotnym uczestnictwa w aktywnych formach proponowanych przez PUP oraz umożliwienia podjęcia aktywizacji poza miejscem
zamieszkania stosuje się tzw. „wsparcie towarzyszące” w postaci refundacji kosztów przejazdu oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.
Łącznie wsparciem towarzyszącym objęto 39 mieszkańców Koszalina, na co wydatkowano 31,3 tys. zł.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 4 784 000,00 zł (Fundusz Pracy, Fundusz Pracy w ramach środków Rezerwy Ministra, EFS).

Aktywizacja osób bezrobotnych realizowana w ramach usług pośrednictwa pracy polegała na przedstawianiu zarejestrowanym osobom dopasowanych do ich kwalifikacji i oczekiwań ofert zatrudnienia jak również informowaniu tych osób o możliwości skorzystania z innych form wsparcia będących
w dyspozycji urzędu. Do czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii spowodowanej Covid-19 powyższe działania były prowadzone głównie w formie
bezpośrednich kontaktów z doradcą klienta. W 2020 roku doradcy PUP nawiązali 5 757 kontaktów z osobami bezrobotnymi będącymi mieszkańcami
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miasta Koszalina. Z powodu pandemii Covid- 19 kontakty te zostały ograniczone i w przeważającej części były utrzymywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) oraz telefonicznej.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.

6.1.4: W 2020 roku wspierano działania Centrum Integracji Społecznej w Mielnie (obszar działania: Gmina Mielno, Gmina Miasto Koszalin,
Powiat koszaliński).
Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 października 2017 roku nadano Krajowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych
z siedzibą w Warszawie status Centrum Integracji Społecznej na okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Siedziba Centrum
mieści się pod adresem ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno. Misją Centrum jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do pełnego udziału zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. W dniu 6 listopada 2018 roku zawarte zostało pomiędzy Gminą Miastem Koszalin – Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koszalinie a Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe Centrum Integracji Społecznej w Mielnie (CIS) porozumienie partnerskie na rzecz współpracy w zakresie projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Celem zawartej współpracy było przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracja ze społeczeństwem poprzez wyeliminowanie
przeszkód napotykanych przez te osoby w procesie dostępu do praw i usług społecznych i ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Cel ten osiągany był dzięki realizacji kompleksowego programu reintegracji społeczno - zawodowej. Reintegracja zawodowa obejmuje warsztaty
z zakresu praktycznej nauki zawodu w jednej z trzech grup: usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne i remontowo – porządkowe. Reintegracja
społeczna prowadzona jest poprzez realizację zajęć z zakresu warsztatów motywacyjnych, doradztwa zawodowego, grup edukacyjnych
dostosowanych do poziomu wiedzy uczestników oraz spotkania grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych. Projekt realizowany był do 31 stycznia
2020 roku. W 2020 roku nie skierowano do projektu nowych uczestników. Udział w CIS kontynuowało 8 osób, z czego 2 osoby zrezygnowały z udziału
w projekcie.

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy

6.2.

Wspieranie lokalnego rynku

Liczba przyjętych do realizacji miejsc

pracy

aktywizacji zawodowej
Liczba utworzonych miejsc pracy w

Szt.

7 780 (PUP)

6 237 (PUP)

Szt.

312 (PUP)

247 (PUP)

Szt.

5 (PUP)

12 (PUP)

Szt.

4 (PUP)

4 (PUP)

Os.

48 (PUP)

33 (PUP)

Os.

2 285 (PUP)

785 (PUP)

ramach wsparcia finansowego
przedsiębiorców i pracodawców
Liczba inicjatyw wspierających lokalny rynek pracy
Liczba inicjatyw realizowanych
wspólnie z samorządami lokalnymi
Liczba osób niepełnosprawnych,
które podjęły aktywizację w ramach
wsparcia finansowego PUP
Liczba kontaktów doradców klienta
z osobami niepełnosprawnymi
w ramach realizowanych usług rynku pracy
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Wskaźnik zatrudnienia (liczony wg

%

wzoru: liczba pracujących

48,3 (Pełnomocnik ds. Inwesto-

51,07 w 2016

rów Kluczowych i Zatrudnienia)

52,1 w 2017

mieszkańców miasta/liczba

54,2 w 2018

mieszkańców miasta w wieku

55,4 w 2019

produkcyjnym *100%)

Brak danych na dzień sprawozdawczy

– źródło GUS
Liczba firm powstałych w Podstrefie

Szt.

Koszalin SSSE

22 (Pełnomocnik

52 (Pełnomocnik

ds. Inwestorów Kluczowych

ds. Inwestorów Kluczowych

i Zatrudnienia)

i Zatrudnienia)
W 2020 – 14 nowych firm

Liczba osób uczestniczących

Os.

1 136 (Pełnomocnik

6 085 (Pełnomocnik

w przedsięwzięciach z zakresu roz-

ds. Inwestorów Kluczowych

ds. Inwestorów

woju przedsiębiorczości realizowa-

i Zatrudnienia)

Kluczowych i Zatrudnienia),

nych przez Miasto Koszalin i insty-

(1261 w czasie rzeczywistym, 4824

tucje podległe

odtworzenia materiałów na you tube

Liczba podpisanych

Szt.

porozumień/umów/listów

5 (Pełnomocnik ds. Inwestorów

46 (Pełnomocnik ds. Inwestorów

Kluczowych i Zatrudnienia)

Kluczowych i Zatrudnienia)

intencyjnych o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami
Liczba wspólnych inicjatyw instytucji

3*

4*

działających w obszarze lokalnego

Szt.

*dotyczy tylko działań których

*dotyczy tylko działań których Miasto

rynku zatrudnienia

Miasto było organizatorem a nie

było organizatorem a nie uczestnikiem

uczestnikiem
Liczba stanowisk pracy utworzonych

Szt.

dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia PFRON

16 (Pełnomocnik ds. Inwestorów

5 stanowisk pracy utworzonych dla

Kluczowych i Zatrudnienia)

osób niepełnosprawnych
(Pełnomocnik ds. Inwestorów
Kluczowych i Zatrudnienia)
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Cel operacyjny 6.2. Wspieranie lokalnego rynku pracy
Działania celu:

1
2
3
4
5
6

Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie pracowników.
Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na lokalnym rynku pracy.
Tworzenie na terenie miasta i gminy dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów, mogących tworzyć nowe miejsca pracy.
Wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy.
Zwiększenie zdolności mieszkańców do zatrudnienia.
Promocja wśród mieszkańców postaw przedsiębiorczych.

Zdiagnozowane trendy:
6.2.1: W 2020 roku we wsparciu przedsiębiorców i pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pozyskiwaniu pracowników nastąpił:
- spadek liczby przyjętych do realizacji miejsc aktywizacji zawodowej o 1543 oferty,
- wzrost liczby utworzonych miejsc pracy w ramach wsparcia finansowego przedsiębiorców i pracodawców o 65 miejsc.
W 2020 roku PUP w Koszalinie wspierał przedsiębiorców i pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pozyskiwaniu pracowników.
W tym zakresie przyjmowane były do realizacji i upowszechnienia oferty aktywizacji zawodowej. Ogółem w 2020 roku przyjęto 6 237 ofert pracy, staży
oraz prac społecznie użytecznych, w tym 4 353 zgłoszonych przez pracodawców z Koszalina. Miejsca aktywizacji zawodowej są dostępne dla wszystkich osób zarejestrowanych w PUP, zarówno mieszkańców miasta Koszalina jak i powiatu koszalińskiego. W ramach działań związanych z realizacją
w/w ofert, doradcy klienta wystawili mieszkańcom miasta Koszalina zarejestrowanym w Urzędzie 718 skierowań do pracy.
Bardzo cenioną przez pracodawców formą pozyskiwania pracowników są organizowane przez PUP giełdy pracy. Ten sposób rekrutacji jest proponowany pracodawcom w sytuacji, gdy wyrażają oni chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy. Z uwagi na ogłoszony na terenie Polski stan epidemii spowodowanej COVID-19 w 2020r. PUP ograniczył osobistą obsługę klientów w Urzędzie,
w tym organizowanie spotkań z pracodawcami. W 2020 roku PUP zorganizował 7 giełd pracy.
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Mając na uwadze pogłębiające się problemy pracodawców z rekrutacją nowych pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie kontynuował
współpracę w 2020 roku z pracodawcami oraz organizacjami zrzeszającymi koszalińskich seniorów (VivaMY, Uniwersytet III Wieku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Uniwersytet III Wieku Politechniki Koszalińskiej) w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku poprodukcyjnym. Dzięki prowadzonym przez PUP działaniom udało się pozyskać 155 ofert pracy na 295 stanowisk dedykowanych seniorom.
Celem upowszechniania informacji o aktualnych zgłoszeniach raz w tygodniu oferty pracy przeznaczone dla seniorów publikowane są na stronie internetowej urzędu, przesyłane do organizacji zrzeszających emerytów i „Tygodnika Miasto” oraz rozpowszechniane za pomocą newslettera PUP. Chcąc
ułatwić seniorom możliwość korzystania z ofert pracy wprowadzono modyfikację strony www Urzędu. Obecnie seniorzy w sekcji oferty pracy mają
do dyspozycji zakładkę z aktualnymi zgłoszeniami zatrudnienia.
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wspierał pracodawców i przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy udzielając wsparcia finansowego w postaci refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia powstających stanowisk, prac interwencyjnych, robót publicznych.
W sytuacji, gdy środki przyznane Urzędowi na wsparcie pracodawców i przedsiębiorców są niewystarczające, PUP aplikuje o dodatkowe środki w ramach Rezerwy Ministra. Łącznie w wyniku wsparcia finansowego PUP w 2020 roku utworzone zostały 247 miejsc pracy, w ramach których do zatrudnienia kierowani byli zarówno mieszkańcy Koszalina jak i powiatu koszalińskiego. Łącznie na sfinansowanie w/w miejsca pracy (oraz zobowiązania wynikające z umów zawartych w roku 2019) PUP wydatkował 4 500 200,00zł.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 4 125 600,00 zł (Fundusz Pracy, Fundusz Pracy w ramach środków Rezerwy Ministra, EFS).
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W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na urzędy pracy zostały nałożone dodatkowe zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Realizacja tych zadań miała na celu wsparcie finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej lub statutowej przedsiębiorców oraz uprawnione
podmioty NGO, które w wyniku COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Ogółem w 2020 roku w ramach ustaw o tarczach antykryzysowych PUP w Koszalinie zawarł z przedsiębiorcami oraz uprawnionymi podmiotami 11 774
umów o przyznanie wsparcia finansowego, w tym:
 9 857 umów o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej,
 937 umów o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
 980 umów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub spadku przychodów z działalności statutowej (w przypadku NGO) w następstwie wystąpienia COVID-19.
Ogromne zaangażowanie pracowników PUP w wykonywanie zadań oraz sprawna i szybka obsługa przedsiębiorców przyczyniły się do ograniczenia
negatywnych skutków spowodowanych COVID-19 co pozwoliło uratować przed likwidacją ok. 10 000 przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku.
Ponadto dzięki dopłatom do wynagrodzeń ok. 1 000 firm mogło utrzymać w zatrudnieniu ok. 7 500 pracowników.
Łącznie w 2020 roku na zadania wynikające z w/w ustaw PUP w Koszalinie wydatkował kwotę 89 368,5 tys. zł.
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6.2.2: W 2020 roku we współpracy z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na lokalnym rynku pracy nastąpił:

- wzrost liczby inicjatyw wspierających lokalny rynek pracy o 7 inicjatyw,
- constans liczby inicjatyw realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi na poziomie 4 inicjatyw.
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie od wielu lat nawiązuje współpracę z instytucjami oraz podmiotami działającymi na lokalnym rynku pracy
w celu promowania działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu. W 2020 roku podjęto lub kontynuowano współpracę
z następującymi partnerami:
- z Gminą Sianów/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie na rzecz partnerskiej współpracy w realizacji projektu „Równość szans
w gminie Sianów” w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.
Okres realizacji projektu od 01.01.2019 roku do 30.06.2021 roku;
- z Gminą Miasto Koszalin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Centrum Kultury w Koszalinie, Pracownią Pozarządową
w Koszalinie, Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie, ZBM w Koszalinie, Komendą Miejską Policji w Koszalinie, Strażą Miejską w Koszalinie,
Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową w zakresie tworzenia Partnerstwa Lokalnego, którego celem jest wzmacnianie działań na rzecz rozwoju
społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Gminy Miasta Koszalin (umowa partnerska została zawarta na czas nieokreślony);
- z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koszalinie w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie tworzenia
i wspierania spółdzielni socjalnych w powiecie koszalińskim i Mieście Koszalinie (umowa partnerska została zawarta na czas nieokreślony);
- Zakładem Karnym w Koszalinie w zakresie porozumienia, którego głównym celem jest przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa
oraz szkolenie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych po odbyciu kary pozbawienia wolności (porozumienie zostało zawarte
na czas nieokreślony).
W dniu 26 lutego 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie uczestniczył w 18 Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy AutoStore Job Fair
2020, na których dysponował własnym stoiskiem wystawienniczo-informacyjnym. Ponadto pracownicy PUP uczestniczyli w debacie pracowników
i pracodawców poświęconej tematowi wypracowania zasad skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych.
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W listopadzie 2020r. w ramach inicjatywy sieci Europejskich Służb Zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie przystąpił do organizacji piątej
edycji tego wydarzenia. W sytuacji trwającej epidemii spowodowanej COVID-19 organizacja piątych „Europejskich Dni Pracodawców” przeprowadzona
została w formule telefonicznych konsultacji, w ramach których pracodawcy mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji z zakresu:


przepisów i zasad legalnego zatrudniania cudzoziemców,



możliwości uzyskania wsparcia finansowego z PUP oraz zasad obowiązujących w tym zakresie (tworzenie nowych miejsc pracy, dokształcanie
i szkolenie pracowników),



zasad składania i realizacji ofert zatrudnienia,



różnych form prowadzenia przez Powiatowy Urząd Pracy pośrednictwa pracy, w tym organizacji giełd pracy,



zasad elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie.

W ramach inicjatywy „Europejskich Dni Pracodawców” udzielono konsultacji 55 pracodawcom.
Mając na celu prawidłowe wykonywanie zadań PUP współpracuje z instytucjami i podmiotami działającymi na lokalnym rynku pracy. W 2020 roku PUP
współpracował między innymi z:
 PIP w zakresie wymiany informacji dotyczących rejestrowanych w PUP oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców oraz w zakresie
przekazywania informacji o bezrobotnych, którzy nie zgłosili faktu podjęcia pracy,
 ZUS w zakresie wymiany informacji dotyczących rejestrowanych w PUP oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców oraz zbiegów tytułów
do ubezpieczeń społecznych osób bezrobotnych,
 Strażą Graniczną w zakresie wymiany informacji dotyczących rejestrowanych w PUP oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców,
 OPS na bazie platformy SEPI w zakresie wymiany informacji o klientach tych instytucji,
 Policją na bazie platformy SEPI w zakresie wymiany informacji o klientach figurujących w ewidencji PUP,
 kancelariami komorniczymi na bazie platformy SEPI w zakresie wymiany informacji o klientach figurujących w ewidencji PUP.
Wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez PUP i samorządy pozwalają dotrzeć z działaniami na rzecz pobudzania aktywności zawodowej
i społecznej do szerokiego grona odbiorców. Współpraca polega m.in. na przekazywaniu informacji o ofertach pracy i szkoleń organizowanych przez
PUP, a także o możliwości uzyskania wsparcia w ramach realizowanych przez Urząd programów i projektów.
Współpraca

z

samorządami

umożliwia

aktywizację

zawodową

mieszkańców

miasta

Koszalina.

Dzięki

wsparciu

finansowemu

PUP,

w UM w Koszalinie oraz jednostkach organizacyjnych (np. szkołach, ośrodkach kultury, przedszkolach, bibliotece, MOPR) osoby bezrobotne uzyskują

123

zatrudnienie lub odbywają staże zawodowe.
Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Koszalin zapotrzebowaniem zawarte zostało porozumienie w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych.
W 2020 roku wsparciem tym objęto łącznie 55 mieszkańców Koszalina, a wydatki na ten cel wyniosły 27 600,00 zł.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 27 600,00 zł (Fundusz Pracy).

6.2.3/6.2.5/6.2.6: W 2020 roku tworzono na terenie miasta i gminy dogodne warunki dla potencjalnych inwestorów, mogących
tworzyć nowe miejsca pracy/ zwiększaniu zdolności mieszkańców do zatrudnienia/promocji wśród mieszkańców postaw przedsiębiorczych:

- brak możliwości zdiagnozowania trendu w zakresie wskaźnika zatrudnienia (źródło: GUS), gdyż nie opublikowano jeszcze danych na dzień sprawozdawczy, tj. 31.12.2020 roku;
- wzrost (względem roku 2019) liczby firm powstałych w Podstrefie „Koszalin” SSE o14 inwestorów, którzy zakupili łącznie 23 działki (dane podawane
są narastająco od wartości bazowej, stąd wartość w tabeli wynosi 52)
- wzrost (względem roku 2019) liczby podpisanych porozumień/umów/listów intencyjnych o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami,
celem dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy o 1 nowe porozumienie. W ramach porozumień realizowane były
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staże, praktyki, klasy patronackie, szkolenia, konkursy, wizyty zawodoznawcze itp. (dane podawane są narastająco od wartości bazowej, stąd wartość
w tabeli wynosi 46)
- wzrost liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowanych przez Miasto Koszalin i inne instytucje
podległe, jednak z uwagi na specyfikę sytuacji (pandemia), nie powinien on być porównywany z wynikami lat ubiegłych:
W 2020 roku Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości realizowała zadanie pn. „Wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie działalności poprzez świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i promocyjnych”, polegające na zdywersyfikowanym wsparciu osób planujących
i rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym bezrobotnych, kobiet powracających na rynek pracy oraz koszalińskich przedsiębiorstw
na każdym etapie działalności firmy poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości.

W

ramach

tego

zadania

zrealizowano

łącznie

53

przedsięwzięcia

(szkolenia,

seminaria

i

śniadania

biznesowe)

oraz udzielono łącznie ponad 1,8 tys. usług informacyjnych i doradczych. Z uwagi na pandemię Covid-19, począwszy od II kwartału przedsięwzięcia
były realizowane on-line lub za pośrednictwem kanału Youtube. W danym wydarzeniu można było wziąć udział w czasie rzeczywistym (1261 uczestników ) lub je odtworzyć na specjalnie stworzonym kanale na Youtube (4824 odtworzenia). Z tego względu zaszła konieczność zmiany w liczeniu wartości wskaźnika.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 465 000,00 zł (ze środków Gminy Miasto Koszalin).
W 2020 roku zrealizowano konkurs „Firma na Start”, którego celem było przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat przedsiębiorczości
oraz rekomendowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Partnerami konkursu były koszalińskie firmy i instytucje otoczenia biznesu
(15 partnerów). Głównym założeniem konkursu był wybór najlepszego biznesplanu w dwóch kategoriach: kategoria I: osoby fizyczne w wieku
18-35 lat oraz kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestnika konkursu było napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego
działalności. Zwycięzcami konkursu zostali uczestnicy, którzy przedstawili najciekawszy, możliwy do realizacji, biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.
W ramach konkursu prowadzone były również szkolenia dla wszystkich uczestników z zakresu rozpoczęcia działalności i pisania biznesplanu.
W 2020 roku do udziału w konkursie zakwalifikowało się łącznie w obu kategoriach 46 uczestników. Laureat został uhonorowany za pomysł: „MemoCode”.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 45 600,00 zł (ze środków Gminy Miasto Koszalin).
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2020 rok

6.2.4: W 2020 roku we wsparciu osób niepełnosprawnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy nastąpił:
- spadek liczby osób niepełnosprawnych, które podjęły aktywizację w ramach wsparcia finansowego PUP o 15 osób,
- spadek liczby kontaktów doradców klienta z osobami niepełnosprawnymi w ramach realizowanych usług rynku pracy o 1 500 osób,
W 2020 roku z związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie udało się wykorzystać środków PFRON przyznanych PUP na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki te zostały przekazane do wykorzystania UM w Koszalinie.
W 2020 roku PUP w Koszalinie organizował szereg form aktywizacji zawodowej dostępnych dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym między innymi: prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia (w tym w ramach bonów szkoleniowych), przygotowanie
zawodowe dorosłych, bony na zasiedlenie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów utworzenia stanowiska pracy, prace
społecznie użyteczne.
W celu ułatwienia niepełnosprawnym bezrobotnym uczestnictwa w aktywnych formach proponowanych im przez PUP w Koszalinie oraz umożliwienia
podjęcia

pracy

poza

miejscem

zamieszkania

stosuje

się

tzw.

„wsparcie

towarzyszące

w

postaci

refundacji

kosztów

przejazdu

oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem”. Łącznie wsparciem objęto 33 niepełnosprawnych mieszkańców Koszalina.
W 2020 roku z związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie udało się wykorzystać środków PFRON przyznanych PUP na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki te zostały przekazane do wykorzystania UM w Koszalinie.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: wydatki poniesione na aktywizację osób niepełnosprawnych ujęte są w sprawozdaniu w ogólnych
kwotach wydatkowanych na poszczególne formy wsparcia (Fundusz Pracy, Fundusz Pracy w ramach środków Rezerwy Ministra EFS).
Aktywizacja niepełnosprawnych osób bezrobotnych realizowana w ramach usług pośrednictwa pracy polegała na przedstawianiu zarejestrowanym
osobom dopasowanych do ich kwalifikacji i oczekiwań ofert zatrudnienia, jak również informowaniu tych osób o możliwości skorzystania z innych
form wparcia będących w dyspozycji urzędu.
Do czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii spowodowanej COVID-19 powyższe działania były prowadzone głównie w formie bezpośrednich
kontaktów osób niepełnosprawnych z doradcą klienta PUP. Po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, kontakty te zostały ograniczone i w przeważającej części były utrzymywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) oraz nawiązywano je w formie telefonicznej. Podczas wizyt
osób niepełnosprawnych w urzędzie, doradca odpowiedzialny za aktywizację tej grupy klientów PUP udzielał im informacji na temat form aktywnego
poszukiwania pracy. Osoby te otrzymywały wykaz zakładów pracy chronionej, informacje o szkoleniach organizowanych przez PUP i inne organizacje,
informacje o stanowiskach pracy realizowanych ze środków PFRON. W sposób ciągły motywowane one były do szukania ofert pracy w lokalnej prasie,
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w Internecie, w prywatnych agencjach pośrednictwa pracy. Ponadto osoby niepełnosprawne zachęcane były do korzystania z usług poradnictwa
zawodowego.
W 2020 roku liczba kontaktów doradców klienta z osobami niepełnosprawnymi w ramach realizowanych usług rynku pracy wynosiła 785.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
W 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie udało się wykorzystać środków PFRON przyznanych PUP na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki te zostały przekazane do wykorzystania przez UM w Koszalinie.
Z danych Pełnomocnika ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia wynika, iż w 2020 roku liczba stanowisk pracy funkcjonujących w ramach dofinansowania ze środków PFRON spadła o 11 sztuk. W 2020 roku utworzono 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowanie środków
PFRON uległo w ostatnim roku wyraźnemu obniżeniu, co spowodowane było pandemią Covid-19, która zachwiała wieloma gałęziami krajowej gospodarki i znacznie zmniejszyła zainteresowanie przedsiębiorców środkami PFRON na tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym podejmowane są działania, aby w bieżącym roku doprowadzić do ponownego wzrostu wydatków na powyższe
działania , wspierając przedsiębiorców.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 199 000,00 zł (ze środków PFRON).
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Cel strategiczny 7: TWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH I ROZWOJU WOLONTARIATU
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień
sprawozdawczy

7.1.

Zwiększenie aktywności

Liczba osób uczestniczących

społecznej obywateli poprzez
inicjowanie wolontariatu na

Os.

275 w tym 0 seniorów

88 w tym 0 seniorów

w szkoleniach dla wolontariuszy,

(Stowarzyszenie Koszalińskie

(Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum

w tym seniorzy

Centrum Wolontariatu)

Wolontariatu)

275 (Urząd Miasta)

89 (Urząd Miasta)

Brak danych (DPS)

0 (DPS)

0 (MOPR)

0 (MOPR)

32 (Stowarzyszenie Koszalińskie

5 (Stowarzyszenie Koszalińskie

Centrum Wolontariatu)

Centrum Wolontariatu)

terenie miasta
Liczba seniorów objętych pomocą

Os.

sąsiedzką
Liczba akcji wolontarystycznych

Szt.

zorganizowanych na terenie miasta

Cel operacyjny 7.1. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli poprzez inicjowanie wolontariatu na terenie miasta
Działania celu:

1
2
3
4

Rozwijanie form pomocy społecznej, samopomocy i wolontariatu.
Propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych oraz pomocy sąsiedzkiej.
Organizacja stałej grupy wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz monitoring i pośrednictwo wolontariatu.

Zdiagnozowane trendy:
7.1.1: W 2020 roku nastąpił spadek ogólnej liczby osób uczestniczących w szkoleniach dla wolontariuszy o 187 osób:
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Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy przyczyniało się do zwiększania aktywności społecznej obywateli i tworzyło rozwiązania umożliwiające
im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy. Działanie realizowane było przez Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Celem zadania „PomagaMY 2 !” było aktywizowanie mieszkańców Gminy Miasta Koszalin do działań
wolontarystycznych poprzez: rozwijanie form pomocy wolontarystycznej i wolontariatu, propagowanie idei wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej, organizacja i promowanie wolontariatu, integracja środowiska wolontariuszy.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 5 168,00 zł (brak możliwości wydzielenia budżetu; budżet Gminy, środki finansowe własne, wkład
osobowy).
Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021, zorganizowało 6 warsztatów tematycznych
dla grupy 10 seniorów. Tematyka warsztatów dotyczyła m.in.: rękodzieła artystycznego, ceramicznych i ozdabiania pierników. Celem projektu była
aktywizacja i integracja seniorów w Koszalinie.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 4 000,00 zł ( środki z Programu Społecznik na lata 2019-2021 Program Marszałkowski).
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W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizował Program „Wspieraj Seniora”, w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia
Seniorów, dedykowany jest osobom w wieku powyżej 70 lat, które z powodu zagrożenia zakażenia COVID-19 zdecydowały się pozostać w domu.
Wsparcie polegało na zabezpieczaniu podstawowych potrzeb, a przede wszystkim dokonywaniu i dostarczeniu zakupów spożywczych. W 2020 roku
z Programu skorzystało 15 seniorów, którym pomocy udzieliło 15 wolontariuszy. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny wsparcie jest kontynuowane.
7.1.2: W 2020 roku liczba akcji wolontarystycznych zorganizowanych na terenie Miasta spadła o 27 akcji:
Przeprowadzane akcje propagowały wśród obywateli wiedzę z zakresu wolontariatu i upowszechniały ideę pracy wolontarystycznej. Wszystkie akcje
realizowane były przez Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie i pozwoliły na wspieranie
działań organizacji pozarządowych, zespołów i osób prywatnych działających na polu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,
nieprzystosowanych społecznie, wymagających wsparcia edukacyjnego, wykluczonych społecznie i technologicznie poprzez oferowanie im pomocy
świadczonej przez wolontariuszy Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: bezfinansowo.
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7.1.3: W 2020 roku nie organizowano pomocy sąsiedzkiej dla seniorów.
7.1.4: W 2020 roku nie organizowano stałej grupy wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz monitoringu i pośrednictwa
wolontariatu.

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień spra-

7.2.

Zwiększenie współpracy

Wysokość kwoty przeznaczonej

zł

1 695 965,00 (Urząd Miasta)

2 113 182,00 (Urząd Miasta)

samorządu oraz organizacji

na realizację zadań publicznych

pozarządowych z branży

ze sfery społecznej w kolejnych

społecznej

latach
Szt.

4 (Urząd Miasta)

3 (Urząd Miasta)

Szt.

11 (Urząd Miasta)

12 (Urząd Miasta)

Szt.

Brak danych (Urząd Miasta)

1 (Urząd Miasta)

1 (MOPR)

2 (MOPR)

3,75 (Pracownia Pozarządowa)

Brak danych

wozdawczy

Liczba umów wieloletnich
z organizacjami pozarządowymi
Liczba zadań powierzonych
organizacjom pozarządowym
Liczba wspólnych zespołów
międzysektorowych dot. branży
społecznej
Wyniki corocznej oceny współpracy

Średnia

samorządu i organizacji metodą

wskaźnika

Lokalnego Indeksu Jakości Współ-

LIJW

pracy

Cel operacyjny 7.2. Zwiększanie współpracy samorządu oraz organizacji pozarządowych z branży społecznej
Działania celu:

1 Zapewnienie finansowania zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym.
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2 Zapewnienie stabilności współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi oraz stosowanie powierzenia jako formy realizacji zadań
publicznych.

3 Kontynuacja i wzmocnienie tworzenia wspólnych zespołów międzysektorowych dot. branży społecznej.
4 Coroczna analiza współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe.

Zdiagnozowane trendy wybranych wskaźników:
7.2.1: W 2020 roku nastąpił wzrost kwoty przeznaczonej na realizację zadań publicznych ze sfery społecznej o 417 217,00 zł:
Wzrost kwoty przeznaczonej na realizację zadań publicznych ze sfery społecznej zwiększył zakres współpracy finansowej związanej ze zlecaniem zadań
publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym z branży społecznej.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 2 113 182,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin)
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7.2.2: W 2020 roku w zwiększaniu stabilności we współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi nastąpił:
- spadek liczby umów wieloletnich o 1 szt.,
- wzrost liczby zadań powierzonych o 1 zadanie.
Niewielki spadek liczby umów wieloletnich i częstsze stosowanie powierzenia jako formy realizacji zadań publicznych zwiększyło stabilność
we współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

7.2.3: W 2020 roku nastąpił wzrost wspólnych zespołów międzysektorowych dot. branży społecznej na poziomie 2 zespołów:
W celu wdrażania, monitoringu oraz ewaluacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020” przyjętej Uchwałą
Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2016 roku, powołano Zespół ds. Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020” w następującym składzie:
1. Bogumiła Szczepanik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie
2. Dorota Pawłowska - Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
3. Dorota Chałat – Radna Rady Miejskiej
4. Krzysztof Stobiecki – Dyrektor Wydziału Edukacji
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5. Joanna Piotrkowska-Ciechomska – Pełnomocnik ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
6. Anna Ginda – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
7. Elżbieta Rudnicka – Inspektor Pełnomocnika ds. Uzależnień
8. Dorota Gruszeczka – Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych
9. Patrycja Mural – Starszy specjalista w Wydziale Edukacji
10. Sylwia Langner-Głuszek – Kierownik Zespołu ds. Projektów Społecznych i Promocji MOPR
11. Maria Miller – Powiatowy Urząd Pracy
12. Krzysztof Rosiak – Komenda Miejska Policji
13. Artur Pałgan – Straż Miejska
14. Aneta Artkowska - Leszcz – Szpital Wojewódzki
15. Jadwiga Krężlewicz – Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
16. Anna Ciania – Zarząd Budynków Mieszkalnych
17. Marta Grzegorczyk – Centrum Kultury 105
18. Agnieszka Czupajło – Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
19. Adam Sadłyk – Koszalińskie Koło Pomocy im. św. Brata Alberta
20. Beata Kopyłowska – Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
21. Monika Widocka – Pracownia Pozarządowa
Pracom Zespołu przewodniczyła Bogumiła Szczepanik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Do zadań Zespołu należało:
a) wyznaczenie przewodniczącego oraz liderów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów, działań i wskaźników określonych
w Strategii;
b) dokonywanie raz w roku oceny poziomu wdrażania poszczególnych celów, działań i wskaźników, w oparciu o sporządzane przez liderów karty
monitorowania;
c) wypracowanie opinii i wniosków do rocznych sprawozdań z realizacji Strategii;
d) modyfikacja celów, działań i wskaźników określonych w Strategii, w przypadku istotnych zmian społecznych;
e) przedstawienie Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej informacji i oceny poziomu wdrażania poszczególnych celów i działań, która będzie elementem Raportu o stanie miasta za dany rok.
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W roku 2020 Strategia podlegała procesowi ewaluacji po okresie wdrażania (ex post). Wnioski z procesu ewaluacji stanowiły podstawę opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Koszalin na kolejne lata programowania.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: działanie realizowano bezfinansowo.

W 2020 roku został powołany Zespół ds. aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025” w następującym składzie:
1. Dorota Pawłowska – Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw społecznych – Przewodnicząca,
2. Dorota Chałat – Radna Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,
3. Bogumiła Szczepanik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Koszalinie – Zastępca Przewodniczącej,
4. Sylwia Langner-Głuszek – Kierownik Zespołu ds. Projektów Społecznych i Promocji MOPR,
5. Joanna Piotrkowska-Ciechomska – Pełnomocnik ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia,
6. Anna Ginda – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,
7. Elżbieta Rudnicka – Inspektor Pełnomocnika ds. Uzależnień,
8. Dorota Gruszeczka – Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych,
9. Natalia Sulima – Specjalista ds. Kultury Wydziału Kultury i Spraw Społecznych,
10. Patrycja Mural – Starszy Specjalista Wydziału Edukacji,
11. Adrianna Adach – Dom Pomocy Społecznej Koszalin,
12. Donata Grodek – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
13. Maria Miler - Powiatowy Urząd Pracy,
14. Aleksandra Lachowicz – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
15. Piotr Łojewski – Komenda Miejska Policji,
16. Artur Pałgan – Straż Miejska,
17. Aneta Artkowska-Leszcz – Szpital Wojewódzki,
18. Jadwiga Krężlewicz – Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc,
19. Jarosław Kłos – Zarząd Budynków Mieszkalnych
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20. Anna Szczepańska – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
21. Justyna Iwankiewicz – Sieć Ośrodków Wsparcia w Województwie zachodniopomorskim,
22. Monika Widocka – Pracownia Pozarządowa.

Do zadań zespołu należało:
1) przygotowanie założeń aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025”,
2) opracowanie diagnozy sytuacji społecznej w mieście,
3) sformułowanie misji, celów strategicznych i operacyjnych Strategii,
4) sformułowanie zadań priorytetowych,
5) określenie sposobu finansowania celów Strategii,
6) określenie wskaźników realizacji zadań,
7) opracowanie narzędzi monitoringu oraz ewaluacji Strategii,
8) opracowanie projektu zaktualizowanej Strategii,
9) przedstawienie projektu zaktualizowanej Strategii w środowisku lokalnym,
10) sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uwzględnienie ich rezultatów w zaktualizowanej Strategii,
11) przedłożenie projektu zaktualizowanej Strategii Prezydentowi Miasta Koszalina.
W 2020 roku wypracowany projekt Strategii, został poddany konsultacji z mieszkańcami Koszalina, a następnie zaktualizowana „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Koszalina na lata 2021-2025 została uchwalona w dniu 25 lutego 2021 roku Uchwałą nr XXVIII/457/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie.
Ponadto, w celu koordynacji, realizacji oraz monitoringu „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2020”,
w 2019 roku powołany został Zespół, który jest zobowiązany raz w roku do przedstawiania informacji z realizacji programu Ministrowi właściwemu
do spraw zdrowia oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Koszalinie.
Program zakłada szereg działań edukacyjno-promocyjnych kierowanych do wszystkich mieszkańców, których głównym celem jest pogłębienie wiedzy
o zdrowiu psychicznym oraz zapobieganie stygmatyzacji osób i rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadań na rzecz mieszkańców miasta określonych w Programie ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022 wymaga współpracy wielu podmiotów, instytucji,
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organizacji pozarządowych. Podmioty te są ważnym partnerem z punktu widzenia odpowiedzialności za zdrowie psychiczne i inicjują zmiany w zakresie nastawienia społeczeństwa do problematyki osób z zaburzeniami psychicznymi.

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy

7.3.

Zwiększenie współpracy

Liczba spotkań branżowych

Szt.

branżowej i międzybranżowej
pomiędzy organizacjami ze

Liczba wydarzeń i akcji integrują-

sfery społecznej

cych organizacje
Wysokość środków przeznaczonych

Szt.

zł

1 (Urząd Miasta)

1 (Urząd Miasta)

Brak danych (NGO)

Brak danych (NGO)

3 (Urząd Miasta)

3 (Urząd Miasta)

5 (Pracownia Pozarządowa)

Brak danych (Pracownia Pozarządowa)

20 000,00 (Urząd Miasta)

20 000,00 (Urząd Miasta)

na wsparcie integracji organizacji

Cel operacyjny 7.3. Zwiększanie współpracy branżowej i międzybranżowej pomiędzy organizacjami ze sfery społecznej
Działania celu:

1 Organizacja spotkań branżowych organizacji z branży społecznej.
2 Organizacja wydarzeń i akcji integrujących organizacje pozarządowe.
Zdiagnozowane trendy:
7.3.1: W 2020 roku nastąpił constans liczby spotkań branżowych na poziomie 1 spotkania.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: działanie realizowano bezfinansowo
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7.3.2: W 2020 roku nastąpił constans liczby wydarzeń i akcji integrujących organizacje:
Celem organizowanych wydarzeń i akcji integrujących organizacje był wzrost poziomu ich integracji. Przeprowadzono akcję „Zostawiam 1%
w Koszalinie”, Festiwal Organizacji Pozarządowych i Dzień Organizacji Pozarządowych.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 20 000,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin)

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy

7.4.

Zwiększenie poziomu

Wysokość środków finansowych

profesjonalizacji i promocji

przeznaczonych na wsparcie

organizacji pozarządowych

instytucjonalne organizacji

z branży społecznej

pozarządowych z branży społecznej
Liczba spotkań, szkoleń doradztwa

zł

20 000,00 (Urząd Miasta)

Godzina

1 (Urząd Miasta)

kierowanego do organizacji

20 000,00 (Urząd Miasta)

12 (Urząd Miasta)
(28 h szkoleniowych)

pozarządowych
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Brak danych (Pracownia

Brak danych dot. godz. doradztwa

Pozarządowa)

(Pracownia Pozarządowa)
Brak danych dot. godz. szkoleń
(Pracownia Pozarządowa)

Liczba akcji promujących organiza-

Liczba

Brak danych (Urząd Miasta)

4 (Urząd Miasta)

cje pozarządowe

akcji

3 (Pracownia Pozarządowa)

Brak danych (Pracownia Pozarządowa)

Brak danych (NGO)

0 (Koszalińskie Centrum Wolontariatu)

Aktualna baza organizacji

Liczba

Brak danych (Urząd Miasta)

2 (Urząd Miasta)

pozarządowych

baz

1 (Pracownia Pozarządowa)

Brak danych (Pracownia Pozarządowa)

Cel operacyjny 7.4. Zwiększenie poziomu profesjonalizacji i promocji organizacji pozarządowych z branży społecznej
Działania celu:

1 Budowanie stabilnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych
2 Promocja działań organizacji pozarządowych z branży społecznej i wzmacnianie ich wizerunku
3 Zwiększenie dostępu do informacji o działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta działających w branży społecznej
Zdiagnozowane trendy:
7.4.1: W 2020 roku w wyniku budowania stabilnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych:
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych z branży społecznej została utrzymana
na tym samym poziomie i wyniosła 20 000,00zł.
- wzrosła o 11 ilość spotkań i szkoleń /doradztwa kierowanego do organizacji pozarządowych.
W 2020 roku przeprowadzono łącznie 28 godzin szkoleniowych wzmacniających kompetencje organizacji, realizowanych przez Centrum Organizacji
Pozarządowych prowadzone przez Pracownię Pozarządową w ramach dotacji z budżetu miasta.
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7.4.2: W 2020 roku nastąpił wzrost liczby akcji promujących organizacje pozarządowe o 1 akcję:
Miasto Koszalin prowadziło akcje/kampanie promocyjne o aktywności działalności koszalińskich organizacji, kampanii informacyjnych na rzecz rozwoju
wolontariatu:
- kamapania informacyjna na rzecz rozwoju wolontariatu i filantropii, realizowana w formie warsztatów on-line dla studentów w dniu 21.10.2020r.
przez Pracownię Pozarządową, w ramach dotacji na Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Politechniką Koszalińską,
- wywiad w Polskim Radio Koszalin na temat wolontariatu z zakresie projektu „PomagaMy” w dniu 22.01.2020r., realizowany przez Koszalińskie
Centrum Wolontariatu w ramach dotacji z budżetu Miasta.
- artykuł prasowy w Głosie Koszalińskim „Centrum Wolontariatu czyni dobro-przyjdź, zostań, pomóż !” z udziałem Koszalińskiego Centrum Wolontariatu,
- Całoroczny funpage na stronie wolontariat-koszalin.pl w zakresie informacji na temat świadczonej przez wolontariuszy pomocy, prowadzony przez
Stowarzyszenie Koszaliństkie Centrum Wolontariatu w ramach dotacji z budżetu Miasta.
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7.4.3: W 2020 roku utrzymano dostęp do informacji o działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta na poziomie dwóch zakładek
na stronach www miasta.

Cel strategiczny 8: WZROST DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI EDUKACJI, KULTURY, REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI
L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień spra-

Wspieranie działań mających

Liczba zrealizowanych godzin zajęć

Godz.

14 731 (Urząd Miasta)

26 927 (Urząd Miasta)

na celu utrzymanie wysokiej

pozalekcyjnych

57 444 (Urząd Miasta)

12 691 (Urząd Miasta)

Godz.

2 996 (Urząd Miasta)

2 730 (Urząd Miasta)

Liczba uczniów, którym przyznano

Liczba

83 (Urząd Miasta)

59 (Urząd Miasta)

Nagrodę Prezydenta Miasta

uczniów

wozdawczy
8.1.

jakości edukacji
Liczba zrealizowanych godzin zajęć
przygotowujących do egzaminów
zewnętrznych w szkole

za szczególne osiągnięcia
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Cel operacyjny 8.1. Wspieranie działań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości edukacji
Działania celu:
1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
2. Organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych
3. Przyznawanie Nagród Prezydenta Miasta dla uczniów za szczególne osiągnięcia

Zdiagnozowane trendy:
8.1.1: W 2020 roku nastąpił wzrost liczby zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych o 12 196 godzin (finansowane ze środków Urzędu
Miasta) oraz nastąpił spadek liczby zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych o 44 753 godzin (inne źródła).
Zajęcia pozalekcyjne organizowane są przez koszalińskie szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Mają one na celu:


poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie zainteresowań,



wyrównywanie szans edukacyjnych i uzupełnianie zaległości edukacyjnych,



udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,



praca z uczniem zdolnym,



promowanie i pogłębianie postaw patriotycznych, ekologicznych, prozdrowotnych,



zmniejszanie skali niepowodzeń uczniowskich,



przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności, wzmocnienie w uczniach wiary we własne siły i możliwości.

Zajęcia pozalekcyjne pozwalają zagospodarować czas wolny uczniów w ciekawy i wartościowy sposób. Szkoły w realizacji zajęć pozalekcyjnych współpracowały z licznymi partnerami m.in.: KU AZS Politechnika Koszalińska, Klub Sportowy „ŻAK”, Klub Sportowy Bałtyk Koszalin, Szkolny Związek Sportowy, PTTK, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Politechnika Koszalińska, Biblioteka Publiczna, Wydawnictwo „Era Kobiet” , Wydawnictwo GWO, Stowarzyszenie Baletowe „Feniks”, Zachodniopomorskie Centrum Promocji Zdrowia, Centrum Kultury 105, Polski Czerwony Krzyż Koszalin, Liga Ochrony Przyrody,
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Nadleśnictwo w Manowie, Straż Miejska w Koszalinie, Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Koszalińskie
Centrum Wolontariatu, Klub Osiedlowy „Na Skarpie”.
Dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych osiągały sukcesy na skalę miasta, powiatu i kraju, ale również odnosiły sukcesy międzynarodowe w wielu dziedzinach. Uczestnictwo w zajęciach wpłynęło również na zmniejszenie niepowodzeń uczniów w nauce.
W roku 2020 sytuacja epidemiczna w naszym kraju miała również wpływ na realizację zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia w pewnych okresach roku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie odbywały się. W innym okresie odbywały się w formie zajęć prowadzonych na odległość w formie zdalnej.
Sytuacja epidemiczna spowodowała znaczny spadek liczby zrealizowanych zajęć, które były finansowane z innych źródeł.
Zajęcia pozalekcyjne realizowane są we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. Warunki organizacji tych
zajęć zostały określone w oparciu o ankietę, którą wypełniali dyrektorzy szkół. Jednakże forma prowadzenia zajęć uległa zmianie w trakcie roku
z powodu wprowadzonego stanu epidemii. Od marca 2020 roku zajęcia pozalekcyjne prowadzone były głównie w formie zajęć zdalnych.
Plan zajęć pozalekcyjnych dostosowany był do planu zajęć obowiązkowych, a zajęcia nieobowiązkowe odbywają się w większości szkół po lekcjach.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 370 584,72 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin)

8.1.2: W 2020 roku nastąpił wzrost liczby zrealizowanych godzin zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych w szkole o 266
godzin:
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Realizacja godzin zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych w szkole ma na celu utrzymanie wysokiej jakości edukacji. Rezultatem prowadzonych zajęć jest wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu oraz wzrost zdawalności egzaminów zewnętrznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
Spadek liczby zrealizowanych godzin zajęć wynikał z wprowadzonego stanu epidemii, jednakże przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
w 2020 roku odbywało się również w ramach zajęć konsultacyjnych prowadzonych w szkołach.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 30 441,79 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin, inne źródła).

8.1.3: W 2020 roku nastąpił spadek liczby uczniów, którym przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia o 24 uczniów:
Przyznawanie Nagród Prezydenta Miasta dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce prowadzi do zwiększania zainteresowań oraz poszerzania wiedzy
wśród uczniów. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Koszalina składany jest przez dyrektora szkoły
w czerwcu każdego roku, następnie powołana komisja opiniuje wnioski przesłane z koszalińskich szkół. Komisja ds. przyznania jednorazowego
stypendium Prezydenta Miasta Koszalin dla uczniów za indywidualne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020 rozpatrzyła 28 wniosków
ze szkół podstawowych oraz 44 wnioski ze szkół ponadpodstawowych (razem 72 wnioski) i zaopiniowała pozytywnie 59 wniosków na nagrody
dla uczniów.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 59 700,00 zł (ze środków Gminy Miasta Koszalin).
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L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy

8.2.

Zwiększenie dostępności
do edukacji

Procent dzieci uczęszczających

%

100% przedszkola publiczne

87,87 % przedszkola publiczne

do przedszkoli publicznych

(Urząd Miasta)

(Urząd Miasta)

i niepublicznych w stosunku do

0% przedszkola niepubliczne

12,13% przedszkola niepubliczne

liczby dzieci, które wzięły udział w

(Urząd Miasta)

(Urząd Miasta)

2 257 (Urząd Miasta)

2 621 (Urząd Miasta)

Brak danych

Brak danych

(Pracownia Pozarządowa)

(Pracownia Pozarządowa)

rekrutacji
Liczba dzieci objętych opieką

Liczba

świetlicową

uczniów

Liczba zadań NGO w obszarze

Szt.

edukacji

Cel operacyjny 8.2. Zwiększanie dostępności do edukacji
Działania celu:

1 Organizacja miejsc w przedszkolach miejskich
2 Zwiększenie dostępności do opieki świetlicowej
3 Rozwój oferty organizacji pozarządowych z branży edukacji
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Zdiagnozowane trendy:
8.2.1: W 2020 roku nastąpił wzrost pozyskanych miejsc w przedszkolach niepublicznych o 12,13%:
Zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Koszalin, odbywało się zgodnie
z ustawą o systemie oświaty. W 2020 roku każde dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu miało takie miejsce zapewnione. Stale rośnie
zapotrzebowanie na zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Koszalin. Liczba miejsc w przedszkolach publicznych nie zaspokaja w pełni oczekiwań rodziców. Od roku 2017 Gmina Miasto Koszalin pozyskuje miejsca w niepublicznych
przedszkolach poprzez ogłoszenie konkursu dotyczącego zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Koszalin,
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: działanie realizowano bezfinansowo.

8.2.2: W 2020 roku nastąpił wzrost liczby dzieci objętych opieką świetlicową o 364 uczniów:
Celem funkcjonowania świetlicy szkolnej było zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki dydaktyczno – wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych otrzymują fachową pomoc, co przyczynia się do wzrostu wiadomości
i umiejętności. Uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji, planowania pracy, samodzielnego projektowania, mogą rozwijać swoje zainteresowania.
Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. Uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo oraz zagwarantowaną opiekę poza lekcjami. Szkolna świetlica jest bardzo ważnym środowiskiem społecznym dziecka. W świetlicy są zaplanowane działania opiekuńcze i wychowawcze. W pracy opiekuńczo – wychowawczej należy podejmować wobec każdego z nich zróżnicowane działania. Wychowawcy w świetlicy
szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, kulturalną rozrywkę i zabawę, właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, rozwój zainteresowań oraz zdolności, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych, UM Koszalin
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8.2.3: W 2020 roku nie wspierano działań związanych z rozwojem oferty organizacji pozarządowych z branży edukacji.

L.p.

Cel operacyjny

Wskaźnik przyjęty w strategii

j.m.

Wartość bazowa wskaźnika

Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy

8.3.

Zwiększenie dostępności

Wysokość środków finansowych

zł

20 708 997 kultura

47 066 387 kultura (Urząd Miasta)
7 161 692 sport (Urząd Miasta)

do kultury, rekreacji, sportu

przeznaczonych na zadania

(Urząd Miasta)

i turystyki

publiczne realizowane z branż

1 584 025 sport (Urząd Miasta)

kultury, rekreacji, sportu i turystyki
przez organizacje pozarządowe
i instytucje kultury
Liczba wydarzeń (ogółem) z obsza-

Szt.
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2 169 (Urząd Miasta)

Brak danych (Urząd Miasta)

ru kultury, rekreacji, sportu i

12 dużych, prestiżowych im-

turystyki

prez sportowych posiadających

Brak danych (Urząd Miasta)

rangę wydarzenia (Urząd Miasta)
Liczba zorganizowanych wydarzeń

Szt.

nieodpłatnych w kulturze

Brak możliwości ustalenia

15 (CK 105)

wartości bazowej (CK 105)

skierowanych do rodzin
Liczba uczestników imprez

Liczba

67 428 (CK 105)

50 658 (CK 105)

uczestników

697 554 (Urząd Miasta)

Brak danych (kultura - Urząd Miasta)
Brak danych (sport – Urząd Miasta)

Strona internetowa i wydawnictwa

Szt.

periodyczne na temat oferty mia-

Brak możliwości ustalenia

4 (CK 105)

wartości bazowej (CK 105)

(Strona CK 105; FB Kino Kryterium;

sta (Koszaliński Grafik Kultury,

Instagram CK, CK 105,)

miesięcznik „Trendy” itp.)
Liczba działań dedykowanych

Szt.

w kulturze
Liczba uczestników działań

Brak możliwości ustalenia

120 (CK 105)

wartości bazowej (CK 105)
Szt.

dedykowanych w kulturze

Brak możliwości ustalenia

17 218 (CK 105)

wartości bazowej (CK 105)

(tj. kino, sekcje itp.)

Cel operacyjny 8.3. Zwiększanie dostępności do kultury, rekreacji, sportu i turystyki
Działania celu:

1 Zapewnienie różnorodnej oferty instytucji kultury i organizacji pozarządowych z branży kultury, rekreacji, sportu i turystyki
2 Zapewnienie dostępności udziału mieszkańców (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym) w wydarzeniach oraz udostępnianie informacji
o ofercie kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej Gminy Miasta Koszalin
Zdiagnozowane trendy:
8.3.1: W 2020 roku w rozwoju oferty instytucji kultury i organizacji pozarządowych z branży kultury, rekreacji, sportu i turystyki nastąpił:
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- wzrost środków finansowych przeznaczonych na zadania publiczne realizowane z branży kultury, rekreacji, sportu i turystyki poprzez organizacje
pozarządowe i instytucje kultury o 26 357 410,00 zł (kultura) i o 5 577 667,00 zł (sport).
Rozwój oferty instytucji kultury i organizacji pozarządowych z branży kultury, rekreacji, sportu i turystyki pozwolił zapewnić mieszkańcom możliwości
spędzania wolnego czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych oraz aktywność fizyczną. Partnerami realizowanego działania były instytucje
kultury, Zarząd Obiektów Sportowych, kluby sportowe i stowarzyszenia, co pozwoliło na zwiększenie ilości wydarzeń, zwiększenie świadomości mieszkańców nt. realizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych, a w rezultacie wzrost liczby uczestników imprez.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 47 066 387,00 zł (kultura) i 7 161 692,00 zł (sport) (ze środków Gminy Miasta Koszalin)
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8.3.2: W 2020 roku w zwiększeniu dostępności udziału mieszkańców (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym) w wydarzeniach
oraz zwiększeniu dostępności do informacji o ofercie kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej Gminy Miasta Koszalin:
- zorganizowano 15 wydarzeń nieodpłatnych w kulturze skierowanych do rodzin,
- nastąpił spadek liczby uczestników imprez o 16 770 osób,
- promocja wydarzeń miejskich prowadzona była poprzez stronę internetową (strona www CK105, fb kultura w Koszalinie itp.).
Zwiększanie dostępności udziału mieszkańców w wydarzeniach oraz zwiększenie dostępności do informacji o ofercie kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej Gminy Miasta Koszalin to zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych oraz aktywność fizyczną. Organizowanie działań z zakresu kultury i rekreacji skierowanych do rodzin i osób ekonomicznie i socjalnie najsłabszych
umożliwiło im aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwijanie zainteresowań twórczych oraz kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 121 746,27 zł (środki własne CK105)
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Podsumowanie
Analiza i interpretacja informacji przekazanych przez podmioty zaangażowane w realizację celów strategicznych i operacyjnych danych niezbędnych
do sporządzenia niniejszego sprawozdania potwierdza wnioski z lat ubiegłych. Rozwiązywanie problemów społecznych w Mieście Koszalin
jest wypadkową kompleksowych działań podejmowanych przez podmioty działające na różnych szczeblach samorządu, a nie koncentruje się
wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego mieszkańcom wymagającym pomocy. Wdrażany wielokierunkowy model podejścia do problemów
i włączenie w ich rozwiązywanie podmiotów realizujących zadania w różnych obszarach życia, potwierdza, że Miasto Koszalin posiada duży potencjał
podmiotów życia społecznego zaangażowanych w realizację Strategii, które dążą do optymalnego wykorzystania własnych zasobów, możliwości
materialnych oraz personalnych niezbędnych do rozwiązywania problemów społecznych.
W sprawozdaniu wykazano wiele działań podejmowanych w Mieście Koszalin w celu niwelowania problemów społecznych oraz ich efekty, które zdają
się potwierdzać słuszność przyjętych w Strategii kierunków. Szeroko rozumiana polityka społeczna jest zagadnieniem zbyt obszernym
i wielowątkowym, aby ją opisać w sposób wyczerpujący oraz, że niezależnie od skali podejmowanych działań, jedynym gwarantem ich skuteczności
jest właściwa współpraca pomiędzy podmiotami realizującymi. W niektórych obszarach nie można określić trendów z uwagi na brak przekazanai
danych do sprawozdania. Osiągnięcie w 2020 roku zakładanych celów i rezultatów, zostało w niektórych obszarach ograniczone z uwagi na panujący
w kraju stan epidemii.
W 2020 roku w wyniku przeprowadzonych badań diagnozy najważniejszych problemów społecznych, wypracowano nowe cele strategiczne i kierunki
działań w celu minimalizowania problemów społecznych i ich skutków. Uchwałą Nr XXVIII/457/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego
2021 roku została przyjęta zaktualizowana „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025”, której misją jest:
Koszalin miastem stwarzającym szanse rozwoju mieszkańcom oraz przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu.
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