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1. Wprowadzenie 

Strategia jest narzędziem kreowania polityki społecznej, ukierunkowując dostępne 

instrumenty finansowe i regulacyjne. Strategia obejmuje zagadnienia, na które Samorząd  

i jego partnerzy w regionie mają rzeczywisty wpływ. Strategia jest selektywna  

i skoncentrowana na definiowaniu celów i kierunków działania, odzwierciedlając 

dokonane wybory strategiczne 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji 

względnie trwałych wzorców interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany  

czy też poprawy tych stanów rzeczy i zjawisk występujących w obrębie danej 

społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności 

działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, 

podejmowane dla poprawy warunków zaspakajania potrzeb przez wybrane kategorie osób 

i rodzin. 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika 

wprost z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  

z późniejszymi zmianami.   

Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje konieczność 

wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na 

konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości, między innymi: 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1356), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz. U. z 2011 nr 231 poz. 1375), Ustawa z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493  

z późn. zm.), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) 

Rozwój społeczny nigdy nie przebiega idealnie i bezproblemowo. Tym trudniejsze 

okazują się przemiany społeczne im bardziej zmienia się rzeczywistość gospodarcza. 

Miniony okres charakteryzujący się procesem stopniowego odchodzenia od modelu 

państwa opiekuńczego, przyczynił się do powstania takich zjawisk jak: 

- rozwarstwienie społeczne (biedni – bogaci, pracujący – bezrobotni itp.) 

- marginalizacja i wykluczenie społeczne, 

- nierówności społeczne w dostępie do pracy, edukacji, kultury, lecznictwa itd. 
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Aby właściwie realizować politykę społeczną na poziomie lokalnym należy wziąć 

pod uwagę przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności, początkowo te najbardziej 

elementarne, niezbędne dla fizycznego przetrwania, a następnie także potrzeby rozwojowe. 

Podjęcie powyższych czynności nie jest możliwe bez właściwej diagnozy i zaplanowania 

niezbędnych do realizacji działań. 

 

1.1 Struktura dokumentu 

Do opracowania strategii Zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Kosakowo z dnia  

19 kwietnia 2013r. powołano zespół, w skład którego weszli przedstawiciele władz gminy, 

instytucji pomocy społecznej, policji, edukacji, służby zdrowia: 

 

1. Przewodniczący Zespołu: Zdzisław Miszewski – Zastępca Wójta Gminy Kosakowo 

2. Zastępca Przewodniczącego: Ariana Pienczke - Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kosakowie   

3. Członek Zespołu: Jolanta Mojsiejuk - Kierownik Referatu ds. Oświaty i Zdrowia  
UG Kosakowo  

4. Członek Zespołu: Anna Padee – Kruszczak - Kierownik ds. Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji 

5. Członek Zespołu: Marcin Wittbrodt – Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu 
Policji w Kosakowie 

6. Członek Zespołu: Paulina Kraska - Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

W procesie tworzenia i aktualizacji strategii przeprowadzono następujące działania: 

- konsultacje społeczne, 

- badania ankietowe wśród mieszkańców, 

- analiza silnych i słabych stron polityki społecznej ( SWOT), 

- diagnoza i identyfikacja podstawowych problemów społecznych Gminy Kosakowo, 

- ustalenie celów strategicznych, szczegółowych oraz zadań niezbędnych do realizacji. 

 

1.2 Powiązanie strategii z dokumentami strategicznymi 

Strategia została utworzona w oparciu o najważniejsze cele w dziedzinie polityki 

społecznej wyznaczone przez Unię Europejską: 

− coroczny wzrost poziomu inwestycji per capita w zasoby ludzkie, 

− zmniejszenie populacji zagrożonej ubóstwem,  
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− promowanie kształcenia ustawicznego, 

− tworzenie równych szans dla osób niepełnosprawnych, 

− działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, 

− działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy, 

− działania na rzecz zaangażowania partnerów społecznych w zarządzanie zmianami, 

− popularyzacja działalności społecznej biznesu. 

− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo wpisuje się  

w istniejące dokumenty programowe na poziomie kraju, województwa i powiatu. 

Przy opracowaniu strategii uwzględniono dokumenty programowe: 

− Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. 

− Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument określa cele, priorytety  

i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, tj. Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013. 

− Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku 

− Strategię Polityki Społecznej Województwa pomorskiego do 2013 roku oraz projekt 

Strategii Polityki Społecznej na lata 2014 – 2020 

− Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

− Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puckim 2005 – 2015 

− Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kosakowo do 2020 roku 

 

W dokumentach tych, priorytetem jest właściwie funkcjonująca rodzina oraz ograniczenie 

ryzyka ubóstwa wśród pomorskich rodzin, rozwój systemu wspierania rodziny i dziecka. 

Ważnym tematem jest również ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

profilaktyka i minimalizowanie negatywnych dla rodziny skutków uzależnień.  

 Władze Gminy Kosakowo w dokumencie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY KOSAKOWO DO 2020 roku przedstawiły długookresową i kompleksową politykę 

rozwoju Gminy Kosakowo zmierzającej do: 

1. stałej poprawy poziomu życia i kształtowania proekologicznych postaw mieszkańców, 
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2. aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych oraz ich integracji i aktywizacji 

wokół działań prorozwojowych, a także ochrony walorów i zasobów dziedzictwa 

kulturowego, 

3. ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie 

jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej, 

4. tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego 

(ekologicznie bezpiecznego), w tym funkcji mieszkaniowych i turystyczno-

wypoczynkowych, 

5. efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu Gminy, 

6. nawiązywania i rozwoju współpracy Władz Gminy Kosakowo z przedsiębiorcami  

i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na jej terenie oraz osobami chcącymi 

współpracować na zasadach wolontariatu przy rozwiązywaniu konkretnych 

problemów, 

7. nawiązywania nowej i rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy z władzami powiatu 

puckiego i z gminami sąsiednimi, władzami samorządowymi województwa 

pomorskiego w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także z gminami 

zagranicznymi. 

8. ubiegania się o pomocowe środki finansowe z funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej oraz pozyskiwanie ich z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań 

gminnych. 

 

2. Badania diagnostyczne 

 

2.1 Charakterystyka Gminy Kosakowo 

 Gmina Kosakowo jest gmina wiejską położoną w północno-zachodniej części 

województwa pomorskiego, w powiecie puckim, w obszarze aglomeracji trójmiejskiej.  

Północną granicę Gminy wyznaczają kanały: Łyski i Leniwy (granica z Gminą Puck), 

granicę wschodnią stanowi linia brzegowa Zatoki Puckiej (długość granicy morskiej 10 

km) a na południu i zachodzie graniczy z miastami Gdynią i Rumią.  

Pod względem geograficznym Gmina Kosakowo leży na Pobrzeżu Kaszubskim obejmując 

Kępę Oksywską i część Pradoliny Kaszubskiej. Obszar Gminy wynosi 50 km2 (8,24% 

ogólnej powierzchni powiatu puckiego), co plasuje ją na przedostatnim miejscu  

w województwie pomorskim pod względem zajmowanej powierzchni. Struktura 
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użytkowania gruntów przedstawia się następująco: użytki rolne - 50%, użytki leśne, tereny 

zadrzewione i zakrzewione - 17%, tereny mieszkaniowe - 9%, tereny przemysłowe - 3%, 

drogi i szlaki komunikacyjne - 4%, nieużytki - 5%, inne -12%. W skład Gminy wchodzi 10 

miejscowości: Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Rewa, Mosty, Kosakowo, 

Dębogórze, Suchy Dwór, Mechelinki i Pierwoszyno. 
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Dokładniej Gmina Kosakowo położona jest w mezoregionie - Pobrzeże 

Kaszubskie. Rzeźba powierzchni jest rezultatem epoki lodowcowej. Na kształt 

powierzchni zasadniczy wpływ miał lądolód, a jego formy polodowcowe pozostawiły 

wysoczyzny moreny dennej porozcinane pradolinami. W swych granicach 

administracyjnych gmina leży na wysoczyźnie moreny płaskiej zwanej Kępa, Oksywską  

i pradoliny zwanej Pradoliną Kaszubską. Na Kępie usadowiły się wioski: Pogórze, Suchy 

Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno, Mosty i Mechelinki. W Pradolinie leżą 

wioski: Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz i Rewa. Różnica wysokości pomiędzy Kępą 

a Pradoliną wynosi do 80 m. W obrębie gminy można zaobserwować formy abrazji 

morskiej w postaci klifu czynnego - Mechelinki, Babie Doły i formy akumulacji morskiej 

w postaci mierzei - Rewa. Ten unikatowy cypel, w języku kaszubskim nazywany 

"szperkiem", jest jedynym tego rodzaju piaszczystym wałem na polskim wybrzeżu. 

Granica morska gminy wynosi około 8 km. długości i obejmuje brzeg morski od Babich 

Dołów przez Mechelinki do Rewy. W większości są to piaszczyste plaże z największą w 

Polsce kolonią mikołajka nadmorskiego. 

Administracyjnie Gmina podlega Starostwu Powiatowemu w Pucku i jest jedną  

z najmniejszych gmin województwa pomorskiego. Zajmuje bowiem 50 km powierzchni. 

 Pierwsze wzmianki o terenach dzisiejszej Gminy Kosakowo pojawiły się w zapisach 

historycznych pochodzących z XIII w. kiedy to księżna Zwinisława za zgodą małżonka 

Mściwoja I przekazuje całą Kępę Oksywską (Terra Oxiwia) zakonowi Norbertanek  

z Żukowa. O dalszych dziejach tych ziem decyduje Świętopełk II w 1224 r. zmieniając 

decyzję swych rodziców i darując północną część Kępy Cystersom z Oliwy.  

W dokumencie owej darowizny pierwszy raz wymienione zostały nazwy poszczególnych 

miejscowości tego terenu m.in. Kosakowa - Kossakewitz. Wkrótce Cystersi zakładają  

w miejscowości Mosty ośrodek administracyjno - gospodarczy - "grangię" - obejmującą 

swym zasięgiem obszar od Rewy, Mechelinki, aż po Kosakowo, Dębogórze i Rumię. 

Budują tez letnią rezydencję opata wraz z kaplicą.  Panowanie krzyżackie rozciągnęło się 

na lata 1309-1466. W tych czasach terenami nadmorskimi zarządzał Urząd Rybacki 

(fischmeisteramt) który miał siedzibę w Pucku. Po nastaniu Rzeczpospolitej nastąpił krótki 

okres stabilizacji, podczas którego bogaciła się szlachta i klasztory. Jednak w czasie wojen 

następowała ruina całej gospodarki. Po pierwszym rozbiorze Polski dokonano 

sekularyzacji dóbr klasztornych. Władze pruskie na bazie organizacji Cystersów powołują 

"Królewską Domenę Rentową" wcielając w nią Gdynię i Grabówek. W roku 1819 domenę 

przeniesiono do Sopotu. W tym okresie najprawdopodobniej zbudowany został pałac 
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(obecnie odrestaurowywany) i zabytkowa aleja lipowa w Mostach. Po odzyskaniu 

niepodległości i zaślubinach z morzem 10 lutego 1920 r. powołano do życia powiat pucki, 

który w 1926 roku nazwano morskim. Nieznana jest data rozpoczęcia chrystianizacji ziem 

dzisiejszej Gminy Kosakowo. Pierwsza historyczna wzmianka o kościele w Oksywiu 

pochodzi z 1224 r. Cała Kępa Oksywska podlegała temu kościołowi. W roku 1915  

w Pierwoszynie utworzono kurację z kuratusem ks. Alojzym Kaszubowskim, wyłączając 

ją z parafii oksywskiej. Budowę kościoła rozpoczęto natomiast w oddalonym o pół 

kilometra Kosakowie. W roku 1928 powstała tu plebania i cmentarz, siedem lat później 

budowę zakończono. W roku 1935 bp chełmiński Stanisław Okoniewski konsekrował 

nowy kościół parafialny.  

Po zajęciu tych ziem w 1939 roku przez hitlerowców następuje okres terroru (Piaśnica). 

Zmuszanie do przyjęcia list narodowościowych niemieckich, pobór młodych ludzi  

do Wermachtu. Samoobroną ludności stają się organizacje ruchu oporu. Jedna z takich 

grup pod nazwa, "Grupa Dębogórska" Gryfa Pomorskiego pod dowództwem Bernarda 

Grablowskiego działała w Dębogórzu. W związku z wyjątkowo intensywnymi walkami  

na Kępie Oksywskiej, kościół został w dużym stopniu zniszczony, a ksiądz Alojzy 

Kaszubowski zamordowany w Piaśnicy. Pozostałości murów Niemcy rozebrali w 1941 r., 

podczas budowy lotniska, projektowanego po przeciwnej stronie kościoła. W latach 

okupacji parafia w Kosakowie nie istniała. Kępa Oksywska wyzwolona została dopiero  

w początkach kwietnia 1945 r. Po zakończeniu wojny ludność miejscowa zbudowała 

kościółek. Kościół funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Na szczególną uwagę zasługuje 

znajdująca się w jego wnętrzach Droga Krzyżowa z więźniami Stutthofu w tle.  

Na cmentarzu parafialnym w Kosakowie znajduje się kwatera 120 poległych żołnierzy 

polskich z tego okresu. Bohaterskie czyny upamiętniają także pomniki w Kosakowie 

naprzeciw Urzędu Gminy i w Mostach obok zabytkowego pałacu.  

W latach 1945-1954 powiat morski swą siedzibę miał w Wejherowie. Od 1954 roku Puck 

stał się znowu miastem powiatowym, pozostał nim aż do zmian administracyjnych 

dokonanych przez ekipę Gierka. Od tego czasu Gmina Kosakowo prowadzi działalność we 

własnym zakresie.  

W 1989 wraz z przemianami w naszym kraju gmina Kosakowo staje się w pełni 

funkcjonującą jednostką samorządową wchodzącą w skład województwa pomorskiego. 
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Ze względu na swe korzystne położenie w ramach aglomeracji trójmiejskiej  

i wysoką atrakcyjność osiedleńczą, Gmina Kosakowo, w ostatnich kilkunastu latach, 

charakteryzuje się  bardzo wysoka dynamiką rozwoju ludnościowego.  

 Otóż w latach 1990-2007 liczba mieszkańców Gminy Kosakowa wzrosła ponad 3,5-

krotnie. Największy przyrost ludności miał miejsce w latach 2000-2005. Tak duży przyrost 

ludnościowy jest charakterystyczny dla gmin wiejskich leżących w strefach podmiejskich 

aglomeracji miejskich. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 181 mieszkańców/km2  

i należy do najwyższych w województwie pomorskim.  

Według informacji Urzędu Gminy w Kosakowie w 2012 roku zamieszkiwało na terenie 

gminy 11.798 osób. Dane demograficzne przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab. 1 Liczba mieszkańców gminy Kosakowo w latach 2010 – 2012 

Lp. Dane dot.   Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

1 Liczba mieszkańców 

gminy:  

 

Ogółem  10.033 10.941 11.798 

W tym kobiety 4.999 5.460 5.869 

W tym 

mężczyźni 
5.034 5.481 5.929 

 
 

 Gmina Kosakowo skupia bardzo różnorodne funkcje na stosunkowo małym obszarze. 

Główne funkcje Gminy to:  

• mieszkaniowa (zabudowa jednorodzinna),  

• infrastruktura wojskowa, 

• infrastruktura techniczna (grupowa oczyszczalnia ścieków „Dębogórze”, 

składowisko odpadów paleniskowych, bazy paliw płynnych),  

• turystyka i rekreacja,  

• rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, 

• produkcja i usługi komercyjne. 

 Rozmieszczenie tych funkcji na terenie Gminy Kosakowo zachowuje zasady ładu 

przestrzennego. Przedstawia się ono następująco: 
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1) funkcje mieszkaniowe rozwijają się głównie w paśmie terenów wzdłuż drogi relacji 

Pogórze – Kosakowo – Mosty – Rewa oraz punktowo: Dębogórze, Suchy Dwór,  czyli  

w części centralnej i wschodniej Gminy, 

2) funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe koncentrują się w miejscowości Rewa  

i Mechelinki oraz wzdłuż zachodnich brzegów Zatoki Puckiej na odcinku Mechelinki – 

Pierwoszyno - są to tereny chronione z punktu widzenia walorów środowiska 

przyrodniczego (Nadmorski Park Krajobrazowy, rezerwat „Mechelińskie Łąki”, Klif 

Mecheliński), 

3) teren infrastruktury wojskowej (lotnisko w Babich Dołach) koncentruje się w części 

południowo-wschodniej Gminy, 

4) tereny infrastruktury technicznej, przemysłu, składów i magazynów skoncentrowane są 

na terenach wzdłuż zachodniej granicy Gminy, 

5) tereny leśne oddzielają tereny mieszkaniowe (główne) od terenów uciążliwej 

infrastruktury technicznej, 

6) północną część Gminy stanowią podmokłe łąki z gęstą siatką rowów melioracyjnych 

tzw. „Moście Błota” -  tereny generalnie wyłączone z zainwestowania. 

 Główne wyróżniające się zespoły zabudowy i do zainwestowania na terenie Gminy 

Kosakowo to: 

� Miejscowości Pogórze i Suchy Dwór 

Spośród terenów mieszkaniowych miejscowości te skupiają ok. 24% ogółu 

mieszkańców Gminy i pełnią funkcję strefy podmiejskiej Gdyni. W ostatnich latach 

zostało wybudowane duże osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym 

Dworze, co spowodowało bardzo duży przyrost mieszkańców na tym terenie.  

� Miejscowości Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty 

Jest to centralny rejon Gminy, który ma charakter zbliżony do wiejskiego. Skupia on 

ok.38% ogółu mieszkańców Gminy.  

� Miejscowości Rewa i Mechelinki 

Pełnią one funkcje turystyczno-wypoczynkowe. Tereny te posiadają wysokie walory 

krajobrazowe i są pod względem turystycznym bardzo atrakcyjne.  

� Miejscowości Dębogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie 

Pas uciążliwej infrastruktury technicznej rozciąga się wzdłuż zachodniej granicy Gminy 

oraz częściowo wzdłuż terenów przy drodze wojewódzkiej nr 100 („Naftobazy”). Funkcja 

mieszkaniowa w tej części Gminy występuje w sąsiedztwie uciążliwych obiektów 
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infrastruktury technicznej i nie przejawia tendencji rozwojowych. W ostatnich latach 

liczba mieszkańców w tych miejscowościach uległa zmniejszeniu. 

 Gmina Kosakowo obejmuje tereny położone nad wodami Zatoki Puckiej i Zatoki 

Gdańskiej. Jej obszar wchodzi w skład południowobałtyckiego korytarza ekologicznego  

o ponadregionalnych walorach i funkcjach przyrodniczych. Znajdują się tu unikatowe w 

skali kraju tereny o wartościach ekologicznych (fauna i flora), kulturowych  

i rekreacyjnych. W Gminie nie ma zorganizowanej turystycznej bazy noclegowej.  

Pomimo to w strefie nadmorskiej występuje duży ruch turystyczny. Tworzą go głównie 

turyści z Trójmiasta, przyjeżdżający do Gminy na jeden dzień. Funkcja turystyczna  

i rekreacyjna Gminy koncentruje się głównie w Mechelinkach oraz w Rewie, gdzie 

obsługa turystyczna oparta jest na indywidualnym zakwaterowaniu i prywatnych 

zakładach gastronomicznych. Rewa słynie przede wszystkim ze szkoły windsurfingu, 

kitesurfingu oraz żeglarstwa. Można nie tylko nauczyć się tych widowiskowych sportów, 

ale także wypożyczyć sprzęt wodny i turystyczny. Na terenie gminy znajdują się stajnie, 

które w swojej ofercie mają naukę jazdy konnej.  Gospodarstwa agroturystyczne skupione 

są głównie w Pierwoszynie, Mostach, Rewie, Mechelinkach i  Dębogórzu.  

 

    

 

 Z racji położenia i szczególnych warunków naturalnych Gmina Kosakowo jest 

predysponowana dla rozwoju przede wszystkim funkcji: 

• mieszkaniowej wynikających z sąsiedztwa Gdyni i dużego zapotrzebowania na 

tereny budowlane, 
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• rekreacyjnej i turystycznej (ze względu na niewielki obszar głównie lokalnej) 

uwarunkowanej walorami krajobrazowymi, nadmorskim położeniem  

i sąsiedztwem Gdyni, Sopotu i Gdańska - miast tworzących obszar centralny 

aglomeracji trójmiejskiej, 

• funkcji rolniczych związanych z rynkiem zbytu w aglomeracji trójmiejskiej, 

• funkcji gospodarczo-składowych i wytwórczych w sąsiedztwie istniejących już 

na terenie Gminy obiektów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego.   

Opieka zdrowotna na terenie gminy Kosakowo opiera się przede wszystkim na jednym   

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Ośrodek zabezpiecza potrzeby 

mieszkańców, poprzez dostęp do specjalistów: internisty, pediatry, stomatologa. 

NZOZ wraz z Gminą Kosakowo realizował darmowe programy profilaktyczne:  

świadczenia medycznych w zakresie profilaktyki stomatologicznej  dla dzieci i młodzieży 

do 18 r. życia., badania ultrasonograficzne stawów biodrowych u niemowląt do 2 m-ca 

życia, rozpowszechnia, współorganizuje bezpłatne  badaniach profilaktyczne  finansowane 

przez Ministerstwo Zdrowia (badania mammograficzne, Program Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi). Jeśli chodzi o dostęp do pozostałych specjalistów to mieszkańcy gminy 

korzystają ze specjalistów i poradni specjalistycznych w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie. 

Najbliżej położonymi szpitalami dla mieszkańców gminy są obiekty szpitalne w Pucku, 

Gdyni, Wejherowie.  

 Gmina Kosakowo w zakresie edukacji prowadzi: 

• 1 przedszkole publiczne,   

• 3 szkoły podstawowe,  

• 1 gimnazjum. 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu działa w ramach Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Dębogórzu  z siedzibą w Dębogórzu, ul. Pomorska 30. 

Szkoła Podstawowa w Mostach działa w ramach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  

w Mostach z siedzibą w  Mostach, ul Szkolna 16. 

Samodzielną placówkę tworzy Szkoła Podstawowa im. kadm Xawerego Czernickiego  

w Pogórzu z siedzibą w Pogórzu, ul. Szkolna 15 oraz Gimnazjum w Mostach, ul. Szkolna 

16. 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, Szkoła Podstawowa w Mostach oraz Gimnazjum  

w Mostach włączyły edukację regionalną w powszechny program edukacyjny. Jego celem 
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i główną wartością jest umacnianie związku młodego mieszkańca Gminy  

z dziedzictwem własnego regionu. Wszystkie szkoły otwarte są na świat, w tym celu biorą 

udział w projektach partnerskich, które skutkują przede wszystkim wymianą doświadczeń  

i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru 

edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą 

uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. 

W szkołach organizowane są olimpiady letnie i zimowe. Ich celem jest 

kształtowanie zainteresowań i wzbudzanie motywacji do uczestnictwa w zajęciach 

ruchowych, wyrabiania pozytywnych postaw tej sfery aktywności ruchowej. 

W celu promocji praw i pełnego uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych  

w społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Mostach zorganizowano dlań klasy 

integracyjne.  W szkole zatrudniono oligofrenpoedagogów oraz neurologopedę. Ponadto, 

każda ze Szkół organizuje w ramach potrzeb nauczanie indywidualne, rewalidację, zajęcia 

z logopedą. W każdej Szkole Podstawowej zatrudniony jest logopeda, pedagog,  

a w Gimnazjum psycholog. Kadra Pedagogiczna jest dobrze wykształcona.  

Liczba etatów nauczycieli na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowych z 30 

IX.2012 r. wynosiła: 

• stażyści-  3,42; 

• kontraktowi – 15,61; 

• mianowani – 32,51; 

• dyplomowani- 48,52. 

Szkoły w Gminie Kosakowo wyposażone są w pracownie internetowe oraz 

Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych.  

Od lat gminne szkoły podstawowe osiągają najwyższe wyniki  

w sprawdzianach w powiecie puckim, a sprawdzian szóstoklasistów z 2013 r. uplasował 

szkoły na 1 miejscu w województwie pomorskim.  

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdyni i Gminą 

Kosakowo w przedmiocie transportu zbiorowego, dzieci realizujący na terenie Gminy 

Kosakowo obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tj. dzieci 5 i 6 - letnie), 

korzystają z bezpłatnego transportu. Warunkiem bezpłatnego przejazdu jest posiadanie 

zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

wydanego przez placówkę oświatową. Jeżeli droga dziecka w wieku od 5 lat do IV kl 
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przekracza 3 km, opiekun dziecka uprawniony jest w towarzystwie dziecka do bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji publicznej.  

  W ramach nawiązania współpracy partnerskiej (od 2004) pomiędzy gminą 

Kosakowo, a gminami Żerków, Krościenko nad Dunajcem oraz Samorządem Rejonu 

Wileńskiego, której celem jest promocja kultury, edukacji i sportu, uczniowie gminnych 

szkół wyjeżdżają na 14 dniowe kolonie. Organizacja wypoczynku letniego ma formę 

kolonii wymiennych z uczniami zaprzyjaźnionych gmin. 

Obecnie Gimnazjum w Mostach znajduje się w jednym budynku z Zespołem Szkolno 

- Przedszkolnym w Mostach. Jest to szkoła, w których uczniowie mają trudne warunki do 

nauki (małe klasy, ciemne korytarze, wspólny pokój nauczycielski wraz ze szkołą 

podstawową, wspólna bibliotekę).  Jest to szkoła z siedmioma oddziałami. W swojej 

ofercie edukacyjnej posiada klasę integracyjną, klasę o profilu angielsko-matematycznym, 

regionalnym oraz sporty wodne. Z danych prowadzonych przez Gminę Kosakowo wynika, 

że większość uczniów po ukończeniu w/w gimnazjum dostaje się do szkół licealnych.  

Zjawiskiem obserwowanym obecnie i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości 

jest osiedlanie się ludności z dużych miast na terenach podmiejskich gmin wiejskich. 

Gminie Kosakowo także przybywa mieszkańców. Osiedlają się u nas przeważnie ludzie 

młodzi, młode małżeństwa z dziećmi. W przeciwieństwie do wielu innych gmin, w których 

likwiduje się szkoły, Gminie Kosakowo przybywa dzieci i młodzieży uczącej się. Na 

wysoki przyrost liczby mieszkańców gminy Kosakowo ma wpływ stosunkowo wysoki 

przyrost naturalny oraz wysokie saldo migracji. np. w 1995 r. Gmina liczyła 2 611 

mieszkańców, w 2000 r. - 3 627. Obecnie liczba ta wynosi 11.798 mieszkańców i wzrasta 

z roku na rok. Przykładem - wieś Mosty, która już kilka lat temu przekroczyła liczbę 2 

tysięcy mieszkańców. 

Dlatego decyzja o konieczności budowy gimnazjum była konieczna. Duża inwestycja 

zawsze jest dylematem dla władzy. W świetle innych, też ważnych potrzeb 

inwestycyjnych, trzeba wybierać co najpierw. Podjęta przez Wójta i Radę Gminy 

Kosakowo decyzja o budowie gimnazjum wynikała z potrzeb:  

• dużego przyrostu ludności,  

• diagnozy demograficznej,  

• projektowanych przez MEN zmian związanych z obniżeniem wieku szkolnego,  
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• obserwacji i wiedzy na temat potrzeb lokalowych, z jakimi zmaga się obecne 

Gimnazjum i Zespól Szkolno - Przedszkolny w Mostach, gdzie uczniowie uczęszczają 

do szkoły w systemie zmianowym.   

Nowe gimnazjum powstanie w punkcie centralnym Gminy – w Kosakowie. Budowa 

rozpoczęła się w 2013 r. Będzie to kompleks, w którego skład  wejdzie budynek 

dydaktyczny, nowoczesna hala sportowa, basen oraz kompleks boisk. Nowe gimnazjum 

umożliwi naukę dla ok. 350 dzieci. Zamiarem Włodarzy jest przede wszystkim 

dostosowanie większej liczby sal do potrzeb uczniów, wyodrębnienie dodatkowego 

miejsca na świetlicę, pokój nauczycielski, a przede wszystkim likwidacja zmianowości w 

szkole oraz zatrzymanie uczniów roczników gimnazjalnych w lokalnym gimnazjum. 

Mając na uwadze potrzeby społeczeństwa we wrześniu 2012 r. oddano do użytku  

nowe przedszkole. Projektowane zmiany Ministerstwa Edukacji Narodowej, związane z 

obniżeniem wieku szkolnego, już dziś wskazują, że w zespołach szkolno - przedszkolnych 

liczba dzieci gwałtownie wzrośnie. Należy dla nich przygotować odpowiednio 

wyposażone miejsca do nauki. Przedszkole publiczne liczy 100 miejsc  

i znajduje się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Obrońców Kępy Oksywskiej  

i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu, ul. Pomorska 30. 

W Gminie Kosakowo do rejestru placówek niepublicznych wpisano 3 przedszkola 

niepubliczne, 1 punkt wychowania przedszkolnego, 1 żłobek. 

Placówki kulturalne na terenie Gminy Kosakowo to:  

• Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11,  

• Dom Kaszubski w Dębogórzu, ul. Pomorska 18,  

• Chëcz Kaszubska w Kosakowie, ul. Rzemieślnicza 1, 

•  Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, ul. Fiołkowa 2A, Kosakowo.  

Gminny Dom Kultury oferuje szeroki wachlarz zajęć różnego rodzaju (teatralnych, 

wokalnych, tanecznych, plastycznych) 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych  

i wieczornych. Oferta zajęć skierowana jest dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W Gminny Domu Kultury odbywają się również 

imprezy o charakterze kulturalnym (spektakle teatralne, koncerty, cykliczne festiwale: 

piosenki dziecięcej i żołnierskiej, wieczory poetyckie i muzyczne, projekcje filmowe, 

wystawy itp.), sportowym (turnieje szachowe, tradycyjne miejsce startu dla rajdów 

pieszych, rowerowych i nordic-walking), rozrywkowym (Wybory Miss Polski Ziemi 
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Kaszubskiej), spotkania sołeckie. Od września 2013 r. jest to również główna siedziba oraz 

miejsce spotkań Kosakowskiego Klubu Seniora.   

Dom Kaszubski to główna siedziba Stowarzyszenia Kaszubski Regionalny Chór 

Morzanie. Odbywają się tam próby Chóru oraz zajęcia fitness kilka razy  

w tygodniu, jak również imprezy o charakterze kulturalnym (koncerty, wieczory poetyckie 

oraz muzyczne), sportowym (turnieje szachowe) oraz rozrywkowym (bale karnawałowe, 

bale dla dzieci).  

Chëcz Kaszubska, siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze 

– Kosakowo, otwarta jest niemalże codziennie w różnych godzinach. Odbywają się tam 

warsztaty twórców ludowych, próby zespołu Kosakowianie, imprezy o charakterze 

kulturalnym (konkursy pieśni, recytatorskie, spotkania autorskie) oraz rozrywkowym 

(biesiady). 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo otwarta jest cztery razy w tygodniu  

po siedem godzin (raz w tygodniu – 9 godzin). Odbywają się tam również wernisaże 

malarskie, spotkania grupy czytelniczej, klubu małego czytelnika, zajęcia dla dzieci, 

imprezy o charakterze kulturalnym (wieczory poetyckie, konkursy recytatorskie).  

Najważniejszą rolę w aktywowaniu kulturalnym mieszkańców Gminy Kosakowo pełnią 

organizowane na jej terenie przez różne instytucje oraz podmioty imprezy  

o charakterze kulturalnym oraz rozrywkowym, które są zazwyczaj ogólnodostępne oraz 

cieszą się dużą frekwencją (w przypadku plenerowych imprez masowych – nawet 

kilkutysięczną), wpływają również integrująco i motywująco na gminne środowiska 

artystyczne: grupy, zespoły, artystów. Do najważniejszych takich imprez zaliczyć należy: 

− Uroczystość Wmurowania Gwiazd i Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych 

Ludzi Morza (w czerwcu albo lipcu),  

− Dni Gminy Kosakowo (w połowie sierpnia),  

− Akademia z okazji Święta Niepodległości i wręczenie statuetek Złotego Kłosa (10 

listopada), 

−  Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej oraz Miss Polski Nastolatek Ziemi 

Kaszubskiej (kwiecień), 

−  Festiwal Piosenki Dziecięcej (maj/czerwiec),  

− Dzień Dziecka (zazwyczaj pierwsza niedziela czerwca),  

− Wybory Małej Miss i Bursztynowej Miss Lata (lipiec),   

− Dożynki Gminy Kosakowo (zazwyczaj w drugą niedzielę września), 
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− Festiwal Piosenki Żołnierskiej (druga połowa września),  

− Zaduszki Morskie (2 listopada).  

Dużą aktywność w organizowaniu imprez na terenie gminy – oprócz Wójta Gminy 

Kosakowo – przejawiają również: Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Kosakowo - 

Dębogórze (współorganizuje m.in. sierpniowy Festyn Kaszubski, czerwcowy Przegląd 

Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, spotkania autorskie itp.), 

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie (współorganizuje m.in. na 

początku czerwca Spotkania Chóralne, pod koniec roku kalendarzowego – Przegląd Kolęd 

Kaszubskich), jak również gminne szkoły oraz parafie. Ważną kulturotwórczą rolę pełni 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo (współorganizuje z Wójtem Gminy cykliczne 

wernisaże malarskie, wieczory poetyckie, konkursy: poetyckie, recytatorskie, szopek 

bożonarodzeniowych itp.; w bibliotece odbywają się ponadto zajęcia oraz spotkania 

Grupy Czytelniczej oraz członków Klubu Małego Czytelnika).  

Do inicjatyw organizacyjnych aktywnie włączają się również mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości. Najlepszym przykładem tego typu lokalnej działalności uznać można Festyn 

Rodzinny Z Kosakowa Lato Rusza przy Galerii Szperk w Pogórzu (9 czerwca 2013 r.) oraz 

Spotkanie z Bursztynem: Planeta JANTAR Inspiruje.... – imprezę współorganizowaną, 

w ramach Jubileuszowych Targów Amberif 20, przez Wójta Gminy Kosakowo, 

Stowarzyszenie Bursztynowa Planeta JANTAR, Galerię Domową 1 Aliny Szydowskiej 

oraz Bibliotekę Publiczną w Kosakowie. Stowarzyszenie Agroturystyczne Alvik 

organizuje Piknik w Gęśniku (październik / listopad), a jeden z radnych – Święto Tabaki 

(wrzesień).  

Na terenie Gminy Kosakowo co roku odbywa się również Heineken Open’er Festival, 

jedna z największych imprez muzycznych w Polsce. Organizowane są również 

niecykliczne koncerty (np. Wieczór Chopinowski – 26 marca 2010 r.; koncerty w ramach 

sopockiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat), wystawy, imprezy 

okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Matki), konkursy fotograficzne, projekcje filmowe.    

W Gminie działają również przyszkolne zespoły – pieśni i tańca, kultywujące 

tradycje kaszubskie: Jantarki, Dębogórskie Kwiatki, Reboce; koła teatralne, plastyczne, 

fotograficzne (ok. 10-20 osób w każdej grupie). Aktywność muzyczną w Gminie – 

instrumentalną, wokalną, dyrygencką – zdradza niewielka grupa osób (poszczególne 

jednostki w różnych kategoriach wiekowych). Podobne zainteresowanie dotyczy sztuki 

malarskiej.  
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Nieco większym powodzeniem cieszy się twórczość poetycka i prozatorska  

(w cyklicznych konkursach literackich bierze udział zazwyczaj duża liczba osób – od 20 

do 50). Dużym zainteresowaniem cieszy się taniec – w Gminie działają różne grupy  

o profilu tanecznym (tańca nowoczesnego, średniowiecznego) – ok. 15-20 osób w jednej 

grupie. Aktywność kulturalną przejawia młodzież w wieku od ok. 10 do 20 lat – zwłaszcza 

teatralną, wokalną i taneczną (Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo – 50 osób; Chór 

Młodzieżowy Gminy Kosakowo – 25 osób); aktywność kulturalna osób w wieku średnim 

oraz seniorów jest mniejsza – wiąże się głównie z działalnością Zrzeszenia Kaszubsko - 

Pomorskiego oddział Kosakowo - Pierwoszyno, Chóru Kosakowianie oraz Chóru 

Morzanie. Niemniej jednak sytuację w sposób znaczący poprawia od wrzesnia 2013 r. 

Kosakowski Klub Seniora (ok. 100 osób w wieki +55 lat). Duża grupa osób zajmuje się 

lokalnym hafciarstwem.   

Lokalne tradycje i obyczaje kultywowane są przede wszystkim wśród członków 

Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Dębogórze – Kosakowo, jak również  

w środowisku szkolnym. W szkołach odbywają się zajęcia z języka kaszubskiego, działają 

kółka zainteresowań, zespoły pieśni i tańca. Na terenie gminy organizowane są konkursy 

pieśni kaszubskiej oraz recytatorskie języka kaszubskiego. W połowie sierpnia w Rewie 

odbywa się cykliczny Festyn Kaszubski. W 2011 r. zrealizowano projekt  Klechda o Bece - 

historyczno - artystyczne poszukiwania młodzieży) w ramach Programu Wspierania 

Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej (ok. 50 osób). W trakcie trwania projektu zebrano materiały historyczne 

dotyczące lokalnych legend i mitów, dokonano również ich teatralnej adaptacji.   

Jeśli chodzi o kulturę bardzo prężnie działa w gminie Biblioteka Publiczna Gminy 

Kosakowo im. Augustyna Necla.  

 

Tab. 2 Liczba czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo wg wieku  
w latach 2010 – 2012 
  

ROK 

LICZBA CZYTELNIKÓW 

WEDŁUG WIEKU RAZEM 

do lat 

15 

16–19 

lat 

20–24 

lat 

25-44 

lat 

45-60 

lat 

powyżej 60 

lat 
liczba

% ogółu 

mieszkańców 

2010 89 41 37 233 89 41 530 5,6 

2011 112 43 48 237 113 49 602 6,02 
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2012 114 51 48 251 110 52 626 6 

 
Tab. 3 Liczba czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo wg zatrudnienia  
w latach 2010 – 2012 

 

ROK 

LICZBA CZYTELNIKÓW 

WEDŁUG ZAJĘCIA 

RAZEM  
uczniowie studenci 

pracownicy 

umysłowi 
robotnicy rolnicy 

inni 

zatrudnieni 
pozostali 

2010 143 21 100 106 11 25 124 530 

2011 171 22 122 104 7 43 133 602 

2012 177 28 80 111 11 57 162 626 

 

 

 

Tab. 4 Liczba czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo wg płci  
w latach 2010-2012 

 

ROK 

LICZBA CZYTELNIKÓW WG PŁCI 

kobiety mężczyźni 

 %  % 

2010 408 77 122 23 

2011 423 70,3 179 29,7 

2012 465 74,3 161 25,7 

 
 

Ponadto biblioteka prowadzi stałe lub cykliczne spotkania Klubu Małego Czytelnika 

(zajęcia dla dzieci) i spotkanie Grupy Czytelniczej dla dorosłych. Dodatkowo na terenie 

biblioteki organizowane są wystawy malarskie, fotograficzne i in., wieczory poetyckie  

i poetycko - muzyczne, plenery malarskie, lekcje biblioteczne, różnego typu warsztaty dla 

dzieci i młodzieży, zajęcia komputerowe dla dorosłych, działalność wydawnicza. 

Miarą aktywności społecznej mieszkańców danego obszaru jest przede wszystkim 

liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych na tym terenie. Według 

informacji Urzędu Gminy w Kosakowie prężnie działają na terenie gminy następujące 

organizacje pozarządowe. : 

� Stowarzyszenia Agroturystycznego Bursztyn - agroturystyka oraz promowanie 

pięknych miejsc w Gminie, 
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� Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, który został założony w Dębogórzu 

przez mieszkańców - utrzymanie wartości kulturowych, m.in. organizowanie festynu 

kaszubskiego w Rewie, 

� Fundacji Opieki Socjalnej „Światło w Dłoniach” - zajmuje się problemami osób 

starszych, 

� Społecznego Komitetu Ochrony Środowiska w Rewie - ochrona środowiska na terenie 

całej Gminy, edukacja ekologiczna, 

� Stowarzyszenia Mieszkańców wsi Rewa i Michelinki Zainteresowanych Turystyką - 

zajmuje się rozwojem wsi po względem turystyki, zwiększeniem ruchu turystycznego, 

� Stowarzyszenia Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” - promowanie kultury 

kaszubskiej. 

� Stowarzyszenie na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych. 

 

2.2 Diagnoza problemów społecznych w Gminie Kosakowo 

Część diagnostyczna zawiera diagnozę problemów społecznych gminy. Diagnoza została 

oparta na badaniu źródeł zastanych oraz analizie skonstruowanych specjalnie do tego celu 

ankiet. 

 

2.2.1 Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie funkcjonuje oraz wykonuje 

swoje zadania między innymi w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r.  

poz. 594), 

2. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. 

Nr 182 z późn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze do niej, 

3. Uchwałę Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie z dnia 23 kwietnia 

1990 r. w sprawie utworzenia ośrodka pomocy społecznej. 

4. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 

5. Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.  

(Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 

6. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej       

(Dz.U.  z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), 
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7. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.  

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1356),  

9. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz. U. z 2011 

nr 231 poz. 1375) 

 

Według ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2.1). Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3.1). 

Do obowiązków GOPS-u należy: 

1. Prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej, praca socjalna; 

2. Bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki w domu 

poprzez specjalistyczne usługi i specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi); 

3. Zadania własne gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnym; 

6. Współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym; 

7. Aktywizowanie środowiska lokalnego. 

 

Zatrudnienie służb społecznych w gminie Kosakowo w roku 2012 przedstawia się 

następująco: 

− kadra kierownicza – 1 os. 

− pracownicy socjalni – 4 os.  

− asystent rodziny – 1 os. 

− Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 os.,  

w tym: prawnik i psycholog. 
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Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech 

pracowników. Zapis ten nie jest niestety zrealizowany w gminie Kosakowo ponieważ 

liczba mieszkańców wynosi 11.798 a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia  

3 pracowników socjalnych ze środków własnych oraz 1 pracownika w ramach projektu 

finansowanego z EFS. 

GOPS Kieruje swoich podopiecznych do Dziennego Domu Środowiskowego w Pucku,  

do odpowiednich DPSów na terenie powiatu oraz miejsc schronienia, ponieważ gmina nie 

dysponuje takimi placówkami.  

W GOPS Kosakowo zrealizowano świadczenia: 

W roku 2010 przyznano 26.210 świadczeń w łącznej wysokości 442.685,00 zł 

W roku 2011 przyznano 27.447 świadczeń  w łącznej wysokości 507.404,00 zł 

W roku 2012 przyznano  25.773 świadczeń  w łącznej wysokości 580.495,00 zł 

Ogólnie w województwie pomorskim w roku 2011 w sytuacji wymagającej udzielenia  

pomocy społecznej znalazło się 74 792 rodzin. Liczba osób korzystających ze  świadczeń 

pomocy społecznej w latach 2009 – 2011 wynosiła odpowiednio: 137 541, 140 287 oraz 

139 090. Na 2012 rok prognozowany jest wzrost do 144 650.  

Problemy społeczne, z powodu których udzielana jest pomoc są wskazane w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Należy pamiętać, iż w jednej rodzinie 

może występować jednocześnie kilka problemów, w tym: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, alkoholizm, itd. uprawniających do korzystania ze świadczeń 

(pieniężnych i niepieniężnych). 

W roku 2011 najwięcej świadczeniobiorców korzystało z pomocy z powodu 

ubóstwa (94 599 osób) i bezrobocia (72 694 osoby). Problem niepełnosprawności pojawił 

się na trzecim miejscu (49 417 osoby). Około 43,4 tys. osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie, stanowiły osoby otrzymujące pomoc z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Niewiele mniej,  

bo 40,5 tys. osób to korzystający doświadczający trudności zdrowotnych (długotrwała lub 

ciężka choroba). Alkoholizm (9 493 osób) i bezdomność (3 622 osoby) to rzadziej 

wskazywane powody. 
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Problem ubóstwa w roku 2009 był powodem udzielanego wsparcia dla 49 105 

rodzin, natomiast w roku 2011 zanotowano wzrost do 52 146 rodzin, a prognoza na rok 

2012 wynosi aż  53 704. Wzrosła również liczba osób długotrwale  korzystających z tego 

rodzaju pomocy z 31 022 w 2009 roku do 42 886 w 2011, przy prognozowanym wzroście 

w 2012 roku do 43 608. W 2011 roku 94 799 osób korzystało ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa. Wśród ogólnej liczby osób korzystających pomocy 

społecznej stanowi to 67,72%  

Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego  – liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ze strony 

gminnych ośrodków z powodu ubóstwa, liczona na 1000 mieszkańców w podziale  

na powiaty, stan 2010 r. przedstawia się następująco.  

 

 

 

Z porównania sytuacji w województwie pomorskim i w Polsce traktowanej jako 

całość widać, że zagrożenie ubóstwem, we wszystkich jego aspektach, było niższe  

w analizowanym regionie, niż kraju.  

Tym niemniej notowane są znaczące różnice wewnątrz województwa pomorskiego. 

Miarą niewystarczalności zasobów finansowych będących do dyspozycji gospodarstw 

domowych, co zmusza/uprawnia je do korzystania z pomocy finansowej, jest odsetek 

gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej.  

Najwyższy odsetek gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w 2010 

r. odnotowano w powiecie słupskim (19,7%). Oznacza to, że aż co piąte gospodarstwo 

korzystało w danym roku z pomocy społecznej. Wysoki wskaźnik odnotowano także  
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w powiatach: kwidzyńskim (18,0%) i człuchowskim (17,9%). Natomiast najniższy odsetek 

gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w 2010 r. zanotowano  

w Gdańsku (4,8%), gdzie z pomocy społecznej korzystało co dwudzieste gospodarstwo 

domowe. Ponadto niskie wskaźniki odnotowano też w Gdyni (5,3%) i Sopocie (6,3%). 

Najliczniejszą grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej w roku 2011 stanowiły 

osoby otrzymujące pomoc z powodu bezrobocia i ubóstwa. Powody te są od siebie 

uzależnione, często osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej korzystają również 

z pomocy instytucji rynku pracy. Relację tę potwierdza jeden ze wskaźników zawartych  

w ocenie zasobów pomocy społecznej, tj. wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia, który  

w roku 2011 wyniósł 52%, co oznacza, że w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy 

społecznej 52% stanowiły osoby korzystające z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia. 

Wskaźnik ten w analizowanym okresie wzrósł aż o 5% (w 2009 roku wynosił 47%). 

 

Stosunek liczby osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego plus 

osób z kontraktami socjalnymi w Klubie Integracji Społecznej do liczby osób 

bezrobotnych w województwie w roku 2011 wyniósł 0,4%, podobnie sytuacja wyglądała 

w 2010 roku (0,3%). W roku 2009 udało się osiągnąć 0,6 procenta. Na rok 2012 

prognozuje się utrzymanie wskaźnika na poziomie zbliżonym do 0,4%.  

Jeżeli chodzi o sytuację osób korzystających z pomocy społecznej w gminie 

Kosakowo to przedstawia się następująco: 

 

Tab. 5 Powody przyznania pomocy w % 

 2010 2011 2012 Prognoza na 2013 

Ubóstwo 62 20 62 62 

Bezrobocie 36 37 23 23 

Niepełnosprawność 42 39 39 39 

Długotrwała lub ciężka choroba 28 29 22 22 

Bezradność 42 33 44 44 

Alkoholizm 28 16 20 20 

Narkomania 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 6 6 7 7 
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Tab. 6 Świadczeniobiorcy wg wybranych kategorii (ilość świadczeń) 

 2010 2011 2012 

zasiłek stały 549 568 588 

zasiłek 

okresowy 
178 118 196 

Zasiłek celowy 25.483 26.761 24.989 

Ogółem 26.210 27.447 25.773 

 

oraz 

 

 

 

Charakterystyka grup społecznie wrażliwych wg cech opisanych przy kryterium 

podmiotowym (na dzień dzisiejszy, wg danych z pomocy społecznej): 

• Dzieci i młodzież poza opieką rodzicielską – 8  

• Cudzoziemcy – 0 

• Osoby bezrobotne – 56  

• Ludzie starzy – 20  

• Osoby niepełnosprawne – 76  

• Rodziny niepełne – 36 

• Rodziny wielodzietne – 13 

• Osoby opuszczające zakłady karne – 5 

• Ludzie bezdomni – 10 

 

Kierunki działania 

Dotychczasowe działania dotyczące polityki rozwoju w sferze społecznej zbyt mocno 

akcentowały aspekt ekonomiczny (zwłaszcza związany z rynkiem pracy). Zbyt małą wagę 

przywiązywano do uwarunkowań wynikających z zagrożeń funkcjonowania rodziny, 

uzależnień i innych obszarów społecznego wykluczenia. 

Przy planowaniu działań strategicznych wskazane jest kładzenie większego akcentu  

na działania związane ze sferą społeczną, zwłaszcza w zakresie zagrożeń związanych  

 2010 2011 2012 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 
zadania zlecone 

1.558 1.331 1.631 
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z prawidłowym funkcjonowaniem rodzin mieszkańców naszego województwa oraz  

w zakresie zagrożenia ubóstwem i bezrobociem. 

Konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do profesjonalizacji kadr pomocy 

społecznej, w oparciu  o system szkoleń i doradztwa specjalistycznego.  Jego działanie  

przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności i jakości pracy pracowników. 

Z uwagi na specyfikę pracy oraz złożoność i skalę problemów rodzin klientów pomocy 

społecznej, wskazane jest umożliwianie jednostkom pomocy społecznej pozyskiwanie  

optymalnego poziomu zatrudniania pracowników - zwłaszcza pracowników socjalnych  

i asystentów rodzin w zależności od występujących potrzeb. Dopiero dostosowane  

do możliwości obciążenie pracą gwarantuje kompleksowość działań na rzecz klientów. 

Kolejnym elementem będącym uzupełnieniem i alternatywą dla działań 

zinstytucjonalizowanego systemu wsparcia jest rozwój wolontariatu oraz partnerstw 

lokalnych na rzecz przeciwdziałania wykluczenia społecznego. Dbanie o rozwój tego typu 

inicjatyw i zachęcanie do ich powstawania wpłynie pozytywnie na kształtowanie się 

postaw obywatelskich i zwiększy rolę środowiska lokalnego w proces wspierania jego  

potrzebujących członków. 

 

2.2.2 Opieka nad dzieckiem 

 W Gminie Kosakowo funkcjonują placówki oświatowe publiczne. Gmina prowadzi   

1 przedszkole publiczne,  3 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum. 

Praca szkół wspomagana jest przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Domy Kultury. Wszystkie placówki współpracują  

z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi. 

Placówki te prowadzą dożywianie uczniów oraz przyłączają się do ogólnopolskich 

kampanii na rzecz wspierania dzieci.  

Szkoły starają się dostrzegać i organizować wszelkie formy pomocy, jak: 

− zapewnienie opieki podczas pobytu dzieci i młodzieży w szkole, 

− dostosowanie godzin pracy szkoły do potrzeb uczniów, 

− zajęcia świetlicowe, 

− zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, 

− opracowanie regulaminu dyżurów nauczycielskich, 

− spotkania pedagogów oraz wychowawców z uczniami potrzebującymi pomocy 

(rozmowy indywidualne) 
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− pełen nadzór nad uczniami dojeżdżającymi, 

− przeprowadzanie pogadanek nt. ”Zachowanie bezpieczeństwa podczas wsiadania  

i wysiadania z autobusu oraz prawidłowego korzystania z tych środków lokomocji. 

 

Ogół szkół oferuje uczniom zajęcia dodatkowe, różnorodne tematycznie koła 

zainteresowań, szkolne koło sportowe, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, 

rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i gimnastykę korekcyjną. Ponadto szkoły korzystają  

z różnych programów z funduszy europejskich oraz z budżetu państwa. 

 

W roku 2012 zgodnie z informacjami statystycznymi GOPS Kosakowo z powodu potrzeby 

ochrony macierzyństwa skorzystało ogółem 17 rodzin. Natomiast z powodu bezradności  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

skorzystało ogółem 108 rodzin, w tym rodziny niepełne to 41 rodzin a rodziny 

wielodzietne to 14. Liczba rodzin z dziećmi wymagających wsparcia systematycznie 

wzrasta. Wzrasta też liczba dzieci zagrożonych odbiorem od rodziców biologicznych  

i umieszczeniem w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 176 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny.  

Taki program w gminie Kosakowo został uchwalony Uchwałą Rady Gminy  

Nr XLVI/66/2013  z dn. 29.08.2013 r. i zakłada m.in. wspieranie rodziny przeżywającej 

kryzys oraz mającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez zatrudnienie asystenta 

rodziny, sieć wsparcia środowiskowego oraz poradnictwo.  

 

2.2.3 Problemy osób starszych 

 Stopa starości w województwie pomorskim w 2011 r.  wynosiła 18,9% (odsetek 

osób w wieku 60+).  Populacja województwa pomorskiego na tle kraju jest znacząco 

młodsza i proces starzenia się społeczeństwa przebiega mniej dynamicznie, co należy 

uznać za pozytywne zjawisko.  

Mimo tego prognozy wskazują, że do 2035 roku (w porównaniu z 2015) w województwie 

pomorskim stopa starości wyniesie już 28,1%, a w tej populacji coraz większy odsetek 

stanowić będą osoby powyżej 75 roku życia. Proces starzenia się społeczeństwa jest 

zróżnicowany geograficznie. Najwyższe odsetki osób w wieku powyżej 60 roku życia 
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odnotowują największe miasta województwa: Sopot, Gdańsk, Gdynia i Słupsk. 

Najmłodszymi powiatami są natomiast powiat kartuski i gdański. Prognoza wskazuje,  

że do 2035 do najstarszych demograficznie powiatów dołączy również powiat 

nowodworski. 

 

Stopa starości  (odsetek osób wieku 60 lat i więcej) w 2011 r. według 

powiatów

odsetek 60+

13.9 - 15.6 (3)
15.6 - 17 (6)
17 - 19.6 (7)
22 - 24.7 (3)
29.5 - 29.5 (1)

 

 

W województwie pomorskim stan zdrowia populacji osób w wieku powyżej 50 lat jest 

zbliżony do średniej dla Polski. Szacuje się, że ok. 57 tys. osób starszych może wymagać 

wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w postaci usług opiekuńczych, które 

mogą być wykonywane przez członków rodziny (co ma miejsce w większości 

przypadków), osoby spoza rodziny w prywatnych mieszkaniach oraz w postaci opieki 

zakładowej. W 2011 z dwóch ostatnich usług skorzystało 5,5 tys. osób w ramach systemu 

pomocy społecznej.  

Problemem województwa pomorskiego (podobnie jak całego kraju) jest problem  

z dostępem do opieki geriatrycznej (w województwie jest tylko 5 łóżek geriatrycznych i 15 

lekarzy o specjalności geriatria). Taki stan rzeczy wymaga podjęcia działań na rzecz 

zwiększenia dostępu do opieki stacjonarnej dla osób starszych, jak również wsparcia 

rodzin w opiece nad osobami starszymi. Jednocześnie należy podjąć działania na rzecz 

zwiększenia dostępu do opieki geriatrycznej na terenie województwa pomorskiego. 

Problem ten jest zauważalny również na terenie gminy Kosakowo, gdzie nie ma 



30 

 

przychodni geriatrycznej. Na terenie gminy Kosakowo brak jest również domu pomocy 

społecznej. Dlatego istnieje możliwosć umieszczenia mieszkańca w domu pomocy 

społecznej w  powiatowych  domach pomocy społecznej w Pucku i Lubkowie.  

Osoby starsze mieszkające na terenie województwa pomorskiego, podobnie jak w skali 

kraju, uzyskują stabilne dochody z systemu zabezpieczenia społecznego, które stanowią 

podstawę ich bezpieczeństwa socjalnego. Wysokość świadczeń społecznych wypłacanych 

mieszkańcom województwa nie odbiega w istotny sposób o przeciętnego krajowego 

poziomu. Tym samym ta kategoria wiekowa jest relatywnie mało zagrożona ubóstwem. 

Jeżeli chodzi o system korzystania z pomocy to osoby starsze korzystają przede wszystkim 

z usług opiekuńczych świadczonych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2012 

na 1319 mieszkańców w wieku powyżej 61 lat, tylko 6 osób skorzystało z pomocy  

w formie usług organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kosakowie. Liczba emerytów i rencistów, którzy skorzystali ze wsparcia Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w roku 2010 kształtuje się na poziomie 45 rodzin, w tym 103 osoby  

w tych rodzinach. W roku 2011 skorzystało 57 rodzin z liczbą osób w rodzinach – 117, 

natomiast w 2012 roku skorzystało ze wsparcia 41 rodzin, w których były 92 osoby.  

Problemy osób starszych są niezwykle istotne i konieczne jest poświęcenie im 

większej uwagi oraz  doskonalenie  istniejącego systemu wsparcia dla tej grupy osób. 

Szczególnie istotne wydaje się wspieranie tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla osób 

starszych, zarówno w zakresie form dziennych jak i całodobowych, takich jak Dzienne 

Domy Pomocy Społecznej, Kluby Seniora czy Domy Pomocy Społecznej. Niezbędne 

wydaję się również promowanie działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych 

przeznaczonych dla osób starszych, z uwzględnieniem sektora ekonomii społecznej. 

Wspieranie różnych form aktywności osób starszych (edukacyjne, kulturalne, sportowe). 

 

 

2.2.4 Bezrobocie 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku stan zarejestrowanych 

bezrobotnych w poszczególnych gminach i miastach powiatu na koniec roku 2012 

przedstawiał się następująco: 

 

 

 

 



31 

 

 

Tab. 7. Stan zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach i miastach 

powiatu 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2009 2010 2011 2012 
gru-09 gru-10 gru-11 gru-12 

POWIAT 
ogółem 3103 3211 3435 3672 
kobiety 1539 1580 1825 1876 

Miasto Puck 
ogółem 522 486 531 553 
kobiety 262 239 286 271 

Gmina Puck 
ogółem 944 1026 1041 1101 
kobiety 444 503 557 596 

Władysławowo 
ogółem 597 620 717 799 
kobiety 273 285 364 382 

Jastarnia 
ogółem 180 192 203 235 
kobiety 85 92 99 105 

Hel 
ogółem 109 140 153 149 
kobiety 66 78 83 85 

Gmina Krokowa 
ogółem 415 448 455 494 
kobiety 218 214 228 233 

Gmina Kosakowo 
ogółem 336 299 335 341 
kobiety 191 169 208 204 

 

W październiku 2012 roku w województwie pomorskim aż 107 tysięcy mieszkańców 

dotkniętych było bezrobociem. Stopa bezrobocia wynosiła 12,6% i była porównywalna  

z krajową, która wynosiła 12,5%. Pragnę zaznaczyć, iż miesięczna stopa bezrobocia 

zarówno na poziomie kraju jak i województwa, przybiera rozkład sinusoidalny – 

zmniejszając się w sezonie letnim. Jest to skutkiem wzrostu zatrudnienia w usługach  

i rolnictwie. Cecha ta dotyka również gminy Kosakowo gdzie osoby bezrobotne podejmują 

sezonowe zatrudnienie przy obsłudze turystów, w rolnictwie i innych pracach sezonowych. 

Według danych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Pomorskiego najliczniejszą grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej 

w roku 2011 stanowiły osoby otrzymujące pomoc z powodu bezrobocia i ubóstwa. 

Również w gminie Kosakowo liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia jest bardzo duża. W 2010 roku z powodu bezrobocia skorzystało 86 rodzin,  

w 2011 – 93 rodziny, natomiast w 2012 roku zauważalny jest spadek do liczby 57 rodzin. 
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2.2.5 Niepełnosprawność 

Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych jest uwarunkowana szeregiem 

specyficznych ograniczeń wynikających z określonych dysfunkcji organizmu. Skutkuje  

to również tym, że osobom niepełnosprawnym relatywnie trudniej jest borykać się  

z różnymi obiektywnymi trudnościami będącymi doświadczeniem praktycznie wszystkich 

ludzi.  

W efekcie poszczególne aspekty życia w różny sposób i w różnym stopniu mogą odbiegać 

od sytuacji pozostałych osób (tj. nie dotkniętych jakąkolwiek niepełnosprawnością).  

Wymagają jednocześnie, co jest stwierdzeniem dość oczywistym, znacznie więcej 

wsparcia ze strony otoczenia oraz wyspecjalizowanych instytucji pomocy społecznej. 

Gmina Kosakowo nie posiada gminnego programu wsparcia osób 

niepełnosprawnych, bazuje natomiast w działaniach na Powiatowym Programie Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puckim uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu 

Puckiego Nr XIII/102/2004. W powiecie Puckim działa również Powiatowa Społeczna 

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Według spisu powszechnego z 2011 raku w województwie pomorskim, mieszkało 

284,5 tys. osób niepełnosprawnych. Stanowiło to tym samym 12,5 % ludności całego 

województwa. Tym samym osoby te stanowiły 12,5 % mieszkańców województwa. 

Większość osób niepełnosprawnych to kobiety – 152,6 tys. (52,6 %), niepełnosprawnych 

mężczyzn było 131,9 tys. (46, 4 %). Większość pomorskich niepełnosprawnych 

zamieszkuje, miasta -199,7 tys. osób. Na wsi według spisu zamieszkiwało 84,8 tys. osób 

niepełnosprawnych. 

199,7 tys.

84,8 tys.

miasto wieś
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Większość osób niepełnosprawnych (59,4 %) stanowiły osoby niepełnosprawne 

według statusu prawnego i biologicznego. Znaczną grupę (29,8 %) stanowiły również, 

osoby nie posiadające prawnego statusu osoby niepełnosprawnej, ale będące faktycznie 

niepełnosprawne. Spis powszechny odnotował również osoby posiadające jedynie status 

prawny osoby niepełnosprawnej (10,8%). 

W kontekście dostępu osób niepełnosprawnych do różnych szczebli edukacji 

należy bez wątpienia zwrócić uwagę na podstawową barierę zidentyfikowaną przez 

respondentów, w postaci braku wiary osób niepełnosprawnych we własne siły  

i możliwości. Niestety, negatywnie oddziałuje także brak zrozumienia potrzeb kształcenia 

ze strony osób z najbliższego otoczenia. Wśród pozostałych ograniczeń zwrócono uwagę 

na bariery techniczne, na niedopasowanie oferty do oczekiwań osób niepełnosprawnych 

(zwłaszcza w kontekście ich sytuacji na rynku pracy) oraz niedoinformowanie w zakresie 

możliwości dokształcania. 

Sposobem na podniesienie poziomu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w systemie 

kształcenia jest szeroko rozumiane wsparcie, które powinno mieć postać stypendiów  

i pomocy w nauce. Istotne jest również szersze udostępnianie informacji na temat 

możliwości kształcenia. Wyraźnie akcentowaną przez respondentów potrzebą w zakresie 

dostępu do edukacji jest przy tym umożliwienie osobom niepełnosprawnym szerszego 

dostępu do różnego rodzaju szkoleń, kursów przygotowania zawodowego oraz staży 

dających szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i zaistnienie na rynku pracy.  

Istotną kwestią jest sytuacja osób niepełnosprawnych na pomorskim rynku pracy. 

Należy tu przede wszystkim podkreślić, że z roku na rok systematycznie rośnie liczba osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne, jak również ich udział w ogólnej 

liczbie osób bezrobotnych (z 2,9% w 2005 roku, do 6,3% udziału w 2011 roku). Ma to 

związek z postępującymi zjawiskami kryzysowymi w polskiej i europejskiej gospodarce. 

 

Tab. 8. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne w województwie 

pomorskim (w nawiasie przy nazwie powiatu podana jest stopa bezrobocia na 30 IX 2011 

r.) 

Powiat 

niepełnosprawni zarejestrowani jako 

bezrobotni 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 VIII 



34 

 

2011 

Województwo (11.7%) 4660 4343 3855 3985 5547 6043 6135 

bytowski (20,6%) 127 150 135 184 225 236 213 

chojnicki (17,8%) 302 291 268 290 413 410 418 

człuchowski (22,7%) 231 233 231 198 212 237 238 

gdański (ziemski) 

(7,4%) 94 70 62 60 122 172 

182 

kartuski (10,0%) 137 157 153 151 218 227 226 

kościerski (13,8%) 100 94 86 97 145 132 186 

kwidzyński (15,1%) 170 172 140 170 220 219 244 

lęborski (17,7) 291 277 204 217 276 268 199 

malborski (23%) 313 248 227 237 299 257 266 

nowodworski (25,4%) 94 72 68 76 91 92 83 

pucki (11,4%)  85 74 74 69 104 124 104 

słupski (ziemski) 

(21,5%) 292 301 309 269 403 441 

440 

stargardzki (18,4%) 439 354 329 343 429 420 430 

sztumski (24,5%) 52 63 41 59 65 73 83 

tczewski (13,0%) 365 327 279 227 339 313 290 

wejherowski (14,2%) 175 172 185 291 404 481 520 

Gdańsk (5,1%) 475 363 323 316 548 761 760 

Gdynia (5,1%) 357 327 233 252 406 479 505 

Słupsk (11,7%) 498 548 454 432 569 626 691 

Sopot (3,6%) 63 50 54 47 69 75 57 

Powiat 

niepełnosprawni zarejestrowani jako 

bezrobotni w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VIII 

2011 

Województwo (11.7%) 2,9 3,4 4,4 5,9 5,5 5,8 6,3 

bytowski (20,6%) 1,2 1,6 2,1 3,2 3,4 3,5 3,4 

chojnicki (17,8%) 3,1 3,3 4,3 5,7 6,2 5,8 6,3 

człuchowski (22,7%) 3,5 4,2 5,6 4,6 4,2 4,6 5,0 
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gdański (ziemski) 

(7,4%) 2,3 2,7 4,1 5,9 5,6 6,8 

7,8 

kartuski (10,0%) 2,0 3,1 4,6 6,4 5,8 5,0 5,3 

kościerski (13,8%) 1,8 1,8 2,2 3,0 3,6 3,2 5,1 

kwidzyński (15,1%) 2,4 3,1 3,6 5,3 4,9 5,4 4,7 

lęborski (17,7) 4,2 4,3 4,4 5,7 6,3 5,9 5,1 

malborski (23%) 4,8 4,6 5,2 6,8 6,6 5,6 5,8 

nowodworski (25,4%) 2,0 1,7 2,0 2,9 2,8 2,6 2,9 

pucki (11,4%) 1,6 1,8 2,5 3,3 3,4 3,9 4,0 

słupski (ziemski) 

(21,5%) 2,5 3,2 4,6 5,6 5,9 6,2 

6,5 

stargardzki (18,4%) 3,3 3,2 4,1 5,9 4,9 5,0 5,5 

sztumski (24,5%) 1,0 1,7 1,8 2,8 2,0 2,5 2,8 

tczewski (13,0%) 3,8 3,9 4,1 5,9 5,8 5,8 5,9 

wejherowski (14,2%) 1,9 2,7 4,2 7,2 5,5 5,7 6,8 

Gdańsk (5,1%) 2,5 3,1 4,5 6,5 5,8 7,0 7,5 

Gdynia (5,1%) 4,3 5,3 9,1 11,0 7,5 8,6 10,0 

Słupsk (11,7%) 5,6 9,4 11,8 15,4 12,1 12,3 14,3 

Sopot (3,6%) 5,0 5,8 12,9 13,9 9,4 10,4 8,7 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

 

Według danych udostępnionych przez Wojewódzki Urząd Pracy, różnice  

w natężeniu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych są determinowane przestrzenie  

(od kilkudziesięciu osób w powiecie sztumskim do ponad siedmiuset w Gdańsku); 

rodzajem niepełnosprawności (bezrobotne osoby niepełnosprawne to przede wszystkim 

osoby z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi i neurologicznymi); wiekiem 

(najbardziej na bezrobocie narażone są osoby w wieku od 45 r.ż.) oraz poziomem 

wykształcenia (najmniejszy udział wśród niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

bezrobotni mają osoby z wykształceniem wyższym – osób tych jednak przybywa 

względnie częściej niż pozostałych, zwłaszcza z wykształceniem gimnazjalnym czy 

podstawowym).  

Podstawowym źródłem informacji o wolnych miejscach pracy dla osób 

niepełnosprawnych są znajomi oraz pracownicy socjalni. Z przeprowadzonego badania 
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wynika, że największe znaczenie w zakresie wsparcia udzielanego osobom 

niepełnosprawnym na rynku pracy przypisywane jest urzędom pracy. Dużą rolę pod tym 

względem odgrywają także różnego typu instytucje pomocy społecznej. Zwraca natomiast 

uwagę niska skuteczność agencji zatrudnienia i firm HR-owych.  

W województwie pomorskim realizowanych jest szereg programów mających na celu 

aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Mają one na celu tworzenie miejsc 

aktywizacji zawodowej, organizację szkoleń, prace interwencyjne czy usługi doradztwa 

indywidualnego. Skala zaangażowania osób niepełnosprawnych w poszczególne formy 

wsparcia jest jednak niewielka bądź trudna do zidentyfikowania z uwagi na fakt 

niewydzielania ich jako odrębnej grupy beneficjentów objętych programem.  

Największą barierą dostępu osób niepełnosprawnych do pomorskiego rynku pracy 

jest niewystarczająca liczba ofert zatrudnienia, zwłaszcza poza dużymi miastami. Wśród 

pozostałych barier najczęściej wymieniania była ograniczona mobilność osób 

niepełnosprawnych oraz niedopasowane ich kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku 

pracy. Pewna grupa barier ma także charakter „miękki”, np. brak wiary osób 

niepełnosprawnych we własne możliwości, strach przed utratą świadczeń przez podjęcie 

pracy zarobkowej, czy niechęć ze strony pracodawców do ich zatrudniania. Wśród 

głównych postulatów zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych  

na pomorskim rynku pracy, znajdują się takie propozycje jak: umożliwienie podejmowania 

pracy w domu (telepraca, chałupnictwo) oraz promocja samej idei zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w ramach kampanii społecznych.  

Ważną rolę w życiu osób niepełnosprawnych pełni także rehabilitacja zawodowa  

i społeczna, która warunkuje ich sytuację w różnych przejawach życia społecznego,  

ich sytuację na rynku pracy, itp. Potencjał województwa pomorskiego w omawianym 

zakresie buduje 45 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Zakłady Aktywizacji Zawodowej 

oraz 9 Centrów Integracji Społecznej. Jeżeli chodzi o dostępność do rehabilitacji 

społecznej to sama gmina Kosakowo nie dysponuje takimi placówkami, natomiast powiat 

Pucki posiada Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.  

Kolejną, istotną dla osób niepełnosprawnych, jest kwestia dostępu do rehabilitacji 

leczniczej. Obecny potencjał województwa pomorskiego w zakresie rehabilitacji leczniczej 

stanowi kilkaset różnego rodzaju podmiotów oferujących usługi w zakresie świadczeń 

pielęgniarsko-opiekuńczych, zaopatrzenia w środki pomocnicze, ortopedyczne oraz 

protetyczne. Niezależnie od obiektywnych danych obrazujących skalę systemu 

rehabilitacji leczniczej, należy mieć świadomość, że w opinii respondentów jest ona 
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niezadowalająca. System opieki zdrowotnej w tym obszarze podlega problemowi 

niewystarczającego dofinansowania. Skutkuje to koniecznością długiego oczekiwania  

na uzyskanie świadczenia czy niższym dofinansowaniem zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.  

Z udostępnionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Pucku danych wynika, że komisja ds. orzekania przyjmowała wnioski mające na celu 

umożliwienie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 

oraz możliwość skorzystania z systemu środowiskowego wsparcia samodzielnej 

egzystencji. W przypadku osób do 16 roku życia najczęstszym celem składania wniosków 

było przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Wśród dorosłych najwięcej orzeczeń wiązało się 

z upośledzeniami narządów ruchu (około jednej trzeciej wszystkich orzeczeń). Zmiany 

zachodzące w obrębie stopnia orzekanych niepełnosprawności (zwiększenie orzeczeń  

o stopniu znacznym przy jednoczesnym spadku orzeczeń o stopniu lekkim) mogą 

prowadzić do wniosku, że następuje pogorszenie się kondycji zdrowotnej społeczeństwa. 

Hipotezę tę potwierdza wzrost liczby wydanych orzeczeń. Trend ten można również 

zaobserwować wśród osób do 16 roku życia. Przyczynami są przede wszystkim choroby 

cywilizacyjne (układu oddechowego i krążenia). Utrzymanie się tendencji może mieć 

istotne skutki dla przyszłego kształtu systemu wsparcia. 

Następna tabela obrazuje liczbę spraw wpływających do Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w poszczególnych miejscowościach gminy Kosakowo. 

 

Tab. 9. Liczba złożonych wniosków o wydanie orzeczenia do Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku w roku 2012 

 

Miejscowość Wnioski o orzeczenie osób 

dorosłych  

Wnioski o orzeczenie dla 

dziecka  

razem 

Kosakowo 5 2 7 

Suchy Dwór 6 1 7 

Pogórze 7 3 10 

Mechelinki 6 0 6 

Rewa 8 1 9 

Mosty 14 1 15 

Pierwoszyno 13 0 13 
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Dębogórze 12 2 14 

Dębogórze 
Wybudowanie 

0 0 0 

Kazimierz 4 0 4 

Razem 75 10 85 

 

Odrębną kwestią jest postrzeganie osób niepełnosprawnych i będące jego skutkiem 

postawy społeczne wobec nich. Stosunek do osób niepełnosprawnych jest  

w województwie pomorskim dosyć dobry. Jednak nawet przy założeniu, że sytuacja w tym 

względzie w ciągu ostatniej dekady poprawiła się, praca nad przekształceniem społecznych 

postaw wobec osób niepełnosprawnych wciąż powinna trwać. W powszechnej opinii 

popularny jest bowiem w dalszym ciągu dość niekorzystny obraz osoby niepełnosprawnej. 

Taka stereotypizacja rodzi obojętne lub negatywne zachowania wobec analizowanej grupy.  

W gminie Kosakowo ze stereotypami walczy się m.in. poprzez utworzenie klas 

integracyjnych i możliwość kształcenia dzieci niepełnosprawnych.  

Oczekiwania osób niepełnosprawnych w zakresie systemu wsparcia dotyczą  

w dużej mierze pomocy o charakterze materialnym, poszczególnych kwestii związanych  

z niwelowaniem niepełnosprawności (rehabilitacja lecznicza), bądź jej efektów (likwidacja 

barier w najbliższym otoczeniu).  

W gminie Kosakowo niepełnosprawność jest na drugim miejscu jako najważniejszy 

powód przyznania pomocy. W roku 2010 z powodu niepełnosprawności skorzystało  

ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 99 rodzin (203 osoby w tych 

rodzinach), w roku 2011 skorzystało 97 rodzin (192 osoby w rodzinach), natomiast w roku 

2012 jak wynika ze sprawozdawczości do MPiPS skorzystało 96 rodzin ze 193 osobami  

w tych rodzinach. Jak wynika z powyższego liczba ta utrzymuje się na względnie stałym 

poziomie. 

Poprawy wymaga poziom koordynacji współpracy pomiędzy poszczególnymi 

służbami i doprecyzowanie przepisów obowiązującego prawa. Pożądane byłoby również 

przejście od systemu opiekuńczego w kierunku kształtowania kompetencji społecznych  

i zawodowych. Szczególną rolę przypisuje się przy tym kwestiom dostępu do rynku pracy.  

Skala potrzeb osób niepełnosprawnych sprawia, że system wsparcia jest 

niewydolny w zakresie ich zaspokajania. Nie bez znaczenia są same niepełnosprawności 

utrudniające w sposób czysto techniczny dostęp do różnego rodzaju przejawów życia 

społecznego. 
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Korzystne zmiany mają związek z przeobrażaniem się postaw społecznych wobec 

niepełnosprawności, przejawiających się w coraz częstszym dostrzeganiu i zaspokajaniu 

ich potrzeb. Za szczególnie istotne uznane zostało wykluczenie społeczne w dostępie  

do informacji.  

Jeżeli chodzi o kierunki działań to konieczne jest stworzenie kompletnej i aktualnej 

informacji o skali i właściwości zjawiska niepełnosprawności w województwie 

pomorskim. 

Konieczna jest dalsza likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych oraz 

zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w systemie kształcenia. Należy  

w działaniach dążyć również do zmiany niekorzystnej sytuacji osób niepełnosprawnych na 

pomorskim rynku pracy. Jako priorytet uznaje się również walkę ze stereotypami  

w zachowaniach społecznych wobec osób niepełnosprawnych.  

 

2.2.6 Rozwiązywanie problemów alkoholowych 

 

Do najważniejszych, najbardziej spopularyzowanych uzależnień w regionie należy 

alkoholizm i narkomania. Przez lata wypracowane zostały różne metody przeciwdziałania  

i zwalczania obu tych zjawisk. W ostatnich latach natomiast zauważyć można 

rozpowszechnienie nowych form uzależnień takich jak: uzależnienie od internetu, 

uzależnienie od leków, dopalaczy, uzależnienie od hazardu, itd. W roku 2011 w całym 

województwie funkcjonowało 7 stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, ośrodki  

te dysponowały jednocześnie 154 łóżkami dla osób uzależnionych.  

Problemy alkoholowe są rozwiązywane w gminie Kosakowo poprzez działalność 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mieści się  przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b (wejście z boku).  

 W gminie powołano również Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Uchwalono również Uchwałą  Nr XXXV/92/2012 z dnia 5 grudnia 2012 

roku Rady Gminny Kosakowo - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.  

Jak wynika ze sprawozdawczości GOPS Kosakowo sporządzonej do MPiPS w roku 2010  

z pomocy z powodu alkoholizmu skorzystało aż 65 rodzin (131 osób w rodzinach).  

W 2011 roku skorzystało 39 rodzin (80 osób w rodzinach), natomiast w roku 2012 

skorzystało 49 rodzin (99 osób w rodzinach). W okresie ww. trzech lat nie przyznano 

żadnej pomocy w związku z narkomanią.   
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2.2.7 Bezpieczeństwo 

 

Bezpieczeństwo jest bardzo szeroko rozumianym pojęciem. Obejmuje poczucie 

bezpieczeństwa każdego obywatela, członków rodziny. Na potrzeby niniejszej strategii  

skupimy się na przeciwdziałaniu przemocy domowej jako zjawisku, które budzi relatywnie 

najwięcej emocji. Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest jednak dość trudna  

do zdiagnozowania z uwagi na złożoność form, jakie przybiera, ale także przez postawę 

samych ofiar, które często z różnych przyczyn nie zgłaszają problemu odpowiednim 

służbom.  

Na podstawie dostępnych źródeł informacji można stwierdzić, że sytuacja  

w województwie pomorskim jest zbliżona do krajowej. Najczęściej doświadczano 

przemocy psychicznej, z kolei śladowe wartości przybrało zjawisko przemocy seksualnej 

(w województwie pomorskim doświadczenia w tym względzie zadeklarowały jedynie 

kobiety). Liczba interwencji policyjnych w przypadku przemocy domowej na przestrzeni 

ostatniej dekady podlegała fluktuacjom – ich liczba w ostatnich latach jest wyraźnie 

wyższa.  

Wzrosła także liczba wypełnianych Niebieskich Kart oraz liczba ofiar wśród osób 

małoletnich co jest bardzo niepokojące.  W roku 2011 pomorska Policja odnotowała 1 525  

postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w której była 

prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”. 

 
 
Z tego: 
 
 

 
 

Jednocześnie założono 3 925 niebieskich kart. W miastach sporządzono 2 204 (56 %) 

niebieskich kart, na wsiach sporządzono ich  1 721 (44%). 
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Spośród osób małoletnich dotkniętych przemocą domową 1 473 było poniżej 13 roku 

życia, a 718 było pomiędzy 13 a 18 rokiem życia 

Zauważalny jest również wzrost liczby ofiar wśród mężczyzn, choć ofiarami nadal 

w znacznej części są kobiety. Mamy zatem do czynienia z powolnym odwracaniem 

stereotypów odwołujących się do roli płci w aktach przemocy. Ujawnione w ramach badań 

właściwości zjawiska pokazują ponadto, że najczęściej stosowana jest przemoc werbalna 

(obrażanie/znieważanie) oraz fizyczna. Dość powszechna jest także przemoc ekonomiczna. 

Statystyki policyjne w dużej mierze potwierdzają opinie na ten temat pracowników 

instytucji pomocy społecznej oraz zapewne wiedzy potocznej. Potwierdzają to wyniki 

badania różnych aspektów sytuacji osób doświadczających przemocy w województwie 

pomorskim z listopada 2011 roku..  

 

Płeć a sprawstwo poszczególnych rodzajów przemocy 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

przemoc f izyczna

przemoc seksualna

przemoc domow a

przemoc rów ieśnicza

przemoc psychiczna

przemoc w obec osób niepełnospraw nych

przemoc w obec osób starszych

%

kobieta mężczyzna

 

Badanie różnych aspektów sytuacji osób doświadczających przemocy w województwie 

pomorskim (ASM listopad 2011). 

 

Trudno przy tym o jednoznaczne wytłumaczenie występowania poszczególnych form 

przemocy. Zarówno ofiarami, jak i sprawcami przemocy są najczęściej partnerzy życiowi 

(współmałżonkowie, konkubenci). Oczywiście w przypadku ofiar mówimy częściej  

o kobietach, co może to mieć związek z wciąż występującym modelem rodziny o silnie 

patriarchalnym charakterze. W kontekście zjawisk towarzyszących przemocy w rodzinie 

wyraźnie najczęściej wskazywano alkoholizm oraz biedę i konflikty rodzinne.  

Są to, w opinii respondentów swoiste stymulatory zachowań agresywnych, co wydaje się 

być dość stereotypową oceną zjawiska. 
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W ogólnopolskich badaniach TNS OBOP dla MPiPS (2010) spośród badanych 

mieszkańców województwa pomorskiego 33% deklaruje, iż doświadczało przemocy  

(w Polsce, ogółem: 34%); 

W rozbiciu na poszczególne formy przemocy, mieszkańcy pomorskiego deklarują: 

- przemoc fizyczna; 14% (Polska, ogółem: 16%) 

- przemoc psychiczna: 26% (Polska, ogółem: 27%) 

- przemoc seksualna: 2% (Polska, ogółem: 3%) 

- przemoc ekonomiczna: 9% (Polska, ogółem: 9%) 

Osobami stosującymi przemoc są wśród mieszkańców pomorskiego współmałżonkowie 

albo konkubenci (ponad 80%), w dalszej kolejności rodzice względem dzieci (ponad 

30%), dzieci względem rodziców (poniżej 10%)  /ASM dla ROPS, 20111); 

Problemami towarzyszącymi przemocy są, wg deklaracji mieszkańców województwa 

pomorskiego: alkoholizm (blisko 100% wskazań), ubóstwo (blisko 60% wskazań), 

konflikty rodzinne  (ponad 50% wskazań), zaburzenia psychiczne (ponad 30% wskazań); 

Najprecyzyjniej i w najdłuższej perspektywie czasowej opisuje zjawisko przemocy  

w rodzinie, na terenie województwa pomorskiego statystyka prowadzona przez Policję.  

Z jej danych wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu (2001-2011) przeprowadzono 40 4.917 

interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie, co daje średnio ponad  

40 tysięcy interwencji rocznie. W tym czasie Policja wszczęła 36.900 razy procedurę 

Niebieskich Kart w związku z domniemaniem przemocy w rodzinie (średnio: ok. 3700 NK 

rocznie). Liczba osób, zarejestrowanych przez pomorską Policję, jako pokrzywdzone 

przemocą w rodzinie wyniosła w ostatnim dziesięcioleciu: 58.235, z czego 34.746  

to kobiety (60%), 3.873 to mężczyźni (7%), a 19.616 to osoby małoletnie (33%) 

W gminie Kosakowo Uchwałą Rady Gminy Uchwała nr VIII/33/2011 z dnia  

5 kwietnia 2011 roku przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2015. Zarządzeniem nr 52 /2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 19 kwietnia 

2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Jak wynika z danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Kosakowie liczba założonych 

Niebieskich Kart (zgodnie z procedurą Niebieskie Karty) w 2012 roku wyniosła 11, dla 

każdej sprawy powołano grupę roboczą, zakończono 7 procedur.  

                                                           
1
   „Raport końcowy. Badanie różnych aspektów sytuacji osób doświadczających przemocy w województwie pomorskim”, ASM 

Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., opr. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, Kutno 2011r. 
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Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ściśle związana z zadaniami 

stojącymi przed pomocą społeczną. Ośrodki pomocy społecznej są organizatorami działań 

zespołów interdyscyplinarnych, a pracownicy socjalni stanowią podstawę składów grup 

roboczych. Działanie w tym obszarze jest szczególnie utrudnione z uwagi na ogólne 

obciążenie zadaniami i narastanie ilości problemów społecznych do rozwiązania 

sprzężonych z ryzykiem występowania przemocy w rodzinie. Zasoby pomocy społecznej 

(instytucjonalne, kadrowe, programowe) istnieją, w szczególności w dużych ośrodkach 

miejskich, wymagają jednak stałego uzupełniania i rozwijania. Bardzo istotne jest 

zatrudnienie odpowiedniej liczby specjalistów, którzy wesprą ofiary przemocy i będą 

skutecznie pomagać.  

 

3. Najważniejsze problemy społeczne na terenie gminy Kosakowo 

 

Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najważniejszych elementów 

każdego postępowania diagnostycznego mającego określić zasadnicze problemy  

i ewentualne kierunki ich rozwiązywania. Podstawowym narzędziem badawczym,  

za pomocą którego zidentyfikowano problemy społeczne gminy, była ankieta rozesłana 

wśród osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej, jak również wśród 

mieszkańców gminy Kosakowo. Z nadesłanych odpowiedzi wyłonił się obraz 

najistotniejszych kwestii dotykających lokalną społeczność. 

Analizując przeprowadzone badania i sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kosakowie za lata 2010 – 2012 w zakresie powodów przyznawania pomocy, 

należy stwierdzić, że charakteryzują się one dość stałymi danymi, które pokazują,  

że podopieczni GOPS jako formę pomocy preferują świadczenia pieniężne, następnie 

pomoc rzeczową i pracę socjalną. 

Klientami ośrodka są głównie osoby niepełnosprawne i długotrwale chore.  

W analizowanym okresie poza ubóstwem, niepełnosprawność w 2010 i 2011 roku 

plasowała się na pierwszej pozycji, natomiast w roku 2012 na drugiej. W roku 2012  

na pierwszą pozycję wysunęła się bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego. Natomiast ankietowane osoby uznają,  

że największym problemem w gminie jest bezrobocie, na co wskazali aż 47 razy oraz 

alkoholizm wskazany 43 razy.  
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Z danych OPS wynika, że z tytułu bezrobocia jako powodu przyznania pomocy korzysta 

tylko 57 rodzin, co daje 4 miejsce na liście powodów przyznania pomocy.   

Kolejnym powodem przyznawania pomocy przez GOPS jest bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.  

W GOPS Kosakowo z pomocy społecznej korzysta aż 120 rodzin z dziećmi, z czego 

najwięcej rodzin jest z jednym dzieckiem, następnie z dwójką i trójką dzieci. Dużo jest 

rodzin niepełnych, bo aż 41, w tym 6 takich rodzin ma powyżej 4 dzieci. Jednak 

największym problemem na ternie gminy jest zła sytuacja finansowa jej mieszkańców, 

ponieważ aż 98% wszystkich osób korzystających z wszelkiego rodzaju świadczeń   

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie to osoby, których dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

które wynosi 542 zł dla osoby samotnej, a 456 zł dla osoby w rodzinie.  Z powodu ubóstwa 

skorzystały w roku 2012 aż 154 rodziny. Natomiast osoby ankietowane tylko 18 razy 

wskazali ten problem społeczny. Badani wskazali 43 razy na problem społeczny jakim jest 

alkoholizm, te dane pokrywają się z danymi sprawozdawczymi, ponieważ aż 49 rodzin 

korzysta z pomocy z tego powodu.  

 

4. Metodologia i opis realizacji badań 

 

 Mając na względzie partycypacyjny model budowania strategii postanowiono 

zastosować metodę badania ankietowego. Badaniem tym objęto mieszkańców gminy  

w tym osoby pełniące różnorodne funkcje społeczne. Zastosowanym narzędziem był 

kwestionariusz ankiety o wysokim stopniu standaryzacji do samodzielnego wypełnienia 

zawierający 28 pytań. Rozesłano 100 ankiet, uzyskując zwrot na poziomie 79 

wypełnionych ankiet, co daje nam 79% i świadczy o zainteresowaniu środowiska 

lokalnego oraz zaangażowaniu w działania prowadzone na terenie gminy 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

4.1  Wyniki ankiet 

 

Mieszkańcy w badaniu ankietowym ocenili warunki życia w ich gminie w następujący 
sposób. 
 
Wykres 1. Ocena warunków życia przez mieszkańców Gminy 
 

bardzo złe

1%
złe

0% raczej złe

3%

średnie

42%

raczej dobre

32%

dobre 

21%

bardzo dobre

1%

 
 
 

Z wykresu wynika, że 42% badanych uważa, iż warunki życia w gminie są średnie, 

natomiast 32 % ocenia je jako raczej dobre, 21% uznaje je za dobre, natomiast tylko 1 % 

za bardzo dobre. Tylko 3% mieszkańców uznaje warunki życia za raczej złe. Jak wynika  

z powyższego mieszkańcy pozytywnie oceniają warunki życia w ich gminie, ponad połowa 

mieszkańców w sposób pozytywny oceniła warunki życia w gminie Kosakowo. 
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Wykres 2. Zmiana warunków życia mieszkańców gminy w ciągu ostatnich 5 lat 
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Z wykresu wynika, że aż 49% badanych uważa, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat warunki 

życia w Gminie Kosakowo raczej polepszyły się, 15% ankietowanych uważa,  

że zdecydowanie polepszyły się, a tylko 9% , że raczej się pogorszyły. Nikt nie wskazał 

aby warunki życia mieszkańców zdecydowanie pogorszyły się. Natomiast 34% uznało,  

że warunki życia nie uległy zmianie. Jest to dobry wynik korelujący pozytywnie  

z wynikami dot. oceny warunków życia w gminie. Mieszkańcy pozytywnie oceniają 

warunki życia w gminie Kosakowo oraz uznali, że zmiany które zachodzą w gminie 

powodują polepszenie warunków życia. Tak uznaje ponad połowa ankietowanych 

mieszkańców.  
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Wykres 3. Występowanie w gminie problemów społecznych 
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Badani, z którymi przeprowadzono ankiety uważają, że najwięcej w gminie jest 

problemów społecznych związanych z bezrobociem, na które wskazało aż 47 

ankietowanych oraz alkoholizm – wskazany 43 razy i niezaradność życiowa wskazana 40 

razy.  Te trzy grupy problemów dominują w odpowiedziach badanych. Kolejne miejsce 

zajmują:  

− bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

− problemy ludzi starszych, 

− brak poczucia bezpieczeństwa, 
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− narkomania, 

− ubóstwo, 

− długotrwała choroba, 

− niepełnosprawność. 

 
Wykres 4. Obszary wykluczenia społecznego 
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Według ankietowanych, obszary wykluczenia społecznego dotykają długotrwale 

bezrobotnych, osób uzależnionych od alkoholu, rodziny mające trudności opiekuńczo – 

wychowawcze, a także osoby starsze. Jak wynika z analizy danych odpowiedzi wskazujące 

obszary wykluczenia społecznego pokrywają się z wcześniejszymi na temat występowania 

problemów społecznych w gminie. 
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Wykres 5. Działania jakie powinien podjąć samorząd, aby ograniczyć obszary 

wykluczenia społecznego.  

 

 

Mieszkańcy wskazali następujące działania do podjęcia przez samorząd w celu 

ograniczenia obszaru wykluczenia społecznego: 

− uruchomienie programu prac społecznie użytecznych co pozytywnie koreluje  

z danymi, że bezrobotni to obszar wykluczenia społecznego,  

− zorganizowanie robót publicznych również jest zgodne z wcześniejszymi 

wypowiedziami osób badanych, 

− upowszechnienie zatrudnienia wspieranego również dot. Osób bezrobotnych, osób 

opuszczających placówki i zakłady karne, 

− otwarcie klubów integracji społecznej jest dobrym pomysłem, pokrywającym się  

ze wskazanymi wcześniej obszarami wykluczenia społecznego,  

− wsparcie organizacji pozarządowych. 
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Wykres 6.  Czy zdaniem Państwa na terenie gminy Kosakowo zamieszkuje wiele 
rodzin/osób ubogich? 
 

 
 

47% badanych osób wskazało, iż słyszało o rodzinach ubogich w swojej gminie, natomiast 

32% badanych stwierdziło, iż zna takie rodziny. 

 
Wykres 7. Powody popadania w ubóstwo rodzin i osób z terenu gminy Kosakowo  
 

 
Według mieszkańców gminy Kosakowo głównym powodem popadania rodzin i osób  

w ubóstwo są uzależnienia oraz bezrobocie. Następnym powodem wymienianym jest 

dziedziczenie ubóstwa i wyuczona bezradność. 



51 

 

 

Wykres 8. Warunki życia rodzin/osób dotkniętych ubóstwem w gminie Kosakowo 
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Według badanych warunki życia osób dotkniętych ubóstwem w ciągu ostatnich 5 lat nie 
zmieniły się. 29 osób wskazało, że raczej pogorszyły się. Tylko 12 osób wskazało,  
że warunki życia się polepszyły. 
 
Wykres 9. Ocena aktualnej sytuacji na rynku pracy w gminie 
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Rynek pracy w gminie został oceniony na średni – wskazały tak 33 osoby oraz raczej zły – 

wskazano 23 razy. 11 osób badanych wskazało, że sytuacja na rynku pracy w gminie jest 

zła, co daje nam 34 odpowiedzi oceniające rynek negatywnie na 79 badanych. 
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Wykres 10. Jakie są w Pana/i opinii główne przyczyny problemów na rynku pracy? 
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Jako główne przyczyny problemów na rynku pracy mieszkańcy wskazują wysokie koszty 

zatrudnienia pracowników, trudną sytuację finansową przedsiębiorstw, brak nowych 

inwestycji. 
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Wykres 11. Działania, które  przyczyniłyby się do spadku bezrobocia w gminie 

 

 
 
Badani mieszkańcy gminy wskazali 29 razy, że najistotniejszym działaniem jest obniżenie 

kosztów zatrudnienia pracowników oraz usprawnienie systemu pośrednictwa pracy – 

wzkazanie – 27 razy,  a także szkolenia zawodowe dla bezrobotnych wskazane 26 razy. 

Badani wskazali również na kolejny aspekt czyli staże i praktyki zawodowe zwłaszcza dla 

osób młodych po szkole, którzy nie są w stanie zdobyć odpowiedniego doświadczenia 

zawodowego.  
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Wykres 12. Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie 
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Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie jest postrzegana przez mieszkańców jako 

średnia, na co wskazało 49% badanych. Natomiast aż 28% badanych odpowiedziało,  

że sytuacja osób niepełnosprawnych jest raczej dobra i 5% badanych jako dobra. Za złą  

i raczej złą uznaje ją 17% mieszkańców. Podsumowując wypowiedzi ankietowanych 

można uznać, że sytuacja osób niepełnosprawnych postrzegana jest pozytywnie.  
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Wykres 13. Najczęstsze problemy osób niepełnosprawnych 
 

 
 
 

Za najczęstsze problemy osób niepełnosprawnych badani mieszkańcy uznali brak ofert 

pracy, bariery architektoniczne, utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych. Badani 

mieszkańcy wskazali również na alienację i poczucie pozostawienia samych sobie osób 

niepełnosprawnych. 
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Wykres 14.  Działania konieczne do podjęcia w celu umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym 
 

 
 
 

Za najważniejsze działanie do podjęcia przez gminę mieszkańcy wskazali rozwój edukacji 

integracyjnej, a także wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie  

i dostosowanie środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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Wykres 15. Ocena sytuacji osób starszych w gminie 
 

 
 
Mieszkańcy biorący udział w badaniu wskazali w 40%, że sytuacja osób starszych jest 

średnia, 39% wskazało, że sytuacja jest raczej dobra i dobra. Jest to pozytywna opinia  

o sytuacji osób starszych w gminie Kosakowo. Tylko 21% osób badanych wskazało,  

że sytuacja jest zła lub raczej zła.  

 
Wykres 16. Problemy najczęściej dotykające osoby starsze w gminie 
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Osoby starsze narażone są według osób badanych na schorzenia wieku podeszłego. Na ten 

aspekt wskazano aż 56 razy. Jako istotne jawi się również wskazywana samotność, brak 

ofert spędzania wolnego czasu i ubóstwo. 

 

Wykres 17. Działania na rzecz osób starszych konieczne do podjęcia na terenie gminy 
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Badani uznali, że konieczne jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług oraz 

promowanie klubów seniora. Za równie ważne uznano rozwój usług opiekuńczych oraz 

stworzenie programu pomocy osobom starszym. Wypowiedzi te są zgodne z 

wcześniejszymi dot. głównych problemów osób starszych.  
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Wykres 18. Ocena sytuacji dzieci i młodzieży w gminie 
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41% badanych stwierdziło, że sytuacja dzieci i młodzieży w gminie Kosakowo jest bardzo 

dobra, dobra lub raczej dobra. Natomiast 32% uznaje ją za średnią. Daje to nam 73% 

badanych, którzy oceniają sytuację dzieci i młodzieży pozytywnie. Tylko 1% badanych 

stwierdził, że sytuacja jest bardzo zła, 10% że zła,  natomiast 15% że raczej zła. Działania 

skierowane do dzieci powinny systematycznie poprawić ich sytuacje w rodzinie, 

społeczności lokalnej, szkolnej. Ich sytuacja powinna być stale monitorowana do czego 

zobowiązuje nas ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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Wykres 19. Najczęstsze przyczyny występowania problemów społecznych wśród 
dzieci i młodzieży w gminie 
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Najczęstszą przyczyną problemów wśród dzieci i młodzieży w gminie jest alkoholizm 

występujący w rodzinie oraz jego picie. Kolejnym powodem jest brak ofert organizacji 

czasu wolnego i ogólna dysfunkcja rodziny. 
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Wykres 20. Działania konieczne do podjęcia na rzecz rodzin dzieci i młodzieży 

dotkniętych problemami społecznymi 
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Za najważniejsze działania uznano zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 

wspieranie rodzin w wysiłkach zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków 

rozwoju dzieci i młodzieży. Za istotne uznano również prowadzenie kampanii edukacyjno 

– informacyjnych nt. uzależnień oraz prowadzenie szkół dla rodziców.  
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Wykres 21.Czy gmina to miejsce bezpieczne? 
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15 badanych mieszkańców określiło gminę Kosakowo jako miejsce bezpieczne, 28 jako 

raczej bezpieczne. 27 badanych stwierdziło, że trudno im powiedzieć. Natomiast tylko 6 

badanych stwierdziło, że gmina raczej nie jest bezpieczna, a tylko 3 zdecydowanie 

stwierdziło, że nie jest to bezpieczne miejsce.  
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Wykres 22. Przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa 
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Za przyczynę braku poczucia bezpieczeństwa badani uznali zbyt małą liczbę patroli 

policyjnych, brak oświetlenia ulicznego oraz pijących alkohol w miejscach publicznych. 

 
Wykres 23. Występowanie zjawiska uzależnień w gminie 
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11 badanych wskazało, że bardzo często występują uzależnienia w gminie, 30 osób, że 

często, natomiast 33 osoby wskazały, że rzadko występują na terenie gminy uzależnienia. 

5 osób uznało, że uzależnienia nie występują.  

 
 
 
 
Wykres 24. Najczęstsze przyczyny występowania uzależnień w gminie 
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Za najczęstsze przyczyny występowania uzależnień uznano bezrobocie, następnie 

niedostosowanie społeczne i rozpad rodziny. Badani mieszkańcy w dużym stopniu 

wskazywali na bezrobocie jako jedną z głównych przyczyn występowania uzależnień.  

W niektórych przypadkach trudno odróżnić czy bezrobocie jest przyczyną czy skutkiem 

uzależnień. Stwierdzenie tego wymagałoby przeprowadzenia pogłębionej diagnozy 

sytuacji osób bezrobotnych i uzależnionych w gminie. 
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Wykres 25. Działania konieczne do podjęcia na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin 
 

zapewnienie wsparcia terapeutycznego

zorganizowanie punktu konsultacyjnego

stworzenie grupy wsparcia

tworzenie klubów AA,A-teen,Al.-anon

zapewnienie wsparcia medycznego

wsparcie dla rodzin uzależnionych

inne 

30

16

22

37

10

35

2

 
 
Za najistotniejsze uznano w tym zakresie utworzenie klubów AA, A-teen, Al – anon oraz 

szeroko rozumiane wsparcie dla rodzin uzależnionych a także zapewnienie wsparcia 

terapeutycznego. 

 
Wykres 26. Występowanie zjawiska przemocy domowej na terenie gminy  
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54% badanych osób słyszało o rodzinach na terenie gminy Kosakowo w których występuje 

przemoc domowa. 9% badanych zna dużo takich rodzin. Natomiast 8% badanych nie 

słyszało o takich rodzinach, a 29% nie zna takich rodzin.  

 

Wykres 27. Najczęstsze przyczyny występowania przemocy domowej 
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Według respondentów najczęstszą przyczyną występowania przemocy domowej  

są uzależnienia w rodzinie – tak wskazano w 45%. Kolejnym powodem jest ubóstwo – 

17% oraz bezrobocie – 17%.   
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Wykres 28.  Działania konieczne do podjęcia na rzecz rodzin i osób dotkniętych 
przemocą domową 
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Według respondentów należy zwiększyć zakres współpracy z policją oraz stworzyć 

procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy. Konieczne jest również 

według badanych stworzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Jak wynika z powyższego 

badani nie posiadają wiedzy, na temat już istniejącej procedury „Niebieska Karta” 

obowiązującej na terenie gminy Kosakowo.  
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4.2 Analiza SWOT 

 Bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest analiza 

SWOT. Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i mocnych stron organizacji oraz 

badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. 

Analizowany obszar - osoby uzależnione 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. sport i rekreacja, 
2. profilaktyka, 
3. praca Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
4. dostęp do Klubów A/A i na terapię 

odwykową na terenie powiatu, 
5. stałe środki finansowe na działania 

związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, 

6. zajęcia socjoterapeutyczne na terenie 
gminnych szkół, 

7. dobra współpraca z kościołem katolickim, 
8. wsparcie finansowe na wypoczynek letni 

dla dzieci z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem 

1. Brak organizacji pozarządowych, 
które wspierają osoby uzależnione. 

2. Brak świetlic socjoterapeutycznych na 
terenie gminy.  

 

Szanse:  

− istnienie odpowiednich ośrodków leczenia uzależnień w powiecie. 

Zagrożenia :  

− konieczność dobrowolnych deklaracji leczenia 

Analizowany obszar - Rodzina 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Potencjał jednostek pomocy społecznej i 
instytucji współdziałających w zakresie  
pomocy osobom i rodzinom 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  

2. Pozyskiwanie środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych. 

3. Interdyscyplinarność działań.  
4. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych 

(placówki wsparcia dziennego, 
świetlice). 

5. Bardzo dobra sieć placówek 
oświatowych różnego rodzaju. 

6. Dobra infrastruktura rekreacyjno – 
sportowa. 

1. Niewystarczająca oferta asystentury 
rodzinnej. 

2. Niedostateczna ilość środków 
finansowych. 

3. Nieadekwatna do potrzeb liczba 
zatrudnionych pracowników. 

4. Niedostateczna liczba specjalistów 
pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz 
rodziną. 

5. Brak zintegrowanych działań na rzecz 
rodziny,  niedostateczna współpraca 
między instytucjami pomocy społecznej 
oraz  niedostateczna koordynacja 
działań pomiędzy instytucjami ps. 

6. Niedostateczna ilość kadry, mała ilość 
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7. Wystarczająca ilość imprez. 
8. Podtrzymywana tradycja lokalna. 
9. Dobra praca bibliotek. 
10. wspieranie przez samorząd organizacji 

pozarządowych i nieformalnych grup 
działających dla dzieci i młodzieży. 

11. Pozyskiwanie środków pozarządowych 
na działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży. 

12. Dobrze wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna. 

13. Realizacja gminnego programu 
wspierania dzieci i rodzin. 

14. Dobra koordynacja działań podmiotów 
pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. 

dzielnicowych 

7. Zbyt mało instytucji samopomocowych 
 i ośrodków wsparcia dziennego 

8. Niedostateczna liczba rodzin 
zastępczych zawodowych, Rodzinnych 
Domów Dziecka. 

9. Niedostateczna oferta dla 
usamodzielnianych wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo - wychowawczych, zbyt 
wczesne usamodzielniane bez 
perspektyw 

10. Ograniczona możliwość wpływu na 
rodziny biologiczne, którym odebrano 
dzieci. 

11. Brak możliwości odizolowania osoby 
agresywnej od pozostałych członków 
rodziny. 

12. Deficyt placówek resocjalizacyjnych dla 
nieletnich, domów dla samotnych 
matek. 

13. Ograniczone możliwości nabywania 
nowych mieszkań przez młode rodziny, 
wysoki koszt mieszkań i czynszów. 

14. Brak budownictwa socjalnego. 

15. Niewłaściwe zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. 

 
 

Szanse:  

• budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

• wzrost świadomości społecznej o zagrożeniach korzystania z pomocy, 

• coraz większa aktywność społeczeństwa  w podejmowaniu działalności 

gospodarczej i samozatrudnienia, 

• budowanie lokalnych systemów wsparcia dla dzieci opuszczających różne formy 

pieczy zastępczej, 

• wprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”, 

• możliwość pozyskiwania środków z UE na zadania pomocy społecznej, 

• zainteresowanie zjawiskiem przemocy w rodzinie lokalnej telewizji,prasy i radia, 

• akceptacja społeczeństwa dla działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. 
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Zagrożenia :  

• ukrywanie zjawiska przemocy domowej i rówieśniczejm,   

• zagrożenie bezdomnością osób i rodzin o niskich dochodach, 

• wysokie koszty zatrudniania pracowników, 

• system prawny pomocy społecznej sprzyjający kształtowaniu pasywnych postaw 

wobec poszukiwania pracy, 

• rozwój szarej strefy zatrudnienia,  

• przewidywany wzrost świadczeniobiorców pomocy społecznej ( brak czasu na 

indywidualną pracę z rodziną, na kompleksowe podejście do rodziny), 

• potencjalny wzrost klientów korzystających ze świadczeń z powodu bezdomności, 

alkoholizmu, narkomani, 

• brak gwarancji bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemocy, 

• częste zmiany uregulowań prawnych dotyczących pomocy rodzinie, 

• niewystarczająca oferta wspólnych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej, 

policji, kuratorów, oświaty, organizacji pozarządowych. 

 

Analizowany obszar - Bezrobocie 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. niskie bezrobocie na terenie gminy, 
2. dużo przedsiębiorstw w relacji do liczby 

ludności gminy, 
3. istniejące miejsca pracy dla 

mieszkańców gminy na jej terenie, 
4. lokalizacja blisko Trójmiasta 

 (atrakcyjność inwestycyjna gminy), 
5. preferencyjne warunki dla powstawania 

i działalności nowych przedsiębiorstw, 
6. dobra współpraca między 

przedsiębiorcami a gminą, 
7. bliskość Trójmiasta – napływ turystów. 

1. niski poziom wykształcenia długotrwale 
bezrobotnych, 

2. występowanie bezrobocia 
dziedziczonego, 

3. brak rynku zbytu towarów 
wyprodukowanych przez rolników. 

 

Szanse: spadek bezrobocia w gminie. 

Zagrożenia: słabe wykorzystanie rolnictwa. 
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Obszar analizowany - Ludzie starsi 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− organizowanie imprez integracyjnych, 
− dobry dostęp do lekarza pierwszego 

kontaktu, 
− istnienie pomocy sąsiedzkiej. 

 

− słaby dostęp do lekarzy 
specjalistów , 

− mały dostęp do rehabilitacji. 

 

Szanse : możliwość organizowania festynów, imprez dla seniorów. 

Zagrożenia: starzejąca się populacja. 

 

Obszar analizowany – Niepełnosprawność 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− istnienie organizacji pozarządowych, 
− dobra współpraca organizacji z 

samorządem terytorialnym, 
− istnienie oferty sportowo – 

rekreacyjnej, 
− istnienie placówek dla osób 

niepełnosprawnych ( ŚDS w Pucku), 
− dobry dostęp do lekarza pierwszego 

kontaktu, 
− możliwość dofinasowania do zakupu 

leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
wczasów  rehabilitacyjnych itp. 

− dobry dostęp dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do edukacji i 
możliwość przewozu tych osób do 
szkół, 

− specjalistyczne usługi dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

− wzrost świadomości osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 

− brak dostatecznej bazy dla usług 
rehabilitacyjnych, 

− brak miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

Szanse :  dostęp młodzieży niepełnosprawnej do szkolnictwa. 

Zagrożenia: brak ofert pracy dla niepełnosprawnych osób. 

 

Analizowany obszar -  Przemoc 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− istnienie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy, 

− praca Zespołu Interdyscyplinarnego i 

− słaby dostęp do specjalistów 
szczególnie psychologa. 
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grup roboczych, 
− profilaktyka (pogadanki i 

przedstawienia w szkołach), 
− wysoki poziom bezpieczeństwa w 

gminie, 
− dobra dostępność do służb 

działających na rzecz osób 
pokrzywdzonych. 

 

Szanse: realizacja zadań wynikających z przyjętego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Zagrożenia: wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży. 

 

5. Podsumowanie 

 

Problemy społeczne, jakie występują w Gminie Kosakowo, zostały zdiagnozowane 

przez zespół powołany ds. opracowania strategii na podstawie sprawozdawczości  

z realizacji zadań gminy, analizy ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, analizy 

mocnych i słabych stron oraz dyskusji i spotkań tematycznych na ww. temat. 

Podsumowując zebrane dane wyłoniono 4 najważniejsze obszary zjawisk z danych 

statystycznych i sprawozdawczości GOPS , które wymagają podjęcia działań tj.: 

• ubóstwo rodzin, 

• niepełnosprawność, 

• bezrobocie, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

 

Z podsumowania badań ankietowych wynika, że ponad połowa badanych uznała 

warunki życia jako dobre i polepszające się w ciągu ostatnich 5 lat.  

Według badanych problemy występujące w gminie to: 

• bezrobocie, 

• alkoholizm, 

• niezaradność życiowa, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

• problemy ludzi starszych, 
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• brak poczucia bezpieczeństwa, 

• narkomania, 

• ubóstwo,  

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• niepełnosprawność. 

Obszary wykluczenia społecznego w gminie dotyczą przede wszystkim: 

• długotrwale bezrobotnych, 

• alkoholików, 

• osób starszych, 

• rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze, 

• bezdomnych, 

• narkomanów, 

• rodzin wielodzietnych, 

• osób niepełnosprawnych, 

• osób opuszczających zakłady karne, 

• osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

• dzieci i młodzieży. 

Samorząd, według badanych powinien: 

• uruchomić programy prac społecznie użytecznych,  

• zorganizować roboty publiczne, 

• upowszechnić zatrudnienie wspierane, 

• otworzyć centra integracji społecznej, 

• wesprzeć organizacje pozarządowe działające w tej sferze. 

 

Badani słyszeli i znają rodziny ubogie na terenie gminy Kosakowo. Głównym powodem 

popadania w ubóstwo według ankietowanych mieszkańców są: 

- uzależnienia, 

- bezrobocie, 

- dziedziczone ubóstwo, 

- wyuczona bezradność, 

- rozpad rodziny, 

- choroby. 
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Rynek pracy był oceniony średnio i raczej źle w gminie Kosakowo. Powodem tego są 

wysokie koszty zatrudnienia pracowników, ogólny brak inwestycji i zła sytuacja 

przedsiębiorstw oraz wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

Działania, które by zmieniły tą sytuację to przede wszystkim: 

- obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników, 

- usprawnienie pośrednictwa pracy, 

- szkolenia zawodowe dla bezrobotnych, 

- staże i praktyki. 

 

Sytuacja osób niepełnosprawnych oceniona jest przez mieszkańców jako średnia  

i dobra. Największym problemem osób niepełnosprawnych jest brak ofert pracy, bariery 

architektoniczne, utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych. Mieszkańcy wskazali też 

na alienację i poczucie zostawienia niepełnosprawnych samych sobie. Wskazano  

za najważniejsze rozwój edukacji integracyjnej, wsparcie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnienie i dostosowanie środków transportu do potrzeb. 

 

 Sytuacja osób starszych oceniona została pozytywnie. Najczęstszymi problemami 

tych osób są schorzenia wieku podeszłego, samotność, brak ofert spędzania czasu wolnego 

oraz ubóstwo. Mieszkańcy zaproponowali zwiększenie dostępności do specjalistycznych 

badań oraz promowanie klubów seniora a także rozwój usług opiekuńczych oraz 

stworzenie programu pomocy osobom starszym. 

 

 Sytuacja dzieci i młodzieży jest oceniana na dobrą oraz średnią. 26% badanych 

oceniło ją negatywnie.  

Przyczynami problemów wśród osób młodych i dzieci jest: 

• alkoholizm w rodzinie, 

• picie alkoholu, 

• dysfunkcja rodziny, 

• brak organizacji czasu wolnego, 

Za najskuteczniejszą walke z problemami uznano: 

• organizowanie czasu wolnego dzieciom, 

• wspieranie rodziny, 

• zapewnienie rodzicom właściwych umiejętności i wiedzy, 
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• wpływanie na zdrowy rozwój dziecka, 

• organizowanie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat uzależnień. 

 

Mieszkańcy ocenili gminę jako miejsce bezpieczne. Tak uznały 43 osoby na 79 

badanych. Dużo osób nie miało zdania na ten temat.  

Przyczynami braku poczucia bezpieczeństwa są między innymi: 

− mała liczba patroli policyjnych, 

− pijący alkohol na ulicach i placach, 

− brak oświetlenia ulicznego, 

− brak oznaczonych przejść dla pieszych. 

 

Badani mieszkańcy uznali, że uzależnienia występują rzadko – tak podały 33 osoby, 

natomiast 30 osób uznało że często i 11 że bardzo często. Przyczynami uzależnień są 

bezrobocie, niedostosowanie społeczne, rozpad rodziny. Odpowiedzią na te problemów 

powinno być tworzenie klubów AA i in., wsparcie rodzin uzależnionych i zapewnienie im 

wsparcia terapeutycznego. 

 

63% badanych osób słyszało lub zna rodziny w których występuje przemoc. Według 

ankietowanych z przemocą w rodzinie wiążą się uzależnienia, bezrobocie i ubóstwo. 

Głównym działaniem powinno być zwiększenie zakresu współpracy z policją oraz 

stworzenie procedury postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie oraz tworzenie 

ośrodków interwencji kryzysowej.   

  

Wobec powyższego uznano, że problemy dla których należy zaprogramować działania to: 

1. Ubóstwo, 

2. Niepełnosprawność i długotrwała choroba, 

3. Wsparcie rodziny, 

Działania te powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu współpracy 

różnych podmiotów, przede wszystkim instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych. 
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6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo 

 

6.1.1. Część programowa  

 

Misja: Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Kosakowo.  
Zapewnienie  mieszkańcom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych  
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
 

Obszar: Ubóstwo 
Cel główny: Dalszy rozwój systemu zaspokajania podstawowych potrzeb 
rodziny 
 

Cele szczegółowe: Ograniczenie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego 
rodzinom najuboższym. 
 

Zadanie 1: Udzielanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródła finansowania: środki własne gminy, środki na zadania zlecone, środki UE 

Wskaźnik: liczba osób objętych wsparciem ( zgodnie ze sprawozdaniem) x 1 w roku 

Realizator: GOPS Kosakowo 

 

Zadanie 2: Realizowanie programów służących zaspakajaniu podstawowych potrzeb: 

dożywianie, wyprawki szkolne, stypendia, zasiłki szkolne 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródła finansowania: środki własne gminy, środki na zadania zlecone, środki UE 

Wskaźnik: liczba osób objętych wsparciem ( zgodnie ze sprawozdaniem)  

Realizator: GOPS Kosakowo, UG Kosakowo 

 

Zadanie 3: Uzyskanie minimum zatrudnienia w GOPS zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej art. 110 pkt. 11  

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródła finansowania: środki własne gminy,  środki UE 

Wskaźnik: liczba  pracowników socjalnych  zatrudnionych w GOPS zgodna z zapisami 

ustawy 
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Zadanie 4:  Realizacja pracy socjalnej 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródła finansowania: środki własne gminy,  środki UE 

Wskaźnik: liczba  rodzin objętych pracą socjalną 

 

Obszar: Niepełnosprawność i długotrwała choroba 
Cel główny: Zapewnienie pełnego udziału w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 
 
Cele szczegółowe: Lepsze warunki i jakość życia osób niepełnosprawnych 

 

Zadanie 1: Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy z PCPR, PFRON, PUP  

i inne. 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródła finansowania: bez kosztów 

Wskaźnik: 100% osób zainteresowanych 

Realizator: GOPS Kosakowo 

 

Zadanie 2: Organizacja imprez kulturowo – sportowych dla osób niepełnosprawnych 

i długotrwale chorych 

Czas realizacji: 2014 - 2020 

Źródło finansowania: środki własne gminy, środki pozyskane z PFRON, Stowarzyszenia  

Wskaźnik: liczba imprez 

Realizator: UG Kosakowo, GOPS, Stowarzyszenia 

 

Zadanie 3: Udzielanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródła finansowania: środki własne i zlecone 

Wskaźnik: liczba osób niepełnosprawnych objęta pomocą 

Realizator: GOPS Kosakowo 

 
Cele szczegółowe: Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia (programy 
profilaktyczne, profilaktyczne badania) 
 

Zadanie 1: Powstanie gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego 
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Czas realizacji: 2014 – 2016 

Źródła finansowania: środki własne gminy 

Wskaźnik: 1 program 

Realizator: UG Kosakowo 

 

Zadanie 2: Aktywizacja osób niepełnosprawnych  

Kierowanie do ŚDS i WTZ 

Czas realizacji: 2014 - 2020 

Źródło finansowania: środki zlecone  z budżetu państwa, środki własne 

Wskaźnik: liczba uczestników z gminy Kosakowo 

Realizator: GOPS Kosakowo 

 

Zadanie 3: Stworzenie warunków do powstania ŚDS w gminie Kosakowo 

Czas realizacji: 2014 - 2020 

Źródło finansowania: środki zlecone  z budżetu państwa, środki własne 

Wskaźnik: podjęcie rozmów z osobami decyzyjnymi 

Realizator: GOPS Kosakowo 

 

Obszar : Wsparcie rodziny 
Cel główny: Wzmocnienie podstawowych funkcji rodziny 
 

Cele szczegółowe: Efektywny system wspierania rodziny i dziecka 

 

Zadanie 1: Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez udział  

w szkoleniach, spotkaniach, prelekcjach 

Czas realizacji: 2014 - 2020 

Źródło finansowania: środki własne realizatorów, środki UE 

Wskaźnik: liczba zorganizowanych spotkań 

Realizator: szkoły, GOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku, parafie. 

 

Zadanie 2: Zatrudnienie asystenta rodziny 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania: środki własne gminy, środki MPiPS 

Wskaźnik: liczba zatrudnionych asystentów – 2 
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Realizator: GOPS 

 

Zadanie  3: Zwiększenie dostępności do porad psychologicznych 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania:  środki własne gminy 

Wskaźnik:  liczba zatrudnionych psychologów – 1  

Realizator: GOPS 

 

Cel szczegółowy: Wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji społecznej dzieci i 
młodzieży (profilaktyka wykluczenia społecznego) 
 

Zadanie 1: Rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych  

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania: środki własne gminy, środki z funduszu alkoholowego 

Wskaźnik: liczba inicjatyw 

Realizator: szkoły, GKRPA 

 

Zadanie 2: Zapewnienie wypoczynku letniego i zimowego dzieciom i młodzieży 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania: środki własne gminy, środki z funduszu alkoholowego, środki 

Kuratorium Oświaty 

Wskaźnik: liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku 

Realizator: szkoły, GKRPA 

 

Cele szczegółowe: Zmniejszona skala występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie 1: Przeciwdziałanie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania - środki własne gminy 

Wskaźnik: liczba działań podjętych przez Zespół Interdyscyplinarny  

Realizator: Zespół Interdyscyplinarny 

 

Zadanie 2: Podejmowanie skutecznych interwencji 

Czas realizacji: 2014 – 2020 
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Źródło finansowania - środki własne gminy 

Wskaźnik: liczba założonych NK, Liczba spotkań grupy roboczej, liczba zakończonych 

procedur 

Realizator: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, instytucje 

działające w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

 

Cele szczegółowe: Skuteczna profilaktyka i zminimalizowane negatywne skutki 
uzależnień. 
 

Zadanie 1: Wspieranie działań na rzecz kształtowania postaw i umiejętności 

społecznych ważnych dla zdrowia i trzeźwości. 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania - środki własne gminy, środki GKRPA 

Wskaźnik: liczba działań podjętych przez GKRPA  

Realizator: GKRPA, Szkoły, GOPS, Policja 

 

Zadanie 2: Zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznego wsparcia dla 

rodzin borykaj ących się z problemem uzależnienia. 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania - środki własne gminy, środki GKRPA 

Wskaźnik: liczba zatrudnionych specjalistów  

Realizator: GKRPA, Szkoły, GOPS, Policja 

 

Zadanie 3: Zmniejszenie skali degradacji psychofizycznej osób uzależnionych. 

Czas realizacji: 2014 – 2020 

Źródło finansowania - środki własne gminy, środki GKRPA 

Wskaźnik: liczba osób uzależnionych skierowanych na leczenie  

Realizator: GKRPA, Szkoły, GOPS, Policja 

 

 

6.2 Źródło finansowania 

Do podstawowych źródeł finansowania działań z zakresu rozwiązywania problemów 

społecznych należy zaliczyć: 

- środki zlecone budżetu państwa, 
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- środki własne z budżetu gminy, 

- środki z powiatu, 

- środki unijne, 

- środki organizacji pozarządowych. 

 

6.3 System realizacji 

Zasadniczymi narzędziami realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych będą gminne programy w szczególności dotyczące  przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy 

społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

przemocy i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

Kolejnym z elementów realizacyjnych GSRPS pomimo pewnej  demarkacji zakresów będą 

powiatowe programy strategiczne oraz regionalne programy. 

 

6.4 System monitoringu i ewaluacji 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem wyznaczającym ogólne 

kierunki działań na terenie Gminy Kosakowo na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców. 

Realizacja strategii jest uzależniona od wielu czynników, z których za najważniejsze 

uznaje się: 

- sytuację finansową samorządu lokalnego, 

- stopień zaangażowania lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz organizacji , 

- aktywność mieszkańców Gminy. 

Założono, że Strategia będzie realizowana do 2020 r., co nie oznacza, że jest ona 

dokumentem zamkniętym. Poszczególne przedsięwzięcia w ramach strategii będą 

monitorowane przez realizatorów oraz zespół ds. monitorowania strategii. Zadaniem 

zespołu będzie obserwowanie sposobu realizacji strategii oraz korygowanie jej zapisów do 

zmieniających się warunków i wymogów. 

Ewaluacja będzie dokonywana raz w roku, a jej wyniki zostaną przedłożone Wójtowi 

Gminy. 


