
UCHWAŁA NR XXXVI/245/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 
2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 
zm.1) oraz art. 16 b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 
182 z późn. zm.2) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 
2014 – 2020, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu

Zbigniew Byczyński

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 509
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1. Wprowadzenie 

Problemy społeczne będące wynikiem zmian politycznych i gospodarczych, jakie dokonały się 

w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, stawiają przed władzami samorządowymi nowe 

wyzwania. Dotychczas realizowany model polityki społecznej polegający głównie na 

łagodzeniu skutków nabrzmiałych niekorzystnych zjawisk okazał się nie dość skuteczny. 

Podejmowane działania skierowane były na walkę z rezultatami problemów, brak natomiast 

było wystarczającego nacisku na profilaktykę zagrożeń. W efekcie rośnie liczba osób – 

beneficjentów pomocy społecznej i utrwalają się postawy roszczeniowe tego kręgu osób. 

Dlatego też potrzebą chwili jest opracowanie spójnych, całościowych, perspektywicznych 

programów polityki społecznej. Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki 

społecznej jest strategia rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek jej 

opracowania wynika z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.), zgodnie z którym: „do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” 

Zgodnie z art. 16 b, ust. 2 Strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera  

w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej; 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3) określenie: 

a) celów strategicznych projektowanych zmian, 

b) kierunków niezbędnych działań, 

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d) wskaźników realizacji działań. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie  

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w 

szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo 

publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Działania będą kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie życia 

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca na lata 

2014-2020 jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie  
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dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, a w szczególności grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

2. Metodologia opracowania Strategii 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca na lata 2014-

2020 przygotowana została zgodnie z ogólnymi warunkami stawianymi takim dokumentom. 

Umownie można ją podzielić na trzy główne części. 

Pierwsza część przedstawia charakterystykę sytuacji społecznej miasta Wągrowca 

wg stanu na dzień 31.12.2012 roku. Zawarto tutaj informacje istotne z punktu widzenia 

występujących na jej terenie problemów społecznych. Przeanalizowano strukturę 

demograficzną, sytuację na rynku pracy, stan gospodarki miasta. Opisano również dostępne 

dla mieszkańców usługi społeczne tj. edukacja, kultura, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 

Charakterystyki tej dokonano w oparciu o:  

 informacje uzyskane z MOPS w Wągrowcu,  

 dane z PUP w Wągrowcu,  

 dane z Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu,  

 wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Wągrowca, 

 dane GUS, 

 inne dane dostępne na stronach internetowych oraz w dokumentach strategicznych 

miasta.  

Charakterystykę sytuacji społecznej miasta Wągrowca podsumowuje analiza SWOT. 

 

Część drugą stanowi prognoza zmian problemów społecznych zidentyfikowanych w części 

diagnostycznej. Prognoza ta została podzielona na 2 zasadnicze części:  

 prognozę demograficzną opracowaną w oparciu o Prognozę dla powiatów i miast  

na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035 opracowaną przez GUS, oraz 

 prognozę zmian, która nastąpi w wyniku realizacji założeń niniejszej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Niniejsza prognoza stanowi podstawę do zdefiniowania konkretnych celów strategicznych  

i kierunków działań. 

 

Część trzecia to sformułowanie konkretnych celów strategicznych i kierunków działań 

niezbędnych do zminimalizowania niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na 

terenie miasta Wągrowca. W części tej określono również sposób realizacji strategii oraz jej 
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ramy finansowe ze wskazaniem źródeł finansowania określonych działań oraz wskaźników ich 

realizacji.  

Strategia obejmuje okres do 2020 roku. Uzasadnieniem dla tak wybranego horyzontu 

czasowego jest z jednej strony specyfika procesów społecznych (skutki realizacji strategii będą 

widoczne dopiero w dłuższym okresie czasu), z drugiej zaś strony konieczność dostosowania 

Strategii do innych dokumentów programowych na szczeblu krajowym i wojewódzkim. 

3. Diagnoza sytuacji społecznej miasta Wągrowca 

3.1. Charakterystyka sytuacji społecznej 

3.1.1. Charakterystyka ogólna miasta Wągrowca 

Miasto Wągrowiec znajduje się w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w środkowo-zachodniej części powiatu wągrowieckiego.  

Rysunek 1. Miasto Wągrowiec na tle województwa wielkopolskiego 
i powiatu wągrowieckiego 

 

Źródło: www.zpp.pl 

Miasto jest jedną z siedmiu jednostek samorządowych, znajdujących się w powiecie 

wągrowieckim. Posiada status gminy miejskiej. Bezpośrednim otoczeniem miasta jest gmina 

wiejska Wągrowiec. Miasto Wągrowiec zajmuje powierzchnię 17,91 km2, co stanowi 1,72% 

powierzchni powiatu wągrowickiego. Jest to najmniejsza jednostka administracyjna na terenie 
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powiatu. 13,8% całego obszaru miasta pokrywają tereny zielone, z kolei 8,3% to powierzchnia 

rzek i jezior.  

Wągrowiec leży na Szlaku Cysterskim, który został utworzony decyzją Rady Europy  

w 1990 roku oraz na Szlaku Piastowskim,  w niedużej odległości od większych miast:  

 55 km na północ od Poznania, 

 40 km od Gniezna,  

 70 km od Bydgoszczy, 

 60 km od Piły,  

a także w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, które umożliwiają dojazd do 

międzynarodowego portu lotniczego „Ławica” w Poznaniu, a także drogi krajowej nr 11 

(Poznań – Koszalin) i autostrady A2. Wągrowiec stanowi węzeł dróg wojewódzkich  

i powiatowych, które umożliwiają łatwy i szybki dostęp do w/w ośrodków miejskich. Dotarcie 

do Poznania umożliwia także linia kolejowa nr 356 relacji Poznań – Wągrowiec.  

3.1.2. Demografia  

LICZEBNOŚĆ MIASTA Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ 

Liczba ludności na terenie miasta Wągrowca na koniec roku 2012 wyniosła  25 276 osób        

z czego 51,6% stanowiły kobiety, a 48,4% mężczyźni. W okresie 2008-2012 liczba 

mieszkańców wzrosła o 1,32%.  

Zarówno liczba mężczyzn jak i kobiet od roku 2010 do roku 2012 utrzymywała trend spadkowy. 

W okresie tym liczba mężczyzn spadła o 0,2%, natomiast kobiet o 0,3%. 

Tabela 1. Liczebność miasta Wągrowca z podziałem na płeć 

Wyszczególnienie jedn. miary  2008 2009 2010 2011 2012 

ogółem Osoba 24 947 25 005 25 338 25 313 25 276 

mężczyźni 
Osoba 12 020 12 041 12 267 12 254 12 245 

% 48,2% 48,2% 48,4% 48,4% 48,4% 

kobiety 
Osoba 12 927 12 964 13 071 13 059 13 031 

% 51,8% 51,8% 51,6% 51,6% 51,6% 

Źródło: Dane GUS 
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Wykres 1. Struktura ludności miasta Wągrowca według płci 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

WSKAŹNIK FEMINIZACJI  

Wskaźnik feminizacji wyrażony jest liczbą kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. W mieście 

Wągrowiec wskaźnik ten wyniósł kolejno: w roku 2008 – 108, w roku 2009 – 108,  

w roku 2010 – 107, w 2011 – 107, natomiast w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 106.  

STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW 

Najliczniejszą grupę wiekową w 2012 roku stanowiły osoby w wieku pomiędzy 30 i 34 rokiem 

życia. Następnymi w kolejności są osoby w wieku 25-29 lat oraz 55-59 lat.  
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Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców miasta Wągrowca w 2012 r. 

Grupa wiekowa  Ogółem Mężczyźni Kobiety 

0-4 lata 1 392 703 689 

5-9 lat 1 291 646 645 

10-14 lat 1 285 664 621 

15-19 lat 1 456 761 695 

20-24 lata 1 743 887 856 

25-29 lat 2 110 1070 1040 

30-34 lata 2 189 1120 1069 

35-39 lat 1 915 964 951 

40-44 lata 1 664 846 818 

45-49 lat 1 547 731 816 

50-54 lata 1 797 868 929 

55-59 lat 1 928 932 996 

60-64 lata 1 654 757 897 

65-69 lat 1 135 519 616 

70-74 lata 825 321 504 

75-79 lat 614 249 365 

80-84 lata 435 130 305 

Powyżej 85 296 77 219 

Razem 25 276 12 245 13 031 

Źródło: Dane GUS 

Struktura wiekowa mieszkańców miasta Wągrowca została również przedstawiona w tabeli 3 

z podziałem na 3 grupy: 

 grupa w wieku przedprodukcyjnym  (0-14 lat),  

 grupa w wieku produkcyjnym (15-59 lat dla kobiet oraz 15-64 lata dla mężczyzn), 

 grupa w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla 

mężczyzn).  

Analizując dane zawarte w tabeli 3 należy stwierdzić, że najliczniejszą grupę stanowią osoby 

w wieku produkcyjnym – 64,4% populacji miasta Wągrowca w 2012 roku. Natomiast ludność  

w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,0%, a w wieku poprodukcyjnym – 16,6% 

mieszkańców miasta. W analizowanym okresie można zauważyć, że: 

 liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym systematycznie maleje od 2010 roku  

co oznacza, że rodzi się coraz mniej dzieci, a w konsekwencji liczba ludności miasta 

będzie malała przy założeniu, że tendencja ta się nie zmieni w kolejnych latach, 

 liczba ludności w wieku produkcyjnym systematycznie maleje od 2010 roku, co 

oznacza, że coraz mniejsza ilość mieszkańców osiąga wiek, w którym podejmuje pracę 

oraz przechodzi na emeryturę, 
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 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym systematycznie wzrastała w latach  

2008-2012 co oznacza, że coraz więcej jest osób przechodzących na emerytury. 

Analizując powyższe wnioski należy stwierdzić, że świadczą one o starzeniu się 

społeczeństwa na terenie miasta Wągrowca, co jest charakterystyczne również dla 

społeczeństwa całej Polski i Europy.  

Tabela 3. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym  
w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie Jedn. Miary 2008 2009 2010 2011 2012 

w wieku przedprodukcyjnym 

Ogółem Osoba 3 970 3 991 4 078 4 019 3 968 

Mężczyźni Osoba 2 039 2 030 2 056 2 021 2 013 

Kobiety Osoba 1 931 1 961 2 022 1 998 1 955 

w wieku produkcyjnym 

Ogółem Osoba 17 360 17 273 17 428 17 280 17 106 

Mężczyźni Osoba 8 868 8 889 9 084 9 016 8 936 

Kobiety Osoba 8 492 8 384 8 344 8 264 8 170 

w wieku poprodukcyjnym 

Ogółem Osoba 3 617 3 741 3 832 4 014 4 202 

Mężczyźni Osoba 1 113 1 122 1 127 1 217 1 296 

Kobiety Osoba 2 504 2 619 2 705 2 797 2 906 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym % 19,8 19,6 19,6 19,2 19,0 

w wieku produkcyjnym % 65,7 65,4 65,3 64,9 64,4 

w wieku poprodukcyjnym % 14,5 15,0 15,1 15,9 16,6 

 Źródło: Dane GUS 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW 

Ostatnie dostępne dane na temat poziomu wykształcenia mieszkańców miasta Wągrowca 

pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., kiedy to osoby z wykształceniem 

podstawowym - w 2002 roku stanowiły 21% populacji miasta. Jedynie 6,9% mieszkańców 

posiadało wykształcenie wyższe. Równie niekorzystnie kształtował się odsetek ludności 

miasta Wągrowca z wykształceniem policealnym – 2,7%. Wykształceniem średnim 

legitymowało się 23,4% lokalnej społeczności, zasadniczym zawodowym – 20,9%. Zaledwie 

1,6% mieszkańców nie posiadało wykształcenia lub posiadało wykształcenie podstawowe 

nieukończone. 
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Tabela 4. Poziom wykształcenia mieszkańców miasta Wągrowca 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób Mężczyźni Kobiety 

Wyższe  1 855 805 1 050 

Policealne  735 187 548 

Średnie 6 298 2 688 3 610 

Zasadnicze zawodowe 5 627 3 698 1 929 

Podstawowe ukończone 5 630 2 261 3 369 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 425 187 238 

Źródło: Dane GUS Narodowy Spis Powszechny 2002 

Przedstawione wyżej dane dotyczą wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku  

i nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji. Należy założyć, iż obecnie w mieście Wągrowcu, 

podobnie jak i w całym kraju, liczba osób z wykształceniem wyższym jest nieco większa. 

Potwierdzeniem tego są dane GUS dotyczące wykształcenia mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 i 2011 roku zawarte  

w tabeli 5. 

Tabela 5. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu wągrowieckiego 

Rodzaj wykształcenia 2002 2011 
Zmiana % 
2011/2002 

Wyższe  3 106 5 956 91,8% 

Średnie i policealne  13 986 16 388 17,2% 

Średnie zawodowe 9 056 8 917 -1,5% 

Średnie ogólnokształcące 3 665 6 247 70,5% 

Zasadnicze zawodowe 16 851 18 398 9,2% 

Gimnazjalne  - 3 083 - 

Podstawowe ukończone 19 778 12 737 -35,6% 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 1 576 575 -63,5% 

Źródło: Dane GUS (Narodowy Spis Powszechny 2002 Ludność, Narodowy Spis Powszechny 2011 Ludność) 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 5 widoczny jest wyraźny wzrost liczby 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego z wykształceniem wyższym. Jest on równy 91,8%  

w ostatnich 9 latach, co jest bardzo pozytywnym sygnałem. Coraz więcej osób z powiatu 

decyduje się również na podjęcie edukacji, o czym świadczy: 

 wzrost liczby osób z wykształceniem średnim i policealnym o 17,2%, 

 wzrost liczby osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym o 70,5%, 

 spadek liczby osób z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez 

wykształcenia o 63,5%. 
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Należy zatem zakładać, że sytuacja w mieście Wągrowcu obecnie kształtuje się podobnie. 

 

MIGRACJE 

Poprzez migracje rozumie się stałą lub czasową zmianę miejsca pobytu. Saldo migracji  

ma istotny wpływ na wysokość populacji danego obszaru. 

W mieście Wągrowcu w latach 2008 – 2012 zarówno liczba osób zameldowanych jak  

i wymeldowanych ulegała wahaniom. Największy spadek osób zameldowanych odnotowano 

na przełomie lat 2010/2011, natomiast największy spadek wymeldowanych miał miejsce  

w latach 2009/2010.  

Wykres 2. Migracje w mieście Wągrowcu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę saldo migracji miasta Wągrowca (różnica między liczbą osób, które 

zameldowały się na terenie miasta, a liczbą osób, które się z niej wymeldowały  

w danym roku) należy stwierdzić, że w latach 2008-2012 kształtowało się ono różnie,  

w ostatnich dwóch latach analizowanego okresu było jednak ujemne.  

Szczegółowe dane dotyczące salda migracji na terenie miasta Wągrowca w ostatnich  

5 latach, przedstawia tabela 6. 
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Tabela 6. Migracje na pobyt stały wg typu i kierunku 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 2011 2012 

zameldowanie ogółem osoba 291 299 266 217 196 

zameldowania z miast osoba 124 77 97 85 67 

zameldowania ze wsi osoba 166 216 166 127 126 

zameldowania z zagranicy osoba 1 6 3 5 3 

wymeldowania ogółem osoba 260 296 252 264 276 

wymeldowania do miast osoba 11 97 91 93 82 

wymeldowania na wieś osoba 139 187 153 149 175 

wymeldowania za granicę osoba 10 12 8 22 19 

saldo migracji osoba 31 3 14 -47 -80 

Źródło: Dane GUS 

Emigrują najczęściej osoby młode, które przybywają do dużych miast w celu poszukiwania 

pracy lub dalszej edukacji. Migracja osób młodych (tj. w wieku przedprodukcyjnym  

i produkcyjnym) jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia dalszego rozwoju miasta, gdyż 

należy domniemać, że w przyszłości zwiększy się liczba zakładanych rodzin i liczba urodzeń, 

a tym samym jest szansa, że proces starzenia się społeczności lokalnej nie będzie aż tak 

widoczny na terenie miasta.  

 

PRZYROST NATURALNY 

Przyrost naturalny na terenie miasta Wągrowca w latach 2008-2012 ma wartości dodatnie,  

co oznacza, że liczba urodzeń każdego roku przewyższała liczbę zgonów. Jest to bardzo 

pozytywne zjawisko dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, gdyż świadczy  

o potencjalnym wzroście liczby ludności miasta w kolejnych latach.  

Tabela 7. Przyrost naturalny 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Zgony ogółem 211 228 241 221 234 

Urodzenia żywe ogółem 299 331 305 243 258 

Przyrost naturalny ogółem 88 103 64 22 24 

mężczyźni 43 41 49 6 18 

kobiety 45 62 15 16 6 

Źródło: Dane GUS 
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Wykres 3. Urodzenia żywe i zgony 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

3.1.3. Rynek pracy 

Na terenie miasta Wągrowca na koniec 2012 roku działało 2 940 podmiotów gospodarczych,  

z czego 3,2% w sektorze publicznym, zaś 96,8% w sektorze prywatnym. 

Liczba podmiotów gospodarczych na obszarze miasta w badanym okresie zmalała. 

Porównując ostatecznie rok 2012 z rokiem bazowym, można zauważyć spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 3%, z czego 97 podmiotów zakończyło działalność w sektorze 

prywatnym. Nie jest to pozytywne zjawisko ze społecznego punktu widzenia, gdyż rozwój 

przedsiębiorczości istotnie może wpłynąć na poziom bezrobocia na terenie miasta.  

Tabela 8. Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta Wągrowca w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 3 029 2 963 3 040 2 906 2 940 

sektor publiczny - ogółem 87 86 85 85 95 

sektor prywatny – ogółem, w tym: 2 942 2 877 2 955 2 821 2 845 

osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. 2 522 2 523 2 593 2 440 2 436 

spółki handlowe 106 108 113 119 134 

spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

28 27 27 30 31 

spółdzielnie 16 16 16 16 17 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 33 34 38 42 46 

Źródło: Dane GUS 

Największy udział w sektorze prywatnym posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą (w 2012 roku stanowiły one ponad 85% podmiotów sektora prywatnego). 
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Następnymi w kolejności pod względem liczebności są spółki handlowe - 134 oraz 

stowarzyszenia i organizacje społeczne – 46 podmiotów oraz spółdzielnie – 17 podmiotów.  

Zgodnie z wykresem 4, prywatna działalność gospodarcza prowadzona na terenie miasta 

Wągrowca koncentruje się głównie na: handlu hurtowym i detalicznym, budownictwie oraz 

związana jest z działalnością przetwórczą.  

Wykres 4. Struktura działalności gospodarczej na terenie miasta Wągrowca w 2012 r.  
wg sekcji PKD 2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Legenda: 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

B Górnictwo i wydobywanie 

C Przetwórstwo przemysłowe 

D 
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

E Dostawa Wody.; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

F Budownictwo 

G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

J Informacja i komunikacja 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
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N Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca 

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 

P Edukacja 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

S Pozostała działalność usługowa 

T 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 

W Wągrowcu skupiony jest duży odsetek podmiotów gospodarczych funkcjonujących na 

terenie całego powiatu wągrowieckiego. Na gospodarkę miasta składa się przede wszystkim 

drobny przemysł i usługi. Wielu mieszkańców uzyskuje swe dochody z handlu. Znaczący 

udział w lokalnym rynku mają też przedsiębiorstwa zajmujące się turystyką i wypoczynkiem.  

Zurbanizowany obszar, dogodne położenie i korzystne powiązania komunikacyjne miasta 

Wągrowca sprawiają, że na jego obszarze jest dużo większych podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. Do obecnie funkcjonujących należy zaliczyć: 

 POL-GAR – Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych, 

 TB HYDRO Sp. z o.o. – producent wielkogabarytowych zaworów, 

 HORSTMANN Sp. z o.o. – producent urządzeń do sortowania odpadów komunalnych, 

 Mecapol S.A. – producent sztucznej skóry, 

 Europol-Meble S.A. – producent mebli tapicerowanych, 

 Merx Sp. z o.o. – producent części do maszyn i pojazdów samochodowych, a  także 

części do branży medycznej, samolotowej, kolejowej, 

 Wymar Polska Sp. z o.o. – producent profili PCV i AL. do produkcji okien i drzwi, 

 Tiger Swiss Sp. z o.o. – producent sprzętu do rehabilitacji, 

 RAPOOL – producent kwalifikowanego materiału siewnego, odmian rzepaku i roślin 

oleistych, 

 Zakład Przemysłu Drzewnego „ LINDNER”, 

 Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 

 „KOMPLEXMŁYN” Sp. z o.o. 

3.1.4. Gospodarka mieszkaniowa 

Zadaniem własnym miasta jest tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych 

swoim obywatelom. Zakres odpowiedzialności obejmuje przede wszystkim 

zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców o niskich dochodach. Lokale socjalne służą 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób ubogich nie posiadających tytułu prawnego  

do lokalu oraz osób eksmitowanych na podstawie wyroków sądowych.  
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Według danych GUS, w 2010 roku na terenie miasta Wągrowca znajdowało się  

8 509 mieszkań o łącznej powierzchni 610 179 m2. 

Tabela 9. Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta Wągrowca 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2008 2009 2010 

Mieszkania mieszk. 8 223 8 289 8 509 

Izby izba 31 621 31 918 33 222 

powierzchnia użytkowa mieszkań m2 576 437 583 323 610 179 

Źródło: Dane GUS 

Analizując wyposażenie budynków w instalacje techniczno-sanitarne należy zauważyć,  

że nie wszystkie mieszkania posiadają dostęp do podstawowych instalacji tj. wodociąg, ustęp 

spłukiwany, łazienka, czy centralne ogrzewanie. Na 8 509 mieszkań w 2010 roku, 12,6% nie 

posiadało centralnego ogrzewania, 3,5% mieszkań nie było wyposażonych w łazienkę, 1,4% 

mieszkań pozbawione było toalety spłukiwanej, a jedynie 0,6% mieszkań nie było 

podłączonych do wodociągu. Mimo, że z tabeli 10 wynika, że z każdym rokiem liczba mieszkań 

wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne nieznacznie rośnie, to jednak trzeba wziąć 

pod uwagę, że liczba mieszkań każdego roku również wzrasta. 

Tabela 10. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne [%] 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

wodociąg 99,3 99,3 99,4 

toaleta spłukiwana 96,3 96,4 98,6 

łazienka 93,3 93,3 96,5 

centralne ogrzewanie 85,3 85,4 87,4 

Źródło: Dane GUS 

Zgodnie z danymi MOPS w Wągrowcu, w zasobie gminy miejskiej w 2012 roku znajdowało się 

473 mieszkań komunalnych, w tym 56 lokali socjalnych. Porównując liczbę wniosków 

złożonych w każdym roku na mieszkanie komunalne i socjalne należy stwierdzić, że zaplecze 

mieszkaniowe miasta odpowiada obecnemu zapotrzebowaniu.  
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Tabela 11. Infrastruktura społeczna miasta Wągrowca 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 
Prognoza 

2013 
Prognoza 

2014 

Liczba mieszkań w zasobie miasta 476 474 473 475 470 

Liczba wniosków złożonych na 
mieszkanie z zasobów miasta 

35 31 33 34 36 

Liczba mieszkań socjalnych 48 50 56 59 64 

Liczba wniosków złożonych na 
mieszkanie socjalne 

18 26 8 13 15 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

3.1.5. Ochrona zdrowia 

Na terenie Wągrowca funkcjonują następujące placówki ochrony zdrowia:  

 Zespół Opieki Zdrowotnej (ul. Kościuszki 74). W jego skład wchodzą: 

o Poradnia Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

o Oddział Położniczo-Ginekologiczny, 

o Oddział Dziecięcy, 

o Oddział Wewnętrzny, 

o Oddział Chirurgiczny, 

o Oddział Noworodkowy, 

o Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

o Pracownia Tomografii Komputerowej, 

o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 

o Poradnia Chirurgiczna, 

o Poradnia Ginekologiczno – Położnicza; 

 Zespół Opieki Zdrowotnej (ul. Kościuszki 53), 

 Refimed s.c. Przychodnia rehabilitacji i fizykoterapii NZOZ (ul. Kościuszki 53), 

 NZOZ Zakład Opieki Długoterminowej PROSPERUS (ul. Średnia 43), 

 NS ZOZ MEDICUS (ul. Przemysłowa 42), który świadczy usługi w ramach kontraktu  

z NFZ jak i komercyjne, w następujących poradniach: 

o chirurgii ogólnej, 

o ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

o chirurgii onkologicznej, 

o diabetologicznej, 

o ginekologiczno-położniczej, 

o otolaryngologicznej, 

o reumatologicznej, 

o urologicznej, 
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o neurologicznej, 

o psychiatrycznej, 

o pracownia RTG jest wyposażona w aparat cyfrowy 

Gabinety wyłącznie komercyjne: dermatologiczny, medycyny pracy, kardiologiczny, 

poradnia chirurgii ogólnej z możliwością wykonania USG Dopplera oraz zabiegu 

skleroterapii. 

 NZOZ REHAT – Rehabilitacja (ul. Kcyńska 48), 

 Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów w Wągrowcu (ul. Gnieźnieńska 38), 

 Stacja Dializ NZOZ Avitum w Wągrowcu (ul. Kościuszki 55), 

 NZOZ Zespół Specjalistycznych Praktyk Centrum Medyczne (ul. Przemysłowa 38), 

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Wągrowcu (ul. Pocztowa 16), 

 NZOZ Poradnie Specjalistyczne (ul. Skocka 18), 

 NZOZ Hospicjum Miłosiernego Samarytanina przy Parafii p.w. św. Wojciecha  

(ul. Brzozowa 23), 

 NZOZ Specjalistycznego Lecznictwa Ambulatoryjnego Intermedica Sp. z o.o. 

(Wachowiaka 9), 

 NZOZ Praktyka Medycyny Rodzinnej i Zespół Poradni Specjalistycznych „Puls”  

(ul. Kościuszki 18A). 

Na terenie Miasta działa również kilka prywatnych Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk 

Lekarskich tj. okulistycznych, laryngologicznych, ginekologicznych. 

Na terenie miasta funkcjonuje także 12 aptek i punktów aptecznych, w tym jedna całodobowa 

– Apteka „Centrum Zdrowia” (ul. Reja 59). 

3.1.6. Edukacja 

W mieście Wągrowcu funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 3 szkoły podstawowe publiczne: 

o Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich (ul. Krótka 4), 

o Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika (ul. Klasztorna 19 oraz Filia  

ul. Letnia 1), 

o Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie (ul. Reja 10); 

 2 gimnazja publiczne 

o Gimnazjum  nr 1 (ul. św. Wojciecha 20), 

o Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. M. Konopnickiej w Wągrowcu (ul. Kolejowa 

14); 

 Ponadgimnazjalne szkoły publiczne: 
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o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka  

(ul. Kcyńska 48), 

o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego  

(ul. Kościuszki 49), 

o I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich (ul. Klasztorna 17a); 

 Szkoła wyższa: 

o Wydział Zamiejscowy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu  

(ul. Kcyńska 48); 

 Inne placówki: 

o Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu – Zespół 

Szkół Specjalnych (ul. Janowiecka 22).  

Placówki szkolne znajdujące się na terenie miasta są wyposażone w pracownie komputerowe, 

a także w infrastrukturę niezbędną do uprawiania sportów i rekreacji. Należy zatem stwierdzić, 

że Wągrowiec posiada odpowiednie zaplecze oświatowe i sportowe. 

Stosunek wszystkich osób uczących się na danym poziomie kształcenia do całej populacji 

osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia, czyli tak zwany 

współczynnik skolaryzacji (brutto) w okresie 2008-2012 przedstawia tabela 12. 

Tabela 12. Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

szkoły podstawowe 109,39 111,50 109,31 111,10 110,55 

gimnazja 139,49 136,91 132,16 132,83 134,22 

Źródło: Dane GUS 

3.1.7. Kultura i sport 

Jednostką odpowiadającą za rozwój sportu i rekreacji w Wągrowcu jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji – ul. Kościuszki 59. To podstawowa placówka, która zajmuje się świadczeniem 

usług w zakresie kultury fizycznej, organizowaniem bądź współorganizowaniem imprez 

sportowych i obozów treningowych. Obiekt jest nowoczesny i zmodernizowany. Na jego 

terenie znajduje się hala sportowa z widownią na ok. 800 miejsc siedzących, dwa 

pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Jedno z nich posiada naturalną trawę, widownię na  

ok. 2 600 miejsc, gabinety odnowy i zaplecze socjalne. Drugie z kolei to boisko ze sztuczną 

nawierzchnią, wyposażone w tartanową bieżnię lekkoatletyczną i wystarczającą infrastrukturę 

do uprawiania lekkiej atletyki. Na terenie obiektu znajdują się także 4 korty tenisowe, boisko 

do koszykówki, siatkówki plażowej oraz zaplecze gastronomiczno-hotelowe, co czyni Ośrodek 

atrakcyjnym i wykorzystywanym przez cały rok. OSiR jest atrakcyjny także dla znanych 
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polskich klubów piłkarskich, piłki ręcznej, lekkoatletycznych, tenisowych, które wykorzystują 

obiekt w okresie przygotowawczym do sezonu.  

Na terenie miasta znajdują się także inne obiekty sportowe. Przy ul. Reja 10 znajduje się 

kompleks boisk wielofunkcyjnych ORLIK, stanowiący zaplecze Szkoły Podstawowej nr 4.  Na 

terenie plaży miejskiej zlokalizowane jest boisko do siatkówki plażowej. W okresie zimowym 

na terenie Gimnazjum  nr 1 przy ul. Św. Wojciecha 20, funkcjonuje lodowisko miejskie, na 

którym istnieje możliwość wypożyczenia i ostrzenia łyżew.  

W centrum miasta, nad brzegiem Jeziora Durowskiego znajduje się także strzeżone kąpielisko 

miejskie, które jest czynne od czerwca do września. Można tam wypożyczyć sprzęt wodny. 

Istnieje także możliwość rejsu stateczkiem „Elizabeth”. Poza sezonem, mieszkańcy także 

chętnie odwiedzają to miejsce, gdyż jest ono doskonałe do obcowania z naturą.  

W Wągrowcu znajduje się Aquapark. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów 

na terenie województwa. Wyróżnia się bogatym programem rekreacyjnym, gdzie cała rodzina 

może przyjemnie spędzić czas. Aquapark jest kompleksem wodnym, posiadającym basen 

rekreacyjny i sportowy, zjeżdżalnię o długości 80 metrów, rwącą rzekę, krainę bąbelkową, 

jacuzzi, sauny i SPA, grotę solną z tężnią, siłownię, fitness club, centrum urody, salon masażu 

oraz gabinet fryzjerski i kawiarnię. Na terenie miasta Wągrowca funkcjonuje ponadto 

Wągrowiecka Strefa Aktywności, w ramach której wytyczone są trasy o różnej długości  

i przeznaczeniu: 

 2,1 km – trasa przystosowana do Testu Coopera, usytuowana dla biegaczy, 

 3,6 km – trasa przygotowana dla biegaczy, rowerzystów i osób uprawiających Nordic 

Walking, 

 5,6 km - trasa przygotowana dla biegaczy, rowerzystów i osób uprawiających Nordic 

Walking, 

 11 km – trasa przygotowana dla biegaczy, rowerzystów, 

 1,5 km – trasa przygotowana dla kolarzy górskich MTB. 

Na terenie miasta funkcjonuje klub MKS Nielba Wągrowiec, który prowadzi trzy sekcje: 

 piłkarską: seniorzy uczestniczą w zmaganiach III ligi gr. kujawsko-pomorsko-

wielkopolskiej, a w ramach sekcji prowadzone są także szkółki juniorów młodszych, 

trampkarzy starszych, młodzików, orlików i żaków; 

 piłki ręcznej: seniorzy uczestniczą w zmaganiach I ligi, a w ramach sekcji prowadzone 

są także szkółki juniorów starszych i młodszych oraz młodzików; 

 sekcja pływacka. 

Na terenie miasta Wągrowca istnieje także bogato urozmaicone życie kulturalne.  

W Wągrowcu funkcjonuje bowiem Miejski Dom Kultury, który jest wyposażony m.in.  

w nowoczesne kino 3D. MDK organizuje także Grupę Aktywności Fotograficznej „Odbitka”, 
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Klub Fotograficzny, Chór Nauczycielski im. S. Moniuszki, Chór The HOOR, Chór Maleńki, Chór 

Kameralny, Teatr Variete, warsztaty plastyczne, Klub Młodego Dziennikarza oraz sekcję 

szachową. Na terenie miasta, przy ul. Opackiej 15 znajduje się  Muzeum Regionalne, a przy 

ul. Średniej 18 Miejska Biblioteka Publiczna. Placówki te prowadzą bardzo ciekawą działalność 

kulturalną i przedstawiają ciekawe oferty dla dzieci i dorosłych. 

3.1.8. Jednostki wsparcia społecznego 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄGROWCU 

Jednostką realizującą zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta Wągrowca 

jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który został powołany uchwałą Nr XI/55/90 Miejskiej 

Rady Narodowej w Wągrowcu z dnia 28 marca 1990 r. Siedzibą MOPS jest miasto Wągrowiec. 

Jako jednostka organizacyjna Gminy miejskiej Wągrowiec, realizuje zadania własne gminy  

o charakterze obowiązkowym oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Nadzór nad 

działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Wągrowca. Podstawowym celem placówki 

jest zapewnienie wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej, 

umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i umacnianie 

tych osób poprzez realizację zadań własnych i zleconych gminie. Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu 

MOPS w Wągrowcu, Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w szczególności poprzez: 

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób  

i rodzin; 

4) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom  

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi; 

5) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia; 

6) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł, w tym projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,  

w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym; 

8) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

Id: 67870F15-79BA-419F-A4AB-AABEEADAD0AB. Podpisany Strona 22



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA 

W LATACH 2014-2020 

 
 WESTMOR CONSULTING  22 

9) podejmowanie interwencji kryzysowej, rozumianej jako zespół działań skierowanych na 

rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się 

występujących dysfunkcji; 

10) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy miejskiej, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,  

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

W MOPS w Wągrowcu zatrudnionych jest 36 osób na stanowiskach: Kierownik MOPS, Główny 

Księgowy, Główny specjalista ds. pracowniczych, inspektor, starszy specjalista pracy 

socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, opiekun w ośrodku pomocy 

społecznej, młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej, kucharz, pomoc kuchenna, 

robotnik gospodarczy, sprzątaczka. Kwalifikacje i wykształcenie pracowników MOPS  

w Wągrowcu przedstawia tabela 13.  

Tabela 13. Kwalifikacje i wykształcenie pracowników MOPS w Wągrowcu 

Wyszczególnienie 

Wykształcenie 

Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 
w tym 

podyplomowe 

Administracja - - 2 3 1 

Pracownik socjalny - - 9 7 1 

Opiekunki 4 4 4 - - 

Obsługa 1 1 1 - - 

Razem: 5 5 16 10 2 

Łącznie: 36 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

W 2012 roku MOPS w Wągrowcu udzielił pomocy w formie świadczeń pieniężnych:  

1 326 osobom na łączną kwotę 1 943 761 złotych. Ośrodek przyznał pomoc w formie posiłków 

495 osobom. Szczegółowy wykaz świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych  

i zleconych przedstawia tabela 14. 
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Tabela 14. Liczba osób korzystających z pomocy MOPS w Wągrowcu i kwota świadczeń  
(stan na dzień 31.12.2012 r.) 

Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Świadczenia pieniężne 

Zasiłki okresowe ogółem, w tym: 394 2 347 691 777 

- przyznane z tytułu możliwości utrzymania świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego 

1 2 477 

- przyznane z powodu długotrwałej choroby 24 93 24 817 

- przyznane z powodu bezrobocia 330 2 128 635 888 

- przyznane z powodu niepełnosprawności 15 43 6 891 

Zasiłki stałe ogółem, w tym: 144 1 385 550 885 

- dla osób samotnie gospodarujących 123 1 224 515 086 

- dla osoby w rodzinie  21 161 35 799 

Zasiłek celowy ogółem 788 - 701 099 

Świadczenia niepieniężne 

Posiłek 495 72 316 574 481 

Schronienie 0 0 0 

Ubranie 0 0 0 

Sprawienie pogrzebu 2 2 2 898 

Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy 
społecznej 

17 161 338 683 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

W tabeli 15 przedstawiono dane dotyczące najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy 

społecznej oraz liczbę osób i rodzin, którym MOPS udzielił wsparcia. Najliczniejszą grupę 

klientów pomocy społecznej ubiegającej się o pomoc w 2012 roku stanowiły osoby dotknięte 

problemem ubóstwa – 586 rodzin (1 467 osób), co stanowiło 5,8% wszystkich mieszkańców 

miasta.  

Drugim istotnym powodem udzielonego wsparcia jest bezrobocie. W 2012 roku z tego powodu 

udzielono wsparcia 456 rodzinom, czyli 1 336 osobom (tj. 5,3% wszystkich mieszkańców 

miasta). W badanym okresie odnotowano niewielki spadek liczby rodzin dotkniętych 

bezrobociem, a także liczby osób w tych rodzinach o  1,9%. 

Duży odsetek mieszkańców korzysta z pomocy także z powodu niepełnosprawności –  

425 rodzin oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby – 449 rodzin.    
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Tabela 15. Rodziny i osoby w rodzinach korzystające z pomocy społecznej MOPS w Wągrowcu 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2010 2011 2012 
Prognoza 

2013 
2010 2011 2012 

Prognoza 
2013 

Ubóstwo 583 556 586 586 1 466 1 356 1 467 1 467 

Bezdomność 26 27 34 34 28 29 36 36 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności 

109 103 112 112 - - - - 

Bezrobocie 465 448 456 456 1 361 1 296 1 336 1 336 

Niepełnosprawność 425 390 385 385 933 815 757 757 

Długotrwała lub ciężka choroba 449 404 378 378 962 842 738 738 

Bezradność  124 110 90 90 425 370 315 315 

Alkoholizm 107 102 98 98 195 170 158 158 

Narkomania 2 1 2 2 2 1 2 2 

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 0 1 5 5 0 1 24 24 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu oprócz podstawowej działalności prowadzi 

ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Seniora. Do Domu Seniora kierowane są osoby, które   

z powodu wieku, choroby, a przede wszystkim samotności wymagają wsparcia, opieki  

i kontaktów z otoczeniem. Osoby takie mogą mile spędzać czas wolny, rozwijać swoje 

zainteresowania i hobby, integrować się z seniorami z innych klubów, mogą liczyć na ciepły 

posiłek, dowóz do placówki i odwiezienie do miejsca zamieszkania.  

INNE PODMIOTY,  INSTYTUCJE I PLACÓWKI  

Na terenie miasta Wągrowca funkcjonują także inne podmioty i instytucje wsparcia 

społecznego, do których należą: 

 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucja 

wspierająca, w którego strukturach działa: 

o Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

o Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Narkomanii,  

o Poradnia Kryzysowa,  

o dwie grupy AA,  

o Grupa Al- anon,  

o Świetlica Środowiskowa dla dzieci; 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Dzienny Dom Seniora w Wągrowcu ul. Powstańców Wlkp. 30, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Wągrowiec,  

ul. Piaskowa 6, 
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 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1, 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu ul. Kcyńska 48, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu, ul. Taszarowo 13,  

 Noclegownia, Jadłodajnia w Wągrowcu, ul. Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, 

 Sąd Rejonowy w Wągrowcu ul. Kościuszki 18, 

 Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura w Wągrowcu, ul. Taszarowo 11, 

 Ośrodek  Kuratorskiej Pracy z Młodzieżą w Wągrowcu, ul. Krótka 4. 

3.1.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Wszelkie działania służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego powinny być 

podejmowane w ramach spójnego systemu, którym koordynuje jedna instytucja – jednostka 

administracji samorządowej, a jej równorzędnymi partnerami są organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia, fundacje. 

Tabela 16 przedstawia wykaz najważniejszych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na terenie miasta Wągrowca, które działają w sferze społecznej. 

Tabela 16. Organizacje i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta Wągrowca 

Lp. Nazwa organizacji Adres 
Rodzaj 

działalności 
Zakres działalności 

1. 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie                    

Na Rzecz Chorych, 
Niepełnosprawnych  

i Ich Rodzin 
„Rehabilitacja” im. K. 

Marcinkowskiego 

 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Piaskowa 6 

 

socjalna 

Prowadzenie: ośrodka wsparcia  – 
środowiskowy dom samopomocy  
oraz warsztatów terapii zajęciowej. 
Ponadto stowarzyszenie udziela 
pomocy osobom niepełnosprawnym, 
chorym i starszym  poprzez 
reprezentowanie interesów, ochronę 
praw, podejmowanie inicjatyw  
w zakresie ułatwiania 
funkcjonowania, prowadzenie 
działalności oświatowej  
i kulturalnej, kultury fizycznej  
i sportu, działania na rzecz integracji 
tych osób. Realizacja rehabilitacji 
medycznej, zdrowotnej, społecznej  
i zawodowej osób starszych, 
chorych, niepełnosprawnych bez 
ograniczeń wiekowych, działalność 
na rzecz profilaktyki rozwiązywania 
problemów psychicznych  
i neurologicznych w/w osób. 
Działalność na rzecz wolontariatu. 
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2. 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci                    
i Młodzieży 

Niepełnosprawnej                 
„Bona Fides”  
w Wągrowcu 

 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Taszarowo 9 

 

społeczno-
socjalna 

Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej poprzez 
następujące działania: rehabilitacja, 
terapia psychologiczno-
pedagogiczno-logopedyczna  
i zajęcia kulturalno oświatowe, 
prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-
Rehabilitacyjno-Wychowawczego 
dla dzieci niepełnosprawnych, 
prowadzenie szkoleń, kursów  
i wykładów dla osób  
z rodzin dotkniętych 
niepełnosprawnością itd. 

3. 

Polsko-Duńskie 
Stowarzyszenie 
Charytatywne  
i Kulturalne 

„Brzydkie Kaczątko” 
w Wągrowcu 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Pocztowa 11 

 

kulturalno-
socjalna 

Pomoc rzeczowa głównie odzież na 
rzecz potrzebujących 

 

4. 

Stowarzyszenie  
im. Ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa 

 

62-100 
Wągrowiec 

Pl. Kardynała 
Stefana 

Wyszyńskiego 1 

socjalna 

Ideą Stowarzyszenia jest  opieka 
paliatywna i pomoc osobom 
terminalnie chorym, a także osobom 
bezdomnym, ubogim i niezaradnym 
życiowo poprzez prowadzenie: 
Hospicjum, Noclegowni i Jadłodajni 
dla ubogich, oraz świadczenie 
szeroko rozumianej pomocy 
charytatywnej.  Prowadzenie 
wolontariatu. 

5. 

PCK w Wągrowcu 
Koło Środowiskowe 

 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Piaskowa 24 
socjalna 

Promocja honorowego 
krwiodawstwa. Promocja zdrowia 
poprzez programy edukacji zdrowia, 
bezpieczeństwa i higieny. Pomoc 
potrzebującym poprzez zbiórki 
odzieży i art. żywnościowych. 

6. 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 

Wielkopolski  
z siedzibą w 

Poznaniu Zarząd 
Koła w Wągrowcu 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Krótka 4c 

 

socjalna 
Działania na rzecz osób 
niewidomych i niedowidzących 

7. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Miejski  
w Wągrowcu 

 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Lipowa 36 

 

socjalna 

Organizowanie i zagospodarowanie 
czasu wolnego, śródrocznego  
i wakacyjnego wypoczynku dla 
dzieci, upowszechnianie sportu  
i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, 
inicjowanie i wspieranie oraz 
promowanie dziecięcej twórczości 
artystycznej. 

Prowadzenie edukacji i innych 
działań w zakresie profilaktyki 
uzależnień, w szczególności 
alkoholizm i narkomania. 
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8. 

Polski Związek 
Emerytów,                    
Rencistów  

i Inwalidów Oddział 
Rejonowy  

w Wągrowcu 

 

62-100 
Wągrowiec,  

ul. Mickiewicza 15 

 

kulturalno-
społeczna 

Organizowanie życia kulturalnego  
i artystycznego emerytów, rencistów  
i inwalidów m.in. poprzez: udzielanie 
pomocy członkom związku  
w sprawach socjalno-bytowych, 
prowadzenie klubów seniora, 
organizowanie turnusów 
wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, 
wycieczek, imprez integracyjnych 
dla seniorów itp. 

9. 
Miejski Klub 

Sportowy Nielba 
Wągrowiec 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Kościuszki 59 
sportowa 

Krzewienie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży poza zajęciami 
szkolnymi. 

10. 

Stowarzyszenie 
Centrum Zdrowia                

i Edukacji „PRIMUM 
VIVERE” 

 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Księdza Wujka 
16A/5 

 

społeczno-
socjalna 

Reprezentowanie interesów osób 
niepełnosprawnych, chorych, 
inwalidów, osób starszych i ich 
rodzin, rodzin patologicznych, 
dotkniętych biedą, bezrobociem, 
alkoholizmem i narkomanią, 
podejmowanie inicjatyw, działań  
i zadań w zakresie ułatwienia 
funkcjonowania tych osób. 
Działalność w zakresie edukacji, 
oświaty i kultury, kultury fizycznej, 
sportu, rekreacji i turystyki. 
Realizacja rehabilitacji leczniczej, 
zawodowej i społecznej, 
propagowanie zdrowego stylu życia, 
działalność w zakresie pomocy 
społecznej itp. 

11. 

 

Wągrowiecki 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

62-100 
Wągrowiec  

ul. Kcyńska 48 
edukacyjna 

UTW prowadzi działalność  
w dziedzinie oświaty (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień ekonomicznych), kultury  
i zdrowia oraz profilaktyki 
gerontologicznej na rzecz 
dobrowolnie zrzeszonych emerytów 
i rencistów. 
Do zadań UTW należy  
w szczególności: 
1. Dbałość o zachowanie  
i powiększenie intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej sprawności 
osób starszych, 
2. Edukacja ustawiczna seniorów 
poprzez: 
- prowadzenie wykładów z różnych 
dziedzin nauki i techniki, ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk 
ekonomicznych, 
- organizowanie zajęć z języków 
obcych i warsztatów 
komputerowych, 
3. Krzewienie kultury fizycznej pod 
kierunkiem profesjonalnych 
instruktorów, 
4. Aktywizacja społeczna poprzez 
rozwijanie kontaktów i współpracy 
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między społecznościami, 
5. Rozwijanie kół zainteresowań 
prowadzonych przez samych 
słuchaczy lub specjalistów z różnych 
dziedzin. 

12. 

 

Oddział Miejski 
Katolickiego 

Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”                 

w Wągrowcu 

62-100 
Wągrowiec, ul. 

Gnieźnieńska 54 

informacyjno 
– 

edukacyjna 
katolików 
świeckich 

Pomoc osobom starszym, 
kultywowanie wartości 
chrześcijańskich i narodowych, 
integracja środowisk III wieku,  
szczególna rola rodziców w procesie  
wychowywania dzieci. 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 

poz. 1536 z późn. zm.), corocznie przyjmowany jest „Program współpracy Gminy Miejskiej 

Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” 

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców, a celami szczegółowymi 

programu są: zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, zwiększenie liczby oraz 

podniesienie jakości świadczonych usług publicznych, budowanie i umacnianie  partnerstwa 

pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych, zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców oraz zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji 

zadań własnych gminy.   

3.2. Problemy społeczne występujące na terenie miasta Wągrowca 

3.2.1. Bezrobocie 

W 2012 roku na terenie miasta Wągrowca było 1 815 osób bezrobotnych, z czego około 43,2% 

stanowili mężczyźni, a 56,8% kobiety. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wynosił dla mężczyzn 9,2%, dla kobiet 13,3%. W latach 2008 – 2012 na terenie 

miasta nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych Wśród mężczyzn wzrost bezrobocia wynosił 

około 176%, wśród kobiet to 56,2%. Pomimo, iż taki wzrost bezrobocia budzi niepokój, należy 

pamiętać, że statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz tego 

zjawiska głównie ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz „pracy  

na czarno”. 
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Tabela 17. Struktura bezrobocia na terenie miasta Wągrowca w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem 944 1 462 1 533 1 677 1 815 

mężczyźni 284 592 590 659 784 

kobiety 660 870 943 1 018 1 031 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem 5,8 8,9 9,3 10,2 11,2 

mężczyźni 3,4 7,0 6,8 7,7 9,2 

kobiety 8,2 11,0 11,9 12,9 13,3 

Źródło: Dane GUS 

Należy jednak podkreślić, że wzrost bezrobocia na terenie Wągrowca był wynikiem kryzysu 

gospodarczego, który dotknął cały kraj w 2008 roku. Potwierdzeniem tego są informacje na 

temat bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego, województwa wielkopolskiego i Polski. 

Na każdym z tych obszarów zaobserwowano wyraźny wzrost bezrobocia na przełomie lat 

2008-2012.  

Tabela 18. Zmiany bezrobocia w kraju, województwie wielkopolskim i powiecie wągrowieckim 
w latach 2008-2012 

Wyszczególnienie 
liczba osób bezrobotnych  

2008 2012 

Polska 1 473 752 2 136 815 

woj. Wielkopolskie 91 441 147 902 

Powiat wągrowiecki 2 791 5 338 

Źródło: Dane GUS 

Pozytywnym sygnałem jest natomiast pierwszy od kilku lat spadek bezrobocia na terenie 

miasta w 2013 roku o 4,7% w stosunku do roku poprzedniego. Zgodnie z danymi PUP  

w Wągrowcu, na koniec 2013 roku na terenie miasta zarejestrowanych było 1 730 osób 

bezrobotnych. Spadek ten wskazuje na ożywienie gospodarcze mieszkańców Wągrowca.  

Analizując strukturę bezrobocia zawartą w tabeli 19, należy zauważyć, że: 

 na koniec 2012 roku wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-

34 lata i 18-24 lata, z czego 62,5% w tych kategoriach wiekowych stanowiły kobiety, co 

wynikać może z tego, że w tym wieku wiele kobiet decyduje się na założenie rodziny  

i posiadanie potomstwa, rezygnując przynajmniej na ten czas z kariery zawodowej,  

 ze względu na czas pozostawania bez pracy, na koniec 2012 roku najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby bezrobotne od 12 do 24 miesięcy – 20,4%, 
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 pod względem wykształcenia wśród osób bezrobotnych, na koniec 2012 roku 

najliczniejszą grupę stanowią osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (30,4%), najmniejszą grupę z kolei stanowią osoby z wykształceniem 

wyższym (9%), 

 ze względu na staż pracy, najliczniejszą grupę stanowią osoby, których staż pracy wynosi 

od 1 do 5 lat – 27%, co jest niepokojącym zjawiskiem i świadczyć może o nawiązywaniu 

krótkoterminowej współpracy z pracodawcą i utracie ciągłości stosunku pracy. 

Tabela 19. Charakterystyka osób bezrobotnych na terenie miasta Wągrowca na koniec 2012 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

bezrobotnych 
(razem) 

Liczba 
bezrobotnych 

(kobiety) 

Liczba 
bezrobotnych 
(mężczyźni) 

Czas 
pozostawania 

bez pracy w m-c 

do 1 147 61 86 

1-3 334 154 180 

3-6 307 170 137 

6-12 360 182 178 

12-24 370 238 132 

pow. 24 297 226 71 

Wiek 

18-24 409 224 185 

25-34 558 358 200 

35-44 373 220 153 

45-54 288 154 134 

55-59 164 74 90 

60-64 21 0 21 

Wykształcenie 

wyższe 164 110 54 

policealne i średnie 
zawodowe 

406 262 144 

średnie 
ogólnokształcące 

208 146 62 

zasadnicze 
zawodowe 

551 272 279 

gimnazjalne i poniżej 486 241 245 

Staż pracy 
ogółem 

do 1 roku 205 137 68 

1-5 490 291 199 

5-10 297 170 127 

10-20 319 173 146 

20-30 189 87 102 

30 lat i więcej 70 16 54 

bez stażu 245 157 88 

Źródło: Dane PUP w Wągrowcu 
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Bezrobocie w Wągrowcu stanowiło około 34% ogółu bezrobocia w powiecie wągrowieckim. 

Zauważalna jest dysproporcja między bezrobotnymi kobietami, a mężczyznami. Kobiety 

stanowiły 57,5% wszystkich bezrobotnych w powiecie. 

Tabela 20. Bezrobocie w powiecie wągrowieckim w 2012 roku 

Nazwa Gminy 
Liczba bezrobotnych 

(razem) 
Liczba bezrobotnych 

(kobiety) 
Liczba bezrobotnych 

(mężczyźni) 

Gmina miejska 
Wągrowiec 

1 815 1 031 784 

Gmina miejsko-
wiejska Gołańcz 

735 410 325 

Gmina miejsko-
wiejska Skoki 

653 335 318 

Gmina wiejska 
Damasławek 

403 241 162 

Gmina wiejska 
Mieścisko 

467 267 200 

Gmina wiejska 
Wapno 

281 195 86 

Gmina wiejska 
Wągrowiec 

984 591 393 

Ogółem 5 338 3 070 2 268 

Źródło: Dane PUP w Wągrowcu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w ramach zawartego porozumienia  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu podejmował działania mające na celu wspieranie, 

aktywizację, mobilizowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy.  

W indywidualnych przypadkach nawiązywana była współpraca z pracodawcami.  

Do aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu 

należą: prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, staż i przygotowanie zawodowe 

dorosłych, pożyczki szkoleniowe, roboty publiczne, stypendia w okresie kontynuowania nauki, 

studia podyplomowe, szkolenia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, refundacja 

składki ZUS, wsparcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. 

W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w 2012 roku z prac interwencyjnych 

skorzystało 20 osób, ze staży 139 osób, z prac społecznie użytecznych 17 osób, 51 osobom 

przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 77 osób uczestniczyło  

w szkoleniach zawodowych, a 43 osobom zrefundowano wyposażenie stanowiska pracy. 

Ponadto, osoby bezrobotne mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz warsztatów 

aktywizujących z udziałem psychologa, szkoleń indywidualnych i zbiorowych. W ramach Klubu 
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Pracy ustalany był Indywidualny Plan Działania wobec bezrobotnego oraz organizowane były 

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  i inne formy wsparcia. 

W ramach projektu systemowego pn. „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wągrowcu organizował szkolenia zawodowe, warsztaty aktywizujące  

z psychologiem i doradcą zawodowym, poradnictwa prawne, rodzinne i zdrowotne, mające na 

celu zwiększenie umiejętności oraz aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych   

w odnalezieniu się na rynku pracy. 

W ramach projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wągrowcu, osoby niepełnosprawne skorzystały ze szkoleń zawodowych oraz wsparcia  

w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego.   

3.2.2. Niepełnosprawność  

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata, który  

wiąże się z obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Osoby 

niepełnosprawne spotykają się na co dzień z wieloma barierami, takimi jak bariery 

architektoniczne i komunikacyjne, utrudniony dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz izolacja 

społeczna. 

W 2012 roku z pomocy MOPS skorzystało 378 rodzin, w których dominującym problemem 

była długotrwała choroba i 385 rodzin, w których występowała niepełnosprawność (tabela 21). 

Znaczną część stanowili niepełnosprawni, całkowicie niezdolni do pracy, którym nie 

przysługiwało żadne świadczenie rentowe. Tacy klienci skorzystali z pomocy w formie zasiłku 

stałego. Wśród niepełnosprawnych klientów o pomoc ubiegały się osoby pobierające niskie 

świadczenie rentowe, którym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych. 

Tabela 21. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS w Wągrowcu  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 Prognoza 2013 

Liczba rodzin 425 390 385 385 

Liczba osób w tych rodzinach 933 815 757 757 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

Osobom niepełnosprawnym oprócz pomocy finansowej, Ośrodek oferował również pomoc  

w formie pracy socjalnej, usług opiekuńczych, skierowań do Ośrodka Wsparcia – 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wągrowcu, 

poradnictwa, wypożyczania  sprzętu rehabilitacyjnego. Pracownicy socjalni udzielali również 

pomocy w załatwieniu różnych spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów  
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z otoczeniem. W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerokiego wachlarza usług  

i świadczeń, Ośrodek współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym 

Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu.  

Na terenie miasta Wągrowca funkcjonuje kilka jednostek wsparcia społecznego, które 

specjalizują się w pomocy osobom niepełnosprawnym. Do jednostek tych należą: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizuje zadania wynikające  

z ustawy o pomocy społecznej, a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych m.in.: poprzez dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych.  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu realizuje zadania 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Szkoła 

realizuje także zajęcia rewalidacyjne, które przeznaczone są dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Podstawą organizacji zajęć jest zapis o konieczności ich 

prowadzenia zawarty w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.  

 Stowarzyszenie „Rehabilitacja” w Wągrowcu działa na rzecz równych szans osób 

niepełnosprawnych. Stowarzyszenie tworzy różnorodne  formy wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych, wspiera ruch samopomocowy, a także stwarza osobom 

niepełnosprawnym warunki do samodzielnego życia w rodzinie i środowisku lokalnym,  

w szczególności poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia wśród osób 

niepełnosprawnych oraz dostęp do rehabilitacji. Stowarzyszenie prowadzi 4 placówki,  

z tego 2 znajdują się w Wągrowcu: Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu.  

o Warsztaty Terapii Zajęciowej jako placówka dziennego pobytu, stwarza osobom 

niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

o Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu jako placówka dziennego pobytu 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, daje możliwość 

rehabilitacji i integracji społecznej, usamodzielnienia i zaspokojenia podstawowych 

potrzeb życiowych.  

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje kwalifikującym 

się mieszkańcom miasta orzeczenia o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności 

do celów nierentownych. 

 Polski Związek Niewidomych wspiera integrację osób niepełnosprawnych, poprzez 

organizowanie spotkań integracyjno – rehabilitacyjnych oraz  szkoleń i warsztatów  
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z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia codziennego oraz nauki pisma 

Braille’a.  

 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides”, działa 

na rzecz niepełnosprawnych dzieci poprzez prowadzenie Ośrodka Edukacyjno- 

Rehabilitacyjno-Wychowawczego. 

3.2.3. Uzależnienia 

ALKOHOLIZM 

Zgodnie z definicją WHO, alkoholizm to zespół objawów somatycznych, behawioralnych  

i poznawczych, w których picie alkoholu staje się priorytetowe nad innymi, poprzednio 

ważniejszymi zachowaniami. Zgodnie z tą definicją choroby, do jej zdiagnozowania konieczne 

jest wystąpienie w ciągu roku trzech spośród sześciu objawów alkoholizmu: 

 silna potrzeba picia alkoholu, 

 coraz słabsza reakcja na tę samą ilość alkoholu (uodparnianie się), 

 zespół abstynencyjny lub naprzemienne spożywanie alkoholu i środków o podobnym 

działaniu, 

 ograniczenie możliwości kontroli nad zachowaniami związanymi ze spożywaniem 

alkoholu, 

 picie alkoholu mimo wiedzy o jego szkodliwości, 

 zaniedbywanie innych zainteresowań i przyjemności. 

Konsekwencją alkoholizmu są: 

 problemy zdrowotne (w tym: stany zapalne różnych narządów; wyłączenie funkcji 

poszczególnych organów; zachorowania na nowotwory przełyku, krtani, tchawicy; 

marskość wątroby; niewydolność nerek; zapalenie stawów; zaburzenia psychiczne itp.), 

 problemy społeczne (w tym: obniżenie standardu życia, rozpad bliskich więzi, wzrost 

agresywności, stosowanie przemocy w rodzinie, naruszanie prawa i problemy z policją, 

zaniedbanie swojej pracy zawodowej itp.). 

Na terenie miasta Wągrowca funkcjonuje Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Celem placówki jest niesienie pomocy osobom z problemem 

alkoholowym oraz osobom współuzależnionym. W ramach Ośrodka działa Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej zadaniem jest:  

 inicjowanie i koordynowanie polityki miasta wobec problemów uzależnień w mieście 

Wągrowcu,  

 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych  

w Wągrowcu,  
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 występowanie z wytyczaniem priorytetów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca, 

 opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

Uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2011 roku został 

zatwierdzony Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta 

Wągrowca na rok 2012. Celem strategicznym Programu było: zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie 

występują, zwiększanie zasobów niezbędnych do prowadzenia profilaktyki i działań 

naprawczych w zakresie istniejących problemów oraz ograniczenie zjawiska przemocy  

w rodzinie wynikającej z faktu używania alkoholu przez jej członków. Głównymi zadaniami, 

wymienionymi w Programie były: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego w związku z naruszeniem przepisów prawa.  

Z danych MOPS w Wągrowcu wynika, że w 2012 roku pomocą społeczną z powodu 

alkoholizmu objętych było 98 rodzin, w których przebywało 158 osób.  

Tabela 22. Liczba osób objętych pomocą MOPS w Wągrowcu z powodu alkoholizmu 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 Prognoza 2013 

Liczba rodzin 107 102 98 98 

Liczba osób w tych rodzinach 195 170 158 158 

 Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 
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Osoby uzależnione i współuzależnione mogą skorzystać z pomocy i wsparcia nie tylko  

Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale również z innych form wspierających 

świadczonych w:          

 Poradni Leczenia Uzależnień w Wągrowcu,  

 Grupach AA,  

 Grupie Al-anon, 

 Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 132 sprawy osób 

podejrzanych o nadużywanie alkoholu. Celem spotkań zespołu ds. rozpatrywania wniosków  

o leczenie odwykowe jest wyjaśnienie zasadności wniosku i zmotywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego oraz monitorowanie procesu 

leczenia. Efektem działalności zespołu było sporządzenie 43 opinii biegłych sądowych  

w przedmiocie uzależnienia, sporządzenie 63 wywiadów środowiskowych w rodzinach  

z problemem alkoholowym.  

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, Miejski Ośrodek Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu udzielał pomocy psychospołecznej  

i prawnej oraz ochrony przed przemocą poprzez następujące działania:  

 prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, do której uczęszczało w ciągu roku  

średnio 45 do 65 dzieci z rodzin w których występują problemy alkoholowe; 

 organizowanie szkoleń typu „Dialog motywujący, czyli jak pracować z klientem/uczniem 

nie zmotywowanym do zmiany” oraz warsztatów przygotowujących nauczycieli szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci do realizacji 

wśród uczniów programów profilaktycznych;  

 prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, z którego skorzystały 44 osoby;  

 prowadzenie  Poradni Kryzysowej,  gdzie udzielano porad i konsultacji wychowawczych 

dla rodziców, opiekunów prawnych bezpośrednio lub telefonicznie w sprawie 

funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień. Prowadzono rozmowy wspierające  

i podtrzymujące dla świadków i ofiar przemocy psychicznej i ekonomicznej w rodzinach  

z problemem uzależnień.  

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu 

prowadził także profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

skierowaną dla dzieci i młodzieży. 
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Na koniec 2013 roku została opracowana „Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta 

Wągrowca”, w której przeanalizowano głównie problemy uzależnień wśród mieszkańców 

Wągrowca. W badaniu dotyczącym Lokalnej Diagnozy Problemów Uzależnień udział wzięło: 

 204 mieszkańców Wągrowca. Kobiety stanowiły 54,4 % badanych, a mężczyźni 45,6%. 

Najbardziej liczną grupę wśród respondentów stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (31,7%), 

kolejną grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lata (28,6%). Najmniej liczną grupę, bo 

zaledwie 5,5% badanej populacji stanowiły osoby powyżej 60 roku życia; 

 308 uczniów, w tym: 107 uczniów szóstych klas szkół podstawowych, 102 uczniów trzecich 

klas gimnazjalnych oraz 99 uczniów z drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Dziewczęta 

w próbie w klasach szóstych stanowiły 44,9%, w klasach trzecich gimnazjalnych odsetek 

ten wynosił 57,8%, a przypadku klas drugich szkół ponadgimnazjalnych 80,6%. 

Z przeprowadzonych badań ankietowym wynika, że: 

1) Wśród mieszkańców Wągrowca: 

 na przestrzeni ostatniego roku przynajmniej raz w miesiącu 89% mężczyzn piło piwo, 

odsetek kobiet natomiast wynosi 65,7%. Co dziesiąty (9,9%) mężczyzna deklaruje,  

iż pije piwo codziennie, natomiast wśród kobiet jest to zaledwie 1% badanych.  

W ciągu ostatnich 12 miesięcy więcej niż 20 razy piwo było konsumowane blisko przez 

44,8% mężczyzn i tylko co ósmą (12,2%) kobietę; 

 w przypadku konsumpcji wina to kobiety częściej piły wino niż mężczyźni – (88,9% 

kobiet i 80,2% mężczyzn). Powyżej 20 razy wino konsumowane było przez 8,7% kobiet 

i 8,8 % mężczyzn. Nie odnotowano przypadku osoby pijącej codziennie wino.  

 25% kobiet podczas ostatnich 12 miesięcy w ogóle nie spożywało alkoholu 

wysokoprocentowego, wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 7,5%. Blisko 3/4 (75,3%) 

mężczyzn pije alkohol wysokoprocentowy przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 

wśród kobiet zdarza się znacznie rzadziej, bowiem co trzecia (37, 5%) kobieta go 

spożywała. Konsumpcja alkoholi wysokoprocentowych powyżej 10 razy w ostatnim 

roku wśród kobiet kształtowała się na poziomie 25, 7%, natomiast wśród mężczyzn na 

zdecydowanie większym, bo 44,5%; 

 jako okoliczności najczęstszego spożywania alkoholu respondenci wskazali na 

spotkania rodzinne (70, 6%) oraz spotkania ze znajomymi (69,1%). Prawie co trzeci 

(28,4%) respondent wskazywał na wyjścia do restauracji, pubów; 

 67,2% respondentów odpowiedziało, że motywem spożywania alkoholu mogą być 

wszelkie uroczystości. Zdaniem 54,4% respondentów motywem sięgania po alkohol 

może być chęć odprężenia się, a dla 48,5% ankietowanych jest to ucieczka od 

problemów. Warto zauważyć, iż w przypadku 12,7% konsumpcja alkoholu może być 

spowodowana obawą przez odrzuceniem środowiska; 
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 poniżej 14 roku życia co szesnasty (6,5%) ankietowany spróbował piwa, w przypadku 

wina odsetek ten wyniósł 4,2%, natomiast alkohole wysokoprocentowe 2,5% 

respondentów. Dane te świadczą o tym, że inicjacja przypadła na okres szkoły 

podstawowej. Powyżej 18 roku życia, czyli w momencie uzyskania pełnoletniości po 

raz pierwszy piwo wypiło 25,2% ankietowanych, wino 31,7%, natomiast alkohole 

wysokoprocentowe 39,6% respondentów; 

2) Wśród uczniów z terenu Wągrowca: 

 wągrowieccy uczniowie w większości mają już za sobą inicjację alkoholową. Takie 

doświadczenia ma blisko połowa (47,7%) uczniów szóstych klas podstawowych,  

¾ uczniów (78%) trzecich klas gimnazjalnych oraz 97% uczniów drugich klas 

ponadgimnazjalnych. Do picia alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy przyznaje się 

co trzeci szóstoklasista (31,1%), 2/3 uczniów (69,3%) trzecich klas gimnazjalnych oraz 

94,9% drugoklasistów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 36,8% uczniów piło alkohol 

więcej niż 10 razy. W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem kontakt  

z alkoholem miało 15,1% uczniów z podstawówki, z czego prawie wszyscy, bo 14,2% 

piło alkohol rzadziej niż 5 razy. W gimnazjum odsetek ten wynosi 34,7% z czego  

30,7% piło alkohol rzadziej niż 5 razy. W najstarszej grupie badanych takie 

doświadczenia ma za sobą 68,4% uczniów, z czego prawie połowa (49%) uczniów piła 

alkohol rzadziej niż 5 razy, 

 najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród wągrowieckiej młodzieży okazało się 

piwo. W ciągu ostatnich 30 dni piło je 12,4% szóstoklasistów, 28,3% gimnazjalistów 

oraz 2/3 uczniów (63,6%) drugich klas ponadgimnazjalnych. W przypadku wina odsetki 

te odpowiednio wynoszą 9,5% w przypadku uczniów klas podstawowych, 11,3% 

uczniów klas gimnazjalnych oraz 45,9% uczniów klas ponadgimnazjalnych. Po 

alkohole wysokoprocentowe sięga 4,9% szóstoklasistów, 17,5% trzecioklasistów 

gimnazjalnych oraz 36,7% drugoklasistów szkół ponadgimnazjalnych, 

 najczęstszym miejscem, w którym wągrowieccy uczniowie po raz pierwszy pili alkohol, 

to był ich lub kolegi dom, a czas  wakacyjny był najbardziej sprzyjającym okresem,       

 wągrowieccy uczniowie najczęściej sięgają po alkohol z powodu ciekawości,  

a w przypadku uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych wiąże się to  

z wyjściem na zabawę lub czyjeś urodziny, 

 2/3 osób (68,4%) z najstarszej grupy badanych zadeklarowało, iż wróciło do domu pod 

wpływem alkoholu. Wśród najmłodszych badanych podobne zachowanie wykazało 

16,3% uczniów, 

 dostępność napojów alkoholowych zwiększa się wyraźnie wraz z wiekiem, a z nim 

sięganie po bardziej wysokoprocentowe alkohole. 
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Na podstawie analizy przeprowadzonego badania zauważa się wzrost liczby osób sięgających 

po alkohol i że stanowi on zdaniem respondentów jeden ze sposobów radzenia sobie ze 

stresem lub własnymi problemami. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań 

profilaktycznych ze strony miasta, problem uzależnienia od alkoholu może się zwiększyć  

w kolejnych latach. 

NARKOMANIA  

Terminem narkomania określa się stan uzależnienia od środków odurzających. Pojęcie to 

obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale także stosowanie wszelkich środków 

wywołujących euforię odurzającą. Nawykowe odurzanie się narkotykami staje się zjawiskiem 

masowym i groźnym dla zdrowia i życia (nadużywanie silnych środków narkotycznych 

prowadzi do śmierci, samobójstw na skutek przyjmowania różnych substancji) i dla mienia 

społeczeństwa (rozboje, rabunki, kradzieże popełnione w celu zdobycia pieniędzy  

na zaspokojenie głodu narkotycznego). O problemie narkomanii niechętnie informują 

pedagodzy czy rodzice osób uzależnionych lub zażywających narkotyki. 

Problem ten na terenie miasta Wągrowca jest trudny do ustalenia i brak jest danych 

dotyczących istnienia i faktycznej skali zjawiska na terenie miasta. Przeciwdziałaniem 

w zakresie narkomanii zajmuje się Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, odpowiedzialny za stworzenie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2011-2014”, którego celem jest ograniczenie rozpowszechniania używania 

narkotyków oraz związanych z tym problemów.  

 „Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wągrowca”, w której przeanalizowano 

głównie problem uzależnień wśród mieszkańców Wągrowca, zawiera również wyniki badania 

ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów wągrowieckich szkół dotyczące problematyki 

uzależnienia od narkotyków, i tak: 

 wśród uczniów szóstych klas szkół podstawowych przynajmniej raz w życiu marihuanę 

lub haszysz paliło 3,8% badanych, z czego 2,9% osób paliło ją 1-2 razy. W trzecich 

klasach gimnazjum odsetek ten był wyższy i wynosił 16,8%. W przypadku uczniów 

klas drugich ponadgimnazjalnych co czwarty (26,3%) z uczniów palił przynajmniej raz  

w życiu marihuanę lub haszysz, z czego 13,1% paliło ją częściej niż 6 razy, 

 w przypadku uczniów drugich klas gimnazjalnych, 14,8% stanowią osoby, które 

pierwszy raz zapaliły w wieku 13-15 lat. W populacji uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 8,1% respondentów pierwszy raz marihuanę lub haszysz 

zapaliło w wieku 12 lat lub wcześniej. Świadczy to o tym, że inicjacja przypadła na 

okres szkoły podstawowej. Najliczniejszą jednak grupę uczniów klas 
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ponadgimnazjalnych stanowią osoby, które zapaliły marihuanę lub haszysz mając 

powyżej 16 lat – 18,2%, 

 w klasach szóstych odnotowano 2,8% odpowiedzi, które wskazują na spróbowanie 

amfetaminy przynajmniej raz w życiu. W przypadku uczniów drugich klas szkół 

ponadgimnazjalnych odsetek używających amfetaminę kształtuje się na poziome 4%, 

z czego w przypadku 2% uczniów miało to miejsce 1-2 razy. W klasach gimnazjalnych 

nie odnotowano przypadku brania amfetaminy, 

 w klasach szóstych nie odnotowano używania ecstasy przez uczniów. W klasach 

trzecich gimnazjalnych w ciągu życia 2% uczniów miało bezpośredni kontakt  

z ecstasy. W przypadku uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek 

używających ecstasy kształtuje się na poziome 3,1%,z czego w przypadku 2% 

uczniów miało to miejsce więcej niż 3 razy, 

 w klasach szóstych w ciągu życia 0,9% uczniów miało bezpośredni kontakt z LSD,  

w klasach trzecich gimnazjalnych nie odnotowano używania LSD przez uczniów.  

W przypadku uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek używających 

LSD kształtuje się na poziome 1%,z czego miało to miejsce nie więcej niż 1-2 razy, 

 w klasach szóstych oraz trzecich gimnazjalnych nie odnotowano używania cracku 

przez uczniów. W przypadku uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek 

używających crack kształtuje się na poziomie 2%, 

 w klasach szóstych w ciągu życia 0,9% uczniów miało bezpośredni kontakt  

z grzybami halucynogennymi, w klasach trzecich gimnazjalnych odsetek ten wyniósł 

2%, a w drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych 3%, 

 w klasach szóstych w ciągu życia 3,8% uczniów miało bezpośredni kontakt  

z kokainą, w klasach trzecich gimnazjalnych nie odnotowano używania kokainy przez 

uczniów. W przypadku uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek 

używających kokainę kształtował się na poziome 1%, z czego miało to miejsce więcej 

niż 10-19 razy, 

 w klasach szóstych w ciągu życia 0,9% uczniów miało bezpośredni kontakt  

z heroiną, z czego miało to miejsce więcej niż 1-2 razy. W klasach trzecich 

gimnazjalnych nie odnotowano używania heroiny przez uczniów. W przypadku 

uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek używających heroinę 

kształtował się na poziome 1%, z czego miało to miejsce więcej niż 10-19 razy, 

 wśród uczniów szóstych klas podstawowych przynajmniej raz w życiu substancje 

wziewne używało 5,7% badanych, z czego 2,7% osób robiło to 1-2 razy. W trzecich 

klasach gimnazjum odsetek ten był niższy i wyniósł 4%.W przypadku uczniów klas 
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drugich gimnazjum odsetek ten wyniósł 7,1% z czego 5,1% respondentów robiło to  

1-2 razy, 

 w klasach szóstych podstawowych nie odnotowano używania sterydów anabolicznych 

przez uczniów, a w trzecich klasach gimnazjum odsetek ten wyniósł 2%. W przypadku 

uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych odsetek używających sterydy 

anaboliczne kształtuje się na poziome 2%, 

 wśród uczniów szóstych klas podstawowych przynajmniej raz w życiu po dopalacze 

sięgnęło 8,5% badanych, z czego 7,6% osób zażywało je 1-2 razy. W trzecich klasach 

gimnazjum odsetek ten był niższy i wyniósł 3%. W przypadku uczniów klas drugich 

gimnazjum, co dziewiąty (12,1%) uczeń zażywał przynajmniej raz w życiu dopalaczy, 

z czego 7,1% ankietowanych robiło to częściej niż 6 razy, 

 wągrowieccy uczniowie po raz pierwszy spróbowali narkotyków w okresie wakacyjnym 

oraz w czasie wolnym po lekcjach. Warte odnotowania jest to, iż 9,1% przebadanych 

szóstoklasistów oraz 5,9% trzecioklasistów po raz pierwszy inicjację narkotykową 

miało za sobą na terenie szkoły, 

 większość badanych uczniów zadeklarowała, że nie zna miejsca, w którym można 

byłoby kupić marihuanę lub haszysz. W przypadku szóstoklasistów odsetek ten 

wyniósł 74,8%, wśród gimnazjalistów 69,2% oraz 61,7% uczniów klas 

ponadgimnazjalnych. Bardzo niepokojący jest fakt, iż w przypadku 16,5% 

przebadanych gimnazjalistów oraz 9,6% uczniów klas drugich ponadgimnazjalnych 

miejsce jakie wskazali było związane ze szkołą. Ponadto prawie co piąty (19,1%) 

uczeń klas ponadgimnazjalnych wskazuje, że marihuanę lub haszysz można 

najłatwiej kupić na dyskotece lub w pubie, 

 co dziesiąty (9,5%) uczeń szkoły podstawowej uważa, iż kilku z jego kolegów, 

koleżanek pali marihuanę lub haszysz. W przypadku gimnazjalistów odsetek osób, 

które uważają, że nikt nie pali z ich otoczenia wynosi 49% i kształtuje się na podobnym 

poziomie jak w przypadku uczniów klas ponadgimnazjalnych (52%). 

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazują na to, że konieczne jest podjęcie 

odpowiednich działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zażywaniem narkotyków 

już na etapie nauki szkolnej.  

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odbywał się cotygodniowy dwugodzinny dyżur specjalisty – psychologa, którego zadaniem 

było informowanie, pomoc prawna i edukacja oraz pierwsza interwencja w problemach 

narkotykowych. W 2012 roku odbyło się 39 dyżurów. Łącznie udzielono 79 porad  

i konsultacji. Przypadku 19 osób były to wizyty i konsultacje kilkakrotne. 

Id: 67870F15-79BA-419F-A4AB-AABEEADAD0AB. Podpisany Strona 42



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA 

W LATACH 2014-2020 

 
 WESTMOR CONSULTING  42 

3.2.4. Ubóstwo 

Ubóstwo definiuje się na podstawie kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do pomocy osobom  

i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej w powyższej ustawie. 

Głównymi przyczynami ubóstwa są: bezrobocie, nadużywanie alkoholu, choroba, brak 

wykształcenia, rozpad rodziny, itp. 

Zjawisko ubóstwa najbardziej widoczne jest w rodzinach wielodzietnych, rodzinach samotnie 

wychowujących dzieci oraz w rodzinach utrzymujących się ze świadczeń rodzinnych, zasiłków 

z pomocy społecznej oraz niskich rent i emerytur.  

Tabela 23. Liczba osób objętych pomocą MOPS w Wągrowcu z powodu ubóstwa 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 Prognoza 2013 

Liczba rodzin 583 556 586 586 

Liczba osób w tych rodzinach 1 466 1 356 1 467 1 467 

 Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

Osoby dotknięte ubóstwem w 2012 roku stanowiły najliczniejszą grupę klientów pomocy 

społecznej. Na przestrzeni lat 2010 – 2012 liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną   

z powodu ubóstwa ulegała wahaniom. Porównując rok 2010 do roku 2012, to liczba rodzin 

objętych pomocą utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie. Jednak porównując 

rok 2011 do roku 2012 widoczny jest wzrost klientów korzystających z pomocy społecznej  

z powodu ubóstwa o 30 rodzin i 111 osób w tych rodzinach.  

3.2.5. Bezdomność 

Zjawisko bezdomności w mieście Wągrowcu odgrywa marginalne znaczenie pod względem 

liczby osób nią dotkniętych, jednakże jest trudne do rozwiązania ze względu na jego specyfikę. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w 2012 roku udzielił wsparcia 36 osobom 

bezdomnym w formie pomocy finansowej i rzeczowej. Głównymi klientami pomocy byli 

mężczyźni, w zdecydowanej większości uzależnieni od alkoholu lub co najmniej go 

nadużywający. Osobom bezdomnym udzielano pomocy poprzez opłacanie pobytu  

w ośrodkach dla osób bezdomnych o charakterze całodobowym, jak również wspierano  

w formie zasiłków celowych, okresowych i stałych, doradztwa ze strony pracowników 

socjalnych i bezpłatnych porad prawnych.  
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Tabela 24. Liczba rodzin objętych pomocą MOPS w Wągrowcu z powodu bezdomności 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 
Prognoza 

2013 

Liczba rodzin 26 27 34 34 

Liczba osób 28 29 36 36 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

Ośrodek oprócz pomocy finansowej i rzeczowej świadczył pracę socjalną, współpracując  

z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Szpitalem Powiatowym, Poradnią Leczenia 

Uzależnień i Zespołem Kuratorskim Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 

Pomoc osobom bezdomnym świadczy również Stowarzyszenie ks. Jerzego Niwarda Musolffa 

w Wągrowcu, które prowadzi noclegownię, z której w 2012 roku skorzystało 39 osób, natomiast 

w jadłodajni osobom potrzebującym wydano 12 300 ciepłych posiłków.  

3.2.6. Przemoc w rodzinie 

Przemocą w rodzinie można najogólniej określić zamierzone i wykorzystujące przewagę sił 

działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, 

powodując cierpienie i szkody. Do najczęstszych przyczyn przemocy należą: alkoholizm, 

konflikty rodzinne, destrukcja podstawowych funkcji rodziny, rozpad rodziny, upadek dobrych 

obyczajów w rodzinach, problemy finansowe, zaburzenia psychiatryczne i emocjonalne. 

Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety i dzieci, rzadziej mężczyźni.  

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu wynika, że w 2012 roku       

założono 44 Niebieskie Karty, a w 2011 roku - 24. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat tendencja 

ta niepojąco rośnie.  

Tabela 25. Liczba Niebieskich Kart  

Wyszczególnienie 2011 2012 Prognoza 2013 

Liczba rodzin, w których sporządzono Niebieskie Karty 24 44 57 

Źródło: Dane MOPS w Wągrowcu 

W celu koordynacji działań podmiotów realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie Burmistrz Miasta Wągrowca 

zarządzeniem powołał Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w celu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszeniu jej skutków w życiu rodzinnym i społecznym, opracował Miejski 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2016. Misją Wągrowca jest przeciwdziałanie i minimalizacja zjawiska przemocy  
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w rodzinie oraz zmniejszenie jej negatywnych następstw w życiu społecznym poprzez 

stworzenie systemu pomocy ofiarom oraz sprawcom przemocy. Celem Programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 

pomocy; 

3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie; 

Cele ogólne będą realizowane poprzez: 

1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie; 

3) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie; 

4) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

5) oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. 

3.2.7. Osoby starsze 

Starość i starzenie się – to pojęcia, które nie zostały jeszcze jednoznacznie zdefiniowane, 

zarówno przez nauki biologiczne jak i społeczne. Pierwsze z tych pojęć traktowane jest jako 

zjawisko, faza życiowa, drugie natomiast jest procesem.  

Za podstawowe cechy starości uważa się: znaczny spadek zdolności adaptacyjnych człowieka 

w wymiarze biologicznym, psychospołecznym, postępujące ograniczenie samodzielności 

życiowej, stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia.  

Najważniejszymi problemami osób starszych są: samotność, choroba, inwalidztwo, życie 

w ubóstwie i poczucie nieprzydatności. Wszechobecny „kult młodości” prowadzi 

do marginalizacji osób starszych jako zbiorowości i stopniowego eliminowania ich z aktywnego 

życia zawodowego i społecznego. 

Według danych epidemiologicznych, ok. 95% Polaków starzeje się w sposób niefizjologiczny, 

wraz z wiekiem pojawia się niedołężność, niedowidzenie, głuchota, otępienie, niesprawność 

ruchowa.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia trzy 

zasadnicze etapy starości:  

 60 – 75 rok życia – wiek podeszły (tzw. wczesna starość); 

 75 – 90 rok życia – wiek starczy (tzw. późna starość);  

 90 rok życia i powyżej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność).  
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Z danych GUS wynika, że w 2012 roku w mieście Wągrowcu mieszkało 4 959 osób starszych, 

z czego większość – około 58,6% stanowiły kobiety. Niemal w każdej grupie wiekowej 

zauważalna jest przewaga kobiet. 

Tabela 26. Osoby starsze na terenie miasta Wągrowca w 2012 r. 

Grupa wiekowa ogółem mężczyźni  kobiety 

60-64 1 654 757 897 

65-69 1 135 519 616 

70-74 825 321 504 

75-79 614 249 365 

80-84 435 130 305 

85 i więcej 296 77 219 

ogółem 4 959 2 053 2 906 

Źródło: Dane GUS 

Największym problemem osób starszych dotyczącym całego kraju, również miasta Wągrowca 

są problemy zdrowotne, niedołężność, otępienie, problemy ruchowe, a także osamotnienie  

i izolacja  społeczna. 

3.3. Wyniki badania ankietowego 

W czwartym kwartale 2013 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców miasta 

Wągrowca w celu zdiagnozowania sytuacji społecznej miasta.  

Ankieta składała się z 16 pytań zamkniętych i półotwartych dotyczących strefy społecznej oraz 

z pytania otwartego, w którym poproszono ankietowanych o wskazanie konkretnych propozycji 

działań w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom na terenie miasta w następujących 

obszarach: wsparcie ubogich, poprawa sytuacji niepełnosprawnych, poprawa dostępu do 

służby zdrowia, działania na rzecz osób starszych, bezpieczeństwo. 

Udział w ankiecie wzięły 173 osoby. Charakterystykę osób ankietowanych przedstawiono 

poniżej, natomiast wyniki ankiety dotyczące pytań otwartych i zamkniętych stanowią Załącznik 

1 do niniejszej Strategii. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 

3.4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych. 

Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts (silne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). 

Powyższe pojęcia należy rozumieć następująco:  

 SZANSE - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które odpowiednio 

wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska.  

 ZAGROŻENIA - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju 

gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń musi być brane pod 

uwagę przy planowaniu podejmowanych działań. 

 MOCNE STRONY - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które  

w pozytywny sposób wyróżniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno 

obiektywnie dane przez naturę (np. liczba osób w wieku produkcyjnym) jak i być zasługą 

lokalnej społeczności (np. wysoki poziom mobilności i przedsiębiorczości). 

 SŁABE STRONY - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego 

ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej 

części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej 

poszczególnych elementów. 
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Właściwe zdiagnozowanie poszczególnych czynników pozwoli na osiągnięcie celów, którym 

służy analiza SWOT. Celem tym jest: 

 unikanie zagrożeń,  

 wykorzystywanie szans, 

 wzmacnianie słabych stron, 

 opieranie się na mocnych stronach. 

Poniżej przedstawiono dwie tabele analizy SWOT. W jednej prezentowane są mocne i słabe 

strony miasta Wągrowca, w drugiej zaś szanse i zagrożenia. Z uwagi na materię 

opracowywanego dokumentu z zakresu polityki społecznej zagadnienia ujęte w tabelach 

ograniczono do sfer mających wpływ na politykę społeczną.  

Tabela 27. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dostęp do profesjonalnej służby zdrowia  
(w tym szpitala powiatowego); 

 dobrze funkcjonujący system oświaty; 

 funkcjonowanie wielu obiektów i organizacji, 
które zapewniają mieszkańcom dostęp  
do kultury; 

 atrakcyjna oferta sportowa i spędzania 
czasu wolnego; 

 działalność stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych udzielających wsparcia  
w zakresie pomocy społecznej; 

 dobra współpraca MOPS z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie pomocy 
społecznej; 

 realizacja programów wsparcia w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 

 funkcjonowanie ośrodków wsparcia  
i placówek dla osób  starszych  
i niepełnosprawnych; 

 system wsparcia i pomocy dla osób i rodzin 
z   problemem alkoholowymi i przemocą  
w rodzinie; 

 odpowiednia baza mieszkań komunalnych  
i socjalnych; 

 rozwinięta pomoc społeczna dla osób 
bezdomnych; 

 realizowanie wielu projektów w zakresie 
przeciwdziałania i eliminowania zjawiska 
bezrobocia na terenie miasta; 

 dobrze funkcjonujący system prewencji  
i zapobiegania zjawisku przemocy  
w rodzinie. 

 zmniejszenie liczby podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych  
w mieście; 

 utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia; 

 utrzymujące się ubóstwo rodzin; 

 niski udział osób z wykształceniem 
wyższym; 

 bariery architektoniczne utrudniające 
osobom niepełnosprawnym dostęp  
do podstawowych dóbr i usług; 

 wysoki udział osób niepełnosprawnych jako 
klientów pomocy społecznej; 

 wzrost liczby ofiar przemocy w rodzinie; 

 wzrost liczby osób bezdomnych. 
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Szanse Zagrożenia 

 atrakcyjna lokalizacja komunikacyjna 
miasta; 

 wzrost liczby mieszkańców miasta 
wynikający z dodatniego przyrostu 
naturalnego; 

 dodatni przyrost naturalny; 

 wyhamowanie negatywnych trendów 
dotyczących migracji oraz wzrost liczby 
urodzeń spowodowanych prorodzinną 
polityką państwa; 

 dotacje z Unii Europejskiej przyznawane  
w ramach funduszy pomocowych; 

 utrzymanie się pozytywnych trendów 
dotyczących podnoszenia poziomu 
wykształcenia wśród mieszkańców; 

 efekty realizowanych w skali krajowej, 
wojewódzkiej i powiatowej programów  
w zakresie polityki społecznej, koordynacja 
tych działań. 

 starzenie się społeczeństwa; 

 ujemne saldo migracji na terenie miasta; 

 konkurencja pomiędzy gminami   
w zabieganiu o środki pomocowe; 

 coraz bardziej zaostrzone wymagania 
stawiane podmiotom ubiegającym się  
o środki pomocowe UE; 

 rozwarstwianie się społeczeństwa; 

 obniżanie dostępności podstawowych usług 
zdrowotnych finansowanych w ramach NFZ; 

 pojawianie się nowych zagrożeń 
społecznych (tj. narkomania, hazard); 

 bierność i pasywność osób objętych 
pomocą społeczną, nasilanie się postaw 
roszczeniowych. 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z tabeli analizy SWOT, wiele zagrożeń dla rozwoju miasta Wągrowca dotyczy  

szeroko rozumianej polityki społecznej. Zjawiska takie jak bezrobocie i ubóstwo z jednej strony 

są wynikiem określonych procesów społeczno-gospodarczych, z drugiej zaś same potrafią 

generować nowe problemy w postaci uzależnień czy przemocy w rodzinie. Ich rozwiązanie 

wymaga kompleksowego podejścia do zastanej rzeczywistości, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Jak pokazują 

dotychczasowe doświadczenia łatwo stać się klientem systemu pomocy społecznej,  

o wiele trudniej jednak powrócić na drogę samodzielności i odpowiedzialności za byt własny  

i losy rodziny. Dlatego też w proponowanych działaniach duży nacisk położono 

na profilaktykę, działania edukacyjne i terapeutyczne.  

4. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią 

Prognoza zawiera informacje o potrzebach, problemach i zasobach danej społeczności 

lokalnej, które: 

 wynikają z analizy danych opisujących stan społeczności lokalnej w ostatnich latach  

(z diagnozy sytuacji społecznej),  

 uwzględniają tendencje rozwojowe właściwe dla danego kraju, regionu oraz owej 

społeczności, 

 dotyczą okresu, w jakim będzie realizowana strategia, czyli lat 2014-2020. 

Id: 67870F15-79BA-419F-A4AB-AABEEADAD0AB. Podpisany Strona 49



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA 

W LATACH 2014-2020 

 
 WESTMOR CONSULTING  49 

4.1. Prognoza demograficzna1 

PROGNOZA PRZYROSTU NATURALNEGO 

Na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 

2011- 2035,  opracowanej przez GUS prognozuje się, że w latach 2014-2020 liczba urodzeń 

żywych będzie się zmniejszała, a liczba zgonów będzie rosła. Tym samym, przyrost naturalny 

na terenie miasta będzie malał, co będzie jedną z przyczyn spadku liczby ludności na terenie 

Wągrowca w kolejnych latach. 

Tabela 28. Prognoza przyrostu naturalnego na terenie miasta Wągrowca do 2020 roku 

Lata urodzenia zgony 
przyrost 
naturalny 

2014 258 241 17 

2015 256 244 13 

2016 253 247 6 

2017 249 249 0 

2018 245 252 -8 

2019 240 255 -15 

2020 234 258 -24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów 
na lata 2011 – 2035 opracowanej przez GUS 

PROGNOZA SALDA MIGRACJI 

Zgodnie z prognozą do 2020 roku, saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały w Wągrowcu 

będzie przyjmowało wartości ujemne, co oznacza przewagę liczby osób wyprowadzających 

się z miasta nad liczbą osób osiedlających się na jego terenie. Ujemne saldo migracji będzie 

jedną z przyczyn spadku liczby ludności na terenie miasta. 

W latach 2014-2020 liczba osób wyprowadzających się systematycznie będzie malała, dzięki 

czemu saldo migracji będzie rosnące.  

  

                                                           
1 Prognoza demograficzna została opracowana w oparciu o Prognozę dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz 

podregionów na lata 2011-2035 opracowaną przez GUS. 
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Tabela 29. Prognoza salda migracji na terenie miasta Wągrowca do 2020 roku 

Lata napływ  odpływ  saldo migracji 

2014 192 264 -72 

2015 189 257 -69 

2016 186 251 -65 

2017 179 240 -61 

2018 168 224 -56 

2019 161 213 -51 

2020 158 206 -48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów 
na lata 2011 – 2035 opracowanej przez GUS 

PROGNOZA LUDNOŚCI 

Na podstawie prognozy przyrostu naturalnego i salda migracji, przyjęto prognozę liczby 

mieszkańców miasta Wągrowca w perspektywie do 2020 roku. Analizując dane zawarte  

w tabeli 30 można zauważyć, że liczba mieszkańców miasta Wągrowca będzie malała. 

Czynnikami powodującymi takie zmiany są:  

 starzenie się społeczeństwa na terenie miasta, co z oczywistych względów nie będzie 

wpływać korzystnie na liczbę urodzeń oraz przyrost naturalny, 

 malejący przyrost naturalny, 

 utrzymujące się ujemne saldo migracji wewnętrznych. 

Tabela 30. Prognoza liczby ludności miasta Wągrowca 

 Lata 
Przyrost 
naturalny 

Migracje 
Prognoza dla 

Wągrowca 

2014 17 -72 25 166 

2015 13 -69 25 110 

2016 6 -65 25 052 

2017 0 -61 24 991 

2018 -8 -56 24 927 

2019 -15 -51 24 861 

2020 -24 -48 24 789 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów 
na lata 2011 – 2035 opracowanej przez GUS 

PROGNOZA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW 

Struktura ludności według wieku będzie ulegać dynamicznym zmianom, praktycznie w całym 

prognozowanym okresie. Zmiany te są przede wszystkim konsekwencją demograficznego 
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„falowania”, tj. pojawiania się na przemian wyżów i niżów demograficznych, których efekty 

nakładają się na siebie z różną siłą w różnych okresach, powodując bardziej widoczne zmiany 

w procesach dzietności i umieralności, natomiast w mniejszym stopniu oddziałują  

na tę strukturę zmiany w rozmiarach migracji zagranicznych definitywnych, czyli migracji  

na pobyt stały, a szczególnie emigracji. 

Tabela 31. Prognoza struktury wiekowej mieszkańców miasta Wągrowca do 2020 roku 

Grupa wiekowa  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoza ludności wg wieku 

0-4 lata 1 533 1 699 1 737 1 649 1 648 1 655 1 652 

5-9 lat 1 167 1 508 1 503 1 502 1 282 1 352 1 448 

10-14 lat 1 218 1 564 1 604 1 513 1 259 1 226 1 179 

15-19 lat 1 409 1 741 1 825 1 643 1 431 1 361 1 312 

20-24 lata 1 750 2 121 2 179 2 048 1 737 1 622 1 516 

25-29 lat 2 296 2 309 2 405 2 196 2 232 2 155 2 064 

30-34 lata 1 997 1 750 1 793 1 694 2 164 2 249 2 294 

35-39 lat 1 751 1 581 1 621 1 530 1 869 1 881 1 924 

40-44 lata 1 476 1 504 1 524 1 474 1 526 1 575 1 623 

45-49 lat 1 597 1 574 1 607 1 528 1 469 1 428 1 416 

50-54 lata 1 919 1 908 1 983 1 820 1 777 1 692 1 570 

55-59 lat 1 942 1 669 1 705 1 619 1 903 1 892 1 879 

60-64 lata 1 634 1 436 1 392 1 470 1 605 1 628 1 654 

65-69 lat 1 016 742 675 805 1 055 1 178 1 314 

70-74 lata 868 674 561 782 736 695 666 

75-79 lat 711 568 457 676 568 600 597 

80-84 lata 495 451 309 591 401 389 398 

Powyżej 85 385 312 170 452 263 282 284 

Razem 25 166 25 110 25 052 24 991 24 927 24 861 24 789 

Prognoza ludności wg ekonomicznych grup wieku 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  3 919 4 772 4 845 4 664 4 190 4 234 4 279 

Ludność w wieku produkcyjnym 16 137 16 157 16 642 15 551 16 110 15 856 15 597 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 5 110 4 182 3 565 4 776 4 628 4 771 4 913 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów 
na lata 2011 – 2035 opracowanej przez GUS 

Analizując dane zawarte w tabeli 31 należy zauważyć, że w latach 2014-2020 zaobserwuje 

się zwiększanie liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, a od 2018 roku również  

w wieku poprodukcyjnym. Zmniejszeniu ulegnie natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym. 

Następstwem wspomnianych zmian będzie gwałtowne starzenie się społeczeństwa, co  
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w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie zasobów pracy i pogarszanie się podaży siły roboczej 

na lokalnym rynku pracy. Skutkiem tych zmian może być w przyszłości wzrost kosztów opieki 

zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi związanych z upowszechnianiem się m.in. takich 

chorób jak cukrzyca, czy choroby nowotworowe. Jednocześnie starzenie się społeczeństwa 

będzie bodźcem do stworzenia systemowych rozwiązań sprzyjających wzrostowi aktywności 

zawodowej i fizycznej dla osób w wieku poprodukcyjnym. 

PROGNOZA WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW 

Jednym z ważniejszych czynników określających rozwój społeczeństwa jest stały wzrost 

poziomu wykształcenia. W ciągu dziewięciu lat dzielących spisy powszechne ludności 

obserwuje się dynamiczne zmiany, które wpłynęły w sposób znaczący na zmianę struktury 

ludności według poziomu wykształcenia.  

Obserwowane trendy dążenia dużych grup ludności do podwyższania i uzupełniania 

wykształcenia pozwalają sądzić, że dane dotyczące wykształcenia z roku na rok będą ulegały 

znaczącej poprawie. Dotyczy to jednak głównie osób z wykształceniem średnim, które 

uzyskują wykształcenie wyższe. Opisane tendencje dotyczące kształcenia dorosłych nie 

dotyczą niestety osób starszych z wykształceniem podstawowym.  

4.2. Prognoza zmian 

W rezultacie podjętych działań ujętych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na terenie miasta Wągrowca na lata 2014-2020” przewiduje się wzrost zaufania mieszkańców 

do instytucji pomocowych, wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców miasta 

Wągrowca oraz zmniejszenie zasięgu występujących na jej terenie problemów społecznych, 

które zostały szczegółowo scharakteryzowane w rozdziale 3.2. niniejszej Strategii.  

Tabela 32. Prognoza zmian problemów społecznych na terenie miasta Wągrowca  
w wyniku realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Problem społeczny Prognoza zmian 

Rodzina  

 zwiększenie dostępności do odpowiedniego systemu wsparcia dla 
rodzin z dysfunkcjami, 

 poprawa jakości życia dzieci i młodzieży w zakresie odpowiednich 
warunków do życia i rozwoju, 

 wzmocnienie integracji wśród członków rodzin, 

 zmniejszenie liczby rodzin wspieranych przez asystenta rodziny. 

Bezrobocie 

 spadek liczby osób bezrobotnych, 

 wzrost liczby miejsc pracy w wyniku powstawania nowych 
podmiotów gospodarczych, 

 poprawa dostępu usług świadczonych przez PUP, 

 aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
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Problem społeczny Prognoza zmian 

 zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia 
poprzez odpowiednie dostosowanie ich kwalifikacji do wymagań 
rynku pracy, 

 wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się  
o zatrudnienie. 

Niepełnosprawność 

 poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej i usług 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

 powstawanie kolejnych organizacji pozarządowych na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

 podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez 
likwidację barier architektonicznych i psychologicznych, 

 wzrost zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie społeczne  
i zawodowe, 

 zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, 

 zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Uzależnienia 
 zmniejszenie liczby osób dotkniętych uzależnieniami, 

 łagodzenie skutków społecznych i zawodowych alkoholizmu, 

 rozwój sieci wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny. 

Ubóstwo 

 poprawa warunków życia mieszkańców, 

 zapewnienie odpowiednich warunków bytowych osobom i rodzinom 
potrzebującym, 

 zwiększenie dostępu do rynku pracy. 

Przemoc w rodzinie 

 zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez budowanie 
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy 
psychologicznej dla rodzin dotkniętych przemocą, 

 ochrona ofiar przemocy, 

 prowadzenie specjalistycznych terapii dla sprawców przemocy, 

 rozwój społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy  
w rodzinie. 

Przestępczość 

 zmniejszenie liczby przestępstw, 

 eliminowanie aktów wandalizmu i chuligaństwa poprzez 
odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

 zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i w ich otoczeniu, 

 ochrona ofiar przestępstw, 

 zwiększenie aktywności służb publicznych w przeciwdziałaniu 
przestępczości. 

Osoby starsze  

 poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla osób starszych, 

 wzrost aktywności seniorów poprzez zapewnienie im dostępu do 
rekreacji, kultury i wypoczynku, 

 powstawanie środowiskowych form opieki i wsparcia dla osób 
starszych,  

 rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom. 

Osoby bezdomne 

 zmniejszenie liczby osób bezdomnych, 

 zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie 
miasta, które zapewnią schronienie osobom bezdomnym lub 
zagrożonym bezdomnością, 

 wzrost liczby organizacji udzielających pomoc osobom bezdomnym. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Wprowadzone zmiany zostaną osiągnięte poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji, 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających dla dobra mieszkańców miasta 

Wągrowca w zakresie pomocy społecznej. W ramach tej współpracy realizowane będą liczne 

programy pomocowe skierowane do konkretnych grup dotkniętych problemami społecznymi. 

5. Cele strategiczne projektowanych zmian 

Przeprowadzona diagnoza społeczna w zakresie problemów społecznych, a także prognoza 

zmian w zakresie objętym strategią, pozwoliły na określenie celu głównego niniejszej 

Strategii, którym jest:  

 

 

„POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄGROWCA ZAGROŻONYCH  

Z RÓŻNYCH PRZYCZYN WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.” 
 

 

Tak sformułowany cel główny obejmuje wszystkie obszary problemowe niniejszej Strategii  

i adresowany jest do wszystkich obecnych jak i potencjalnych mieszkańców miasta Wągrowca, 

których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego. 

 
W oparciu o dokonaną analizę SWOT, dotychczasowe doświadczenia pracowników MOPS  

w Wągrowcu oraz rzeczywiste potrzeby społeczne, sformułowano następujące priorytetowe 

obszary:  

I. Rodzina. 

II. Osoby bezrobotne. 

III. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

IV. Osoby niepełnosprawne. 

V. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie. 

VI. Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków i innych. 

VII. Osoby starsze. 

VIII. Osoby bezdomne. 

Dla każdego z ww. obszarów wyznaczono cele strategiczne, które ułatwią realizację celu 

głównego.  

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie rodzin z terenu miasta Wągrowca w ich prawidłowym 

funkcjonowaniu. 

Cel strategiczny 2. Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie miasta Wągrowca. 

Cel strategiczny 3. Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu miasta 

Wągrowca. 
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Cel strategiczny 4. Poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

w społeczności lokalnej. 

Cel strategiczny 5. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jego skutków. 

Cel strategiczny 6. Zapobieganie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i innym 

uzależnieniom oraz łagodzenie ich skutków. 

Cel strategiczny 7. Wspieranie osób starszych i ich aktywizacja. 

Cel strategiczny 8. Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności. 

6. Kierunki niezbędnych działań 

Aby móc skutecznie realizować Strategię, konieczne jest wskazanie niezbędnych działań  

w ramach zdefiniowanych celów strategicznych. Działania te zostały zapisane w postaci celów 

operacyjnych. 

Tabela 33. Kierunki niezbędnych działań 

Cel strategiczny Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań 

Cel strategiczny 1. 
Wzmacnianie rodzin z terenu 
miasta Wągrowca w ich 
prawidłowym funkcjonowaniu. 

1.1. Zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia dla rodzin  
z dysfunkcjami. 

1.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 
do życia i rozwoju. 

1.3. Wzmacnianie funkcjonowania rodzin. 

Cel strategiczny 2. 
Łagodzenie skutków 
bezrobocia na terenie miasta 
Wągrowca. 

2.1. Organizowanie projektów na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu (m.in. szkoleń dla bezrobotnych, przekwalifikowania, 
pomoc w otwieraniu własnej działalności gospodarczej). 

2.2. Organizowanie wspólnie z PUP w Wągrowcu zatrudnienia dla 
osób długotrwale bezrobotnych w ramach prac społecznie 
użytecznych. 

2.3. Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych. 

2.4. Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. 

Cel strategiczny 3. 
Zapobieganie ubóstwu  
i wykluczeniu społecznemu 
rodzin z terenu miasta 
Wągrowca. 

3.1. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom ubogim. 

3.2. Zatrudnianie asystenta rodziny w rodzinach z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi.  

3.3. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
w nabywaniu nowych kwalifikacji, kompetencji zawodowych  
i społecznych. 

3.4. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do 
aktywnych form wsparcia prowadzonych przez MOPS  
w Wągrowcu, również w ramach projektów. 

Cel strategiczny 4. Poprawa 
warunków funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych  
w społeczności lokalnej. 

4.1. Zapewnienie wsparcia psychologicznego i społecznego 
osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

4.2. Likwidacja istniejących barier architektonicznych.  

4.3. Aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych. 

4.4. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego rodzinom z osobą 
niepełnosprawną. 

4.5. Zapewnienie dostępu do rehabilitacji. 
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4.6. Zapewnienie aktywnego udziału osobom niepełnosprawnym  
w życiu kulturalno-społecznym miasta. 

Cel strategiczny 5. 
Przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy w rodzinie  
i łagodzenie jego skutków. 

5.1. Wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 

5.2. Wzmocnienie współpracy służb publicznych ze społecznością 
lokalną w zakresie identyfikowania,  zapobiegania, 
minimalizowania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. 

5.3. Podjęcie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy  
w rodzinie. 

Cel strategiczny 6. 
Zapobieganie uzależnieniom 
od alkoholu, narkotyków  
i innym uzależnieniom oraz 
łagodzenie ich skutków. 

6.1. Zapewnienie dzieciom ochrony przed skutkami uzależnień  
rodziców. 

6.2. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnienia 
od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień. 

6.3. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych. 

6.4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 
w szczególności od alkoholu i narkotyków oraz rodzin, w których 
istnieje problem uzależnień.  

6.5. Wspieranie  działalności instytucji i innych podmiotów  
w zakresie rozwiązywania problemu uzależnień.  

Cel strategiczny 7. 
Wspieranie osób starszych  
i ich aktywizacja. 

7.1. Rozwój środowiskowych form opieki i wsparcia dla osób 
starszych. 

7.2. Aktywizacja osób starszych w dziedzinie kultury, rekreacji   
i wypoczynku.  

7.3. Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób 
starszych. 

7.4. Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom. 

Cel strategiczny 8. Przyjazna 
polityka mieszkaniowa  
i przeciwdziałanie 
bezdomności. 

8.1. Stworzenie zaplecza mieszkań komunalnych i socjalnych. 

8.2. Pozyskiwanie lokali socjalnych na cele osób zagrożonych 
bezdomnością. 

8.3. Zapewnianie schronienia osobom bezdomnym. 

8.4. Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym. 

 

7. Sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe 

Sposób realizacji Strategii 

Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest 

obowiązkiem gminy, a więc Burmistrza Miasta Wągrowca, który dysponuje niezbędnym  w tym 

celu aparatem wykonawczym. We wdrażaniu w życie poszczególnych celów czynnie 

uczestniczyć będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, którzy 

realizują zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej we 

współpracy z innymi instytucjami, podmiotami i organizacjami działającymi na polu pomocy 

społecznej.  

W realizacji strategii można oczekiwać wsparcia i pomocy ze strony niżej wymienionych 

instytucji: 
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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR; 

 Powiatowego Urzędu Pracy; 

 Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

 Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu; 

 placówek oświatowych z terenu miasta Wągrowca; 

 placówek kulturalnych i sportowych; 

 organizacji społecznych i innych instytucji i placówek. 

Niniejsza Strategia będzie również wdrażana poprzez realizację gminnych programów  

i projektów realizowanych przez podmioty i instytucje działające na poziomie Gminy miejskiej 

Wągrowiec.  

Działania określone w niniejszej Strategii mogą być realizowane na różnych poziomach - 

począwszy od samodzielnej realizacji działania przez MOPS lub inne podmioty, poprzez 

współpracę partnerską, aż po zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym 

w trybie określonym przepisami prawa.  

Programy i projekty muszą być zbieżne z założeniami strategii oraz tak zaplanowane, aby 

wpisywały się w strukturę celu głównego strategii lub celów szczegółowych, zaś efekty 

realizacji programu lub projektu wpływały na osiągnięcie celu głównego strategii. 

 

Ramy finansowe Strategii 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej finansowanie. 

Zakłada się, że ramy finansowe „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie 

miasta Wągrowca” obejmują lata 2014-2020, gdyż w tym okresie będą realizowane  

w sposób ciągły zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne.  

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu 

następujących źródeł finansowania: 

 środki własne pochodzące z budżetu gminy; 

 środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje); 

 środki funduszy krajowych (PFRON); 

 projekty w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii 

Europejskiej; 

 środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny). 
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8. Wskaźniki realizacji działań – monitoring strategii 

W celu śledzenia postępów realizacji strategii będzie ona na bieżąco monitorowana. 

Monitorowanie pozwoli z jednej strony na ocenę oczekiwanych wyników już przyjętych zadań, 

jak i ewentualne korekty w tych zadaniach. Strategia z założenia jest dokumentem otwartym, 

natomiast jej materia (rzeczywistość społeczna) podlega ciągłym zmianom. Dlatego też 

konieczne jest elastyczne reagowanie na pojawiające się problemy i wyzwania. Oceny tej 

dokonywać będą pracownicy MOPS w Wągrowcu.  

Monitoring wskaźników realizacji działań niniejszej strategii zostanie przeprowadzony 

dwukrotnie: 

 pierwszy monitoring – po 2017 roku, 

 drugi monitoring - po 2020 roku, czyli po okresie obowiązywania niniejszej strategii. 

Monitorowanie umożliwi: 

 bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów, 

 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji i dokonanie korekt, 

 podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych. 
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Tabela 34. Wskaźniki realizacji działań 

Cel strategiczny Cele operacyjne – kierunki niezbędnych działań Wskaźnik realizacji działania 

Cel strategiczny 1. 
Wzmacnianie rodzin z terenu 
miasta Wągrowca w ich 
prawidłowym funkcjonowaniu. 

1.1. Zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia 
dla rodzin z dysfunkcjami. 

 wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych rodzinom  
z dysfunkcjami 

 liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS 

 liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

1.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków do życia i rozwoju. 

 liczba dzieci i młodzieży objętych programem dożywiania 

 liczba dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku zimowego 
i letniego 

 liczba  i rodzaj organizowanych zajęć w ramach świetlicy 
socjoterapeutycznej  

 liczba i rodzaj zajęć organizowanych przez inne placówki mające 
na celu zagospodarowanie czasu wolnego 

1.3. Wzmacnianie funkcjonowania rodzin. 
 liczba spotkań dla rodziców z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi z udziałem specjalistów w tym zakresie   

Cel strategiczny 2. 
Łagodzenie skutków 
bezrobocia na terenie miasta 
Wągrowca. 

2.1. Organizowanie projektów na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu (m.in. szkoleń dla 
bezrobotnych, przekwalifikowania, pomoc  
w otwieraniu własnej działalności gospodarczej). 

 liczba zorganizowanych projektów 

 liczba przeprowadzonych szkoleń dla osób bezrobotnych 

 liczba osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach 

2.2. Organizowanie wspólnie z PUP w Wągrowcu 
zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych  
w ramach prac społecznie użytecznych. 

 liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac 
społecznie użytecznych 

2.3. Organizowanie prac interwencyjnych i robót 
publicznych. 

 liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych i robót publicznych 

2.4. Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu 
pracy. 

 liczba osób bezrobotnych, którym udzielono wsparcia  
w znalezieniu pracy 

Cel strategiczny 3. 
Zapobieganie ubóstwu  
i wykluczeniu społecznemu 

3.1. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom 
ubogim. 

 liczba rodzin, którym udzielono wsparcia z powodu ubóstwa 

 wysokość udzielonego wsparcia finansowego 

3.2. Zatrudnianie asystenta rodziny w rodzinach  
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

 liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 
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rodzin z terenu miasta 
Wągrowca. 

3.3. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w nabywaniu nowych kwalifikacji, 
kompetencji zawodowych i społecznych. 

 liczba osób objętych wsparciem 

 liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nabyły 
nowe kwalifikacje i kompetencje  

3.4. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym do aktywnych form wsparcia 
prowadzonych przez MOPS w Wągrowcu, również 
w ramach projektów. 

 liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia prowadzonymi 
przez MOPS 

Cel strategiczny 4. Poprawa 
warunków funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych  
w społeczności lokalnej. 

4.1. Zapewnienie wsparcia psychologicznego  
i społecznego osobom niepełnosprawnym, w tym  
z zaburzeniami psychicznymi. 

 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 
psychologicznego i społecznego 

 liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, którym udzielono 
wsparcia psychologicznego i społecznego 

4.2. Likwidacja istniejących barier 
architektonicznych.  

 liczba obiektów użyteczności publicznej i miejsc zamieszkania,  
w których zniesiono bariery architektoniczne  

4.3. Aktywizacja zawodowa i społeczna 
niepełnosprawnych. 

 liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach 

4.4. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego 
rodzinom z osobą niepełnosprawną. 

 liczba rodzin z osobą niepełnosprawną, którym udzielono 
wsparcia finansowego 

 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 
finansowego 

 liczba osób niepełnosprawnych objętych pomocą instytucjonalną 

4.5. Zapewnienie dostępu do rehabilitacji. 
 liczba ofert w zakresie dostępu do rehabilitacji skierowanych  

do osób niepełnosprawnych 

4.6. Zapewnienie aktywnego udziału osobom 
niepełnosprawnym w życiu kulturalno-społecznym 
miasta. 

 liczba imprez kulturalnych skierowanych bezpośrednio do osób 
niepełnosprawnych 

Cel strategiczny 5. 
Przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy w rodzinie  
i łagodzenie jego skutków. 

5.1. Wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 liczba udzielonych porad prawnych 

 liczba udzielonych porad psychologicznych i socjalnych 

 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały  
ze wsparcia  
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5.2. Wzmocnienie współpracy służb publicznych  
ze społecznością lokalną w zakresie 
identyfikowania,  zapobiegania, minimalizowania  
i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. 

 liczba interwencji policyjnych z powodu przemocy w rodzinie 

 liczba założonych „Niebieskich Kart” 

5.3. Podjęcie odpowiednich działań wobec 
sprawców przemocy w rodzinie. 

 liczba sprawców przemocy w rodzinie skierowanych na leczenie 

Cel strategiczny 6. 
Zapobieganie uzależnieniom 
od alkoholu, narkotyków  
i innym uzależnieniom oraz 
łagodzenie ich skutków. 

6.1. Zapewnienie dzieciom ochrony przed skutkami 
uzależnień  rodziców. 

 liczba dzieci, którym udzielono pomocy z powodu alkoholizmu 
rodziców 

6.2. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu 
uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych 
uzależnień. 

 liczba przeprowadzonych działań profilaktycznych z zakresu 
uzależnienia alkoholowego, narkotyków i innych uzależnień 

 liczba wydanych publikacji, materiałów informacyjnych 

6.3. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej 
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych. 

 liczba osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych 
uzależnień,  które skorzystały ze specjalistycznej pomocy 
terapeutycznej 

6.4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych, w szczególności od alkoholu  
i narkotyków oraz rodzin, w których istnieje problem 
uzależnień.  

 liczba udzielonych porad 

 liczba osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, które 
skorzystały z porad punktu konsultacyjnego 

6.5. Wspieranie  działalności instytucji i innych 
podmiotów w zakresie rozwiązywania problemu 
uzależnień. 

 liczba instytucji i stowarzyszeń prowadzących działalność  
w zakresie rozwiązywania problemu uzależnień 

 wartość udzielonego wsparcia finansowego 

Cel strategiczny 7. 
Wspieranie osób starszych  
i ich aktywizacja. 

7.1. Rozwój środowiskowych form opieki i wsparcia 
dla osób starszych. 

 liczba opiekunek środowiskowych 

 liczba osób objętych wsparciem opiekunek  

 liczba ośrodków oferujących pomoc osobom starszym 

7.2. Aktywizacja osób starszych w dziedzinie 
kultury, rekreacji  i wypoczynku.  

 liczba ofert kulturalnych skierowanych do osób starszych 

 liczba ofert w zakresie aktywnego wypoczynku skierowana  
do osób starszych 

7.3. Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej  
do potrzeb osób starszych. 

 liczba ośrodków zdrowia wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny 

 liczba przeprowadzonych darmowych działań profilaktycznych  
dla osób starszych 
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7.4. Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy 
seniorom. 

 liczba działających wolontariuszy na rzecz seniorów 

 liczba osób starszych, którym udzielono pomocy w ramach 
wolontariatu 

Cel strategiczny 8. Przyjazna 

polityka mieszkaniowa  

i przeciwdziałanie 

bezdomności. 

8.1. Stworzenie zaplecza mieszkań komunalnych  
i socjalnych. 

 liczba mieszkań komunalnych i socjalnych 

8.2. Pozyskiwanie lokali socjalnych na cele osób 
zagrożonych bezdomnością. 

 liczba lokali socjalnych na terenie miasta 

 liczba osób bezdomnych, którym przyznano lokal socjalny 

8.3. Prowadzenie atrakcyjnej polityki czynszowej  
w stosunku do gminnych mieszkań komunalnych. 

 liczba osób zalegających co najmniej 3 miesiące z opłatami za 
lokal komunalny  

8.4. Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym. 
 liczba osób bezdomnych, którym udzielono wsparcia przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
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12. Załączniki 

 

ZAŁĄCZNIK 1.  

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO  

(OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE ANKIET) 

1. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców gminy? 
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2. Jakie są według Państwa główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców 

powodujące trudne warunki życia? 

 

3. Czy Państwa zdaniem na terenie Gminy jest dużo rodzin ubogich? 

 

4. Jakie są Państwa zdaniem przyczyny popadania w ubóstwo? 
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5. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? 

 

6. Czy oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych (np. dostęp do placówek 

rehabilitacyjnych) jest wystarczająca? 

 

7. Czy w skład Państwa rodziny wchodzi osoba długotrwale chora? 
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8. Czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie Gminy jest wystarczający? 

 

9. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się osoby starsze? 

 

10. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Gminy? 
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11. Jakie są przyczyny występowania uzależnień? 

 
 

12. Czy na terenie Gminy dostępna jest jakaś forma pomocy dla osób uzależnionych 

(np. Klub Anonimowych Alkoholików)? 

 

13. Czy na terenie Gminy występuje zjawisko przemocy domowej? 

 

Id: 67870F15-79BA-419F-A4AB-AABEEADAD0AB. Podpisany Strona 69



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA 

W LATACH 2014-2020 

 
 WESTMOR CONSULTING  69 

14. Jakie są - według Państwa - przyczyny przemocy domowej? 

 

15. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie 

Państwo najczęściej?   
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16. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w 

Gminie? 

 

17. Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom 

na terenie Gminy w następujących obszarach: 

a) działania w zakresie wsparcia ubogich: 
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b) działania w zakresie poprawy sytuacji niepełnosprawnych: 

 

c) działania w zakresie poprawy dostępu do służby zdrowia: 

 

d) działania na rzecz osób starszych: 
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e) działania w zakresie bezpieczeństwa: 

 

f) inne: 
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WiceprzewodniczącyRady Miejskiejw Wągrowcu

ZbigniewByczyński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowychi innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnegoryzyka.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2014 – 2020 stanowi
załącznik do niniejszej uchwały, a w myśl art. 16 b zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej,
prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków
niezbędnychdziałań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji działań.

Zasadniczym celem Strategii jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców miasta Wągrowca
zagrożonych z różnych przyczyn wykluczeniemspołecznym.

Strategia ma być drogowskazem dla samorządu, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców naszego miasta, aby działać według określonych wytycznych, celów
i kierunków.

Tak, więc strategia będzie instrumentem koordynującym różne podmioty działające w sferze społecznej oraz
swoistym wyznacznikiem polityki społecznej miasta i działań podejmowanych na rzecz mieszkańców,
w szczególności w zakresie pomocy społecznej, poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz zapobieganie
wykluczeniu.

Wobecpowyższegopodjęcieniniejszejuchwały jest zasadne.
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