
ZARZĄDZENIE NR 191/2015
WÓJTA GMINY POSTOMINO

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Postomino „Sprawozdania z realizacji w roku 
2014 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 

2014-2021 (raport monitoringowy)”

Na podstawie podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163, poz. 693) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 
379, poz. 1072) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przedstawienia Radzie Gminy Postomino przyjmuje się „Sprawozdanie 
z realizacji w roku 2014 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Postomino na lata 2014-2021 (raport monitoringowy)” stanowiące załącznik do niniejszego 
Zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Postomino

Janusz Bojkowski
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Postomino, sierpień 2015 

Załącznik do Zarządzenia Nr 191/2015

Wójta Gminy Postomino

z dnia 24 sierpnia 2015 r.



WPROWADZENIE 

Zgodnie z  art. 17. ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania 
i realizacji 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.  W związku z tym opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021 zwana dalej Strategią, przyjęta przez 
Radę Gminy Postomino Uchwałą Nr XLIV/445/14 z dnia 24 września 2014 roku.  

Głównym powodem opracowania Strategii była konieczność określenia polityki 
społecznej Gminy Postomino oraz misji, jej celów i kierunków działania na najbliższe lata, 
pozwalających na budowanie w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnej 
ochrony bezpieczeństwa mieszkańców gminy, tak by dać im możliwość i gwarancję 
zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań pojedynczych grup i ludzi. 
Fundamentem Strategii jest maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału. 
Mieszkańcy gminy, odbiorcy i adresaci Strategii mają możliwość znalezienia się w strefie 
pozbawionej zagrożeń. Dla bezpieczeństwa socjalnego wymagane jest bowiem stworzenie 
takiego systemu zaspokajania potrzeb społecznych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje 
się do stale zmieniających się warunków społecznych. 

Misja stanowi podstawowy element strategii i jest jej celem nadrzędnym, który 
kształtuje kierunki działania. Wynikają z niej bezpośrednio cele strategiczne, które ją 
konkretyzują. Cele te są z kolei rozpisywane na bardziej szczegółowe. Misja to opis głównego 
pola działań w przyszłości. Koncentruje się na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do 
długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. Misja 
została określona jako „stworzenie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego 
rozwoju poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich walorów i możliwości gminy przy 
jednoczesnym nieprzerwanym procesie poprawy warunków jakości życia mieszkańców całej 
gminy”.  

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy 
Postomino wytyczono następujące kierunki działań dotyczące: 

1. Aktywizacji społecznej i przeciwdziałania bezrobociu. 
2. Edukacji i oświaty. 
3. Pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 
4. Profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.  

 
Adresatami Strategii jest społeczność zamieszkała na terenie Gminy Postomino. 

Strategia stanowi podstawę lokalnej polityki społecznej, której zadaniem jest zbudowanie 
w miarę spójnego i skutecznego systemu ochrony bezpieczeństwa socjalnego członków 
naszej społeczności tak, aby dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia różnorodnych 
potrzeb, dążeń, aspiracji oczekiwań. 



W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring, który 
pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą 
zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji 
dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie 
zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami. 

Monitoring dostarcza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie 
ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku 
do wcześniejszych założeń. Jej celem jest ciągłe ulepszanie skuteczności i efektywności 
działań podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne. Stałe gromadzenie i analizowanie 
informacji do celów kontrolnych i podejmowania decyzji jest jedną z głównych cech 
odróżniających monitoring od ewaluacji. Monitoring prowadzony jest nieustannie, natomiast 
ewaluacja przeprowadzana jest w określonych momentach. Monitoring realizacji zapisów 
strategicznych jest integralną częścią codziennego zarządzania. Informacje gromadzone 
w jego ramach pozwalają stosunkowo wcześnie zidentyfikować i rozwiązywać problemy 
pojawiające się w trakcie wdrażania dokumentu oraz ocenić postępy w jego realizacji 
w stosunku do wyznaczonych w nim celów. 

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Postomino polega na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji 
kierunków działań w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, które mogą 
pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych 
dolegliwości społecznych.  

Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność 
ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Podobnie jak w przypadku innych 
dokumentów strategicznych, podstawowym dokumentem w procesie monitoringu zapisów 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest raport monitoringowy. 
Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu na danym etapie, stanowiąc jednocześnie 
podstawę do dokonywania oceny wdrażania strategii w latach następnych oraz podejmowania 
ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację 
obowiązującej bądź opracowanie nowej strategii.  

Raport zawiera ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w gminie. Jest 
dokumentem, który stanowi, w razie konieczności, podstawę do jej zmiany, tak by stała się 
bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. 

W celu wdrażania, realizacji i monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021 Wójt Gminy Postomino Zarządzeniem 
Nr 82/2015 z dnia 21.04.2015 r. powołał Zespołu Zadaniowy w składzie: 

1. Janina Łyczko-Schmidt- pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Postominie/ Koordynator Zespołu, 

2. Marzanna Kołodziej- Sekretarz Gminy Postomino 
3. Dorota Sieradzka- inspektor ds. organizacyjnych i kadr Urzędu Gminy w Postominie/ 

obsługa Rady Gminy Postomino, 
4. Paulina Bodegwin- Sowińska- podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy w Postominie, 



5. Katarzyna Banasik- inspektor ds. funduszy pomocowych Urzędu Gminy Postomino, 
6. Jolanta Michałowska- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Postominie, 

7. Mirosława Lemtis- Gawęda- inspektor ds. działalności gospodarczej i bezrobocia 
Urzędu Gminy w Postominie, 

8. Grażyna Jędrzejewska - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Postominie, 

9. Bożena Jarzębska- starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Postominie, 

10. Halina Sławska- starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Postominie, 

11. Sylwester Pająk- pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Postominie/ przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 

12. Ewa Borowiec- asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Postominie, 

13. Agnieszka Kowalik- ARS Medica Postomino, 
14. Bogdan Szlawski- Dyrektor Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie, 
15. Marek Leśniewski- Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 
16. Teresa Rysztak- przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
17. Paweł Majbroda- Komenda Powiatowa Policji w Sławnie Rewir Dzielnicowych 

Postomino, 
18. Jarosław Kwiatek- Komendant Straży Gminnej,  
19. Halina Wenda- Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie, 
20. Elżbieta Safaryn- Dyrektor Zespołu Szkół w Jarosławcu, 
21. Renata Mazur- Dyrektor Zespołu Szkół w Pieszczu, 
22. Bogumiła Roman-Struś- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach, 
23. Aleksandra Kurek- Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie, 
24. Dorota Frąszczak-  psycholog. 

 
 
  



CZĘŚĆ I Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Postomino na lata 2014-2021 

 
Cel strategiczny: Zmniejszenie lokalnego bezrobocia. 
1. Cel operacyjny: Zbudowanie i wprowadzenie systemu zachęt inwestycyjnych dla osób 

prowadzących działalność gospodarcza w gminie, w tym portalu internetowego ze 
szczególnymi informacjami dla potencjalnych przedsiębiorców. Rozbudowanie 
infrastruktury drogowej. 
Wskaźnik realizacji celu: funkcjonujący portal internetowy promujący Gminę jako miejsce 
przyjazne inwestycjom. Remont i poszerzenie co najmniej 10 % dróg gminnych.  

2. Cel operacyjny: Zmniejszenie bezrobocia przez wykorzystanie aktywnych form walki 
z bezrobociem (staże, zatrudnienie subsydiowane, roboty inwestycyjne) przez instytucje 
gminne w celu zmniejszenia lokalnego bezrobocia oraz wykonanie prac ważnych z punktu 
widzenia gminy. 
Wskaźnik realizacji celu: zatrudnienie 20 bezrobotnych na roboty interwencyjne oraz 
10 absolwentów liceum i szkół wyższych z terenu gminy na płatne staże absolwenckie 
w jednostkach podległych Gminie.  

3. Cel operacyjny: Zapewnienie uczniom szkół gminnych orientacji zawodowej poprzez 
wykwalifikowanego doradcę zawodowego oraz informacji o możliwościach stypendialnych 
dla kontynuacji nauki. 
Wskaźnik realizacji celu: zatrudnienie w każdej placówce edukacyjnej na terenie gminy 
wykwalifikowanego doradcę zawodowego, który nieodpłatnie przeprowadzi działania 
wśród uczniów.  

4. Cel operacyjny: Udostępnienie bezrobotnym oferty szkoleniowej podwyższającej ich szanse 
na lokalnym rynku pracy (kursy zawodowe- zmiana zawodu bądź nabycie nowych 
kompetencji). Działanie powinno być połączone z monitorowaniem absolwentów takich 
szkoleń.  
Wskaźnik realizacji celu: zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń odpowiadających 
potrzebom lokalnego rynku zatrudnienia, dla osób bezrobotnych. 

 
Cel strategiczny: Podwyższenie jakości zasobów ludzkich na terenie gminy poprzez 
przebudowę gminnego systemu edukacji. 
1. Cel operacyjny: Modernizacja i remont istniejących budynków szkolnych. 

Wskaźnik realizacji celu: odnowiona infrastruktura szkolna.  
2. Cel operacyjny: Systematyczne doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne.  
Wskaźnik realizacji celu: nowe pracownie komputerowe w każdej ze szkół wyposażone 
w 24 komputery każda.  

3. Cel operacyjny: Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, poprzez system 
stypendialny i motywacyjny.  
Wskaźnik realizacji celu: wypłacanie stypendium dla co najmniej 10 uczniów 
z najlepszymi wynikami w edukacji z każdej ze szkół i 20 najlepszych uczniów 
z najlepszymi wynikami sportowymi sportowców w całej gminie.  



4. Cel operacyjny: Zapewnienie dostępności pomocy dydaktycznej i psychologicznej we 
wszystkich szkołach gminnych dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy 
Postomino.  
Wskaźnik realizacji celu: zatrudnienie na cały etat pedagoga w każdej ze szkół oraz co 
najmniej jednego psychologa szkolnego w gminie.  

5. Cel operacyjny: Poprawa jakości nauczania języków obcych  poprzez stworzenie zachęt 
dla uczniów i organizowanie wymiany ze szkołami zagranicznymi.  
Wskaźnik realizacji celu: uzyskanie wiedzy na poziomie podstawowego certyfikatu 
językowego z wybranego języka przez 25% uczniów kończących 3 klasę gimnazjum.  

6. Cel operacyjny: Wspieranie szkół w realizacji krajowych  międzynarodowych projektów 
edukacyjnych.  
Wskaźnik realizacji celu: wygranie grantu w ramach programu Comenius na innowacje 
w edukacji podstawowej i gimnazjalnej. 

7. Cel operacyjny: Wzbogacenie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej.  
Wskaźnik realizacji celu: wzrost liczby dostępnych nowych publikacji o 15%.  

 
Cel strategiczny: Inkluzja najbardziej wykluczonych grup społecznych na terenie gminy 
Postomino.  
1. Cel operacyjny: Zapewnienie dziennych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 

starszym oraz niepełnosprawnym. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia, powołanie 
Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej  i Spółdzielni Socjalnej.  
Wskaźnik realizacji celu: działające Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji 
Społecznej, spółdzielnia socjalna, które swoje działania kierują do co najmniej 30 osób na 
terenie gminy. Wskaźnikiem sukcesu będzie aktywizacja zawodowa co najmniej 15 osób 
na terenie gminy rocznie.  

2. Cel operacyjny: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ich zmotywowanie 
do udziału w funkcjonujących warsztatach terapii zajęciowej.  
Wskaźnik realizacji celu: objęcie programem co najmniej 15 osób aktywnie 
uczestniczących w terapii. 

3. Cel operacyjny: Likwidacja barier architektonicznych utrudniających korzystanie 
niepełnosprawnym z infrastruktury społecznej. 
Wskaźnik realizacji celu: zbudowanie podjazdu dla wózków i wind we wszystkich 
budynkach użyteczności publicznej.  

4. Cel operacyjny: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób w kryzysie poprzez 
zbudowanie gminnych mieszkań socjalnych.  
Wskaźnik realizacji celu: utworzenie co najmniej 5 mieszkań socjalnych i jednego 
mieszkania chronionego.  
 

Cel strategiczny: Skuteczne zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 
przemocy w rodzinie.  
1. Cel operacyjny: Kierowanie osób odpowiedzialnych w gminie za realizację programów 

związanych z problemami alkoholowymi na szkolenia organizowane przez PARPA w celu 
podnoszenia kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin w Gminie 
Postomino.  



Wskaźnik realizacji celu: ukończenie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez 
PARPA przez co najmniej 3 osoby związane z realizacją programów związanych 
z problemami alkoholowymi.  

2. Cel operacyjny: Kierowanie osób zajmujących się w gminie przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie na szkolenia organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”  
Wskaźnik realizacji celu: ukończenie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przez co 
najmniej 3 osoby. 

3. Cel operacyjny: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
poprzez:  
− finansowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,  

− refundowanie kosztów ponoszonych przez ofiary przemocy w rodzinie na obdukcję 
oraz pomoc prawną, 

− opracowanie i kolportowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania 
pomocy w Gminie Postomino. 

Wskaźnik realizacji celu: stworzenie funduszu lub oddzielnej pozycji w budżecie gminy 
w celu zapewnienia środków na działania psychospołeczne i doradztwo prawne dla 
rodzin z problemami alkoholowymi. Stworzenie broszury informacyjnej i jasnej procedury 
postępowania dla osób, które chcą skorzystać z zarezerwowanych środków.  

4. Cel operacyjny: Organizowanie imprez bezalkoholowych. 
Wskaźnik realizacji celu: zorganizowanie co najmniej jednej w roku imprezy 
bezalkoholowej kierowanej do uczniów oraz jednej kierowanej do rodzin z problemem 
alkoholowym. 

5. Cel operacyjny: Prowadzenie w szkołach na terenie gminy profesjonalnych programów 
profilaktycznych będących kontynuacją i uzupełnieniem dotychczas prowadzonych 
programów. 
Wskaźnik realizacji celu: zorganizowanie co najmniej jednej akcji profilaktycznej 
w semestrze w każdej ze szkół lub centralnie kierowanej z poziomu gminy, kierowanej do 
młodzieży szkolnej.  

6. Cel operacyjny: Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jarosławcu dla dzieci 
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 
Wskaźniki realizacji celu: objęcie wszystkich dzieci z Jarosławca z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym pomocą socjoterapeutyczną świadczoną w specjalnie utworzonej 
świetlicy, w miejscu ich zamieszkania.  

7. Cel operacyjny: Stworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
Wskaźnik realizacji celu: udostępnienie nadzorowanych i ogrodzonych boisk szkolnych 
w godzinach pozaszkolnych wraz z animatorami sportu i rekreacji.  

8. Cel operacyjny: Upowszechnienie wykazu placówek zajmujących się leczeniem 
i profilaktyką antyalkoholową wśród mieszkańców gminy. 
Wskaźnik realizacji celu: wykaz placówek zajmujących się leczeniem i profilaktyką 
antyalkoholową wśród mieszkańców gminy udostępnionych w kościołach, szkołach 



wszystkich urzędach publicznych oraz na tablicach informacyjnych gminy, wraz 
z numerami telefonu do osoby udzielającej szczegółowych informacji.  

9. Cel operacyjny: Ograniczenie dostępności alkoholu dla dzieci poprzez: 

− prowadzenie akcji informacyjnych w miejscach sprzedaży alkoholu, 

− monitorowanie punktów sprzedających alkohol, pod katem wywiązywania się 
z ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

Wskaźnik realizacji celu: liczby młodzieży spożywającej alkohol odnotowanej przez 
policję, stworzenie zespołu składającego się ze strażnika gminnego i policjanta 
kontrolującego punkty sprzedaży alkoholu.  

 
Postęp w realizacji celów strategicznych i operacyjnych  Strategii trudno jest ocenić 

w sposób mierzalny poprzez analizę wskaźników założonych i zrealizowanych,  przypisanych 
poszczególnym celom. Trudność wynika z faktu, iż przyjęte wskaźniki są ogólne, przy ich 
pomocy nie można zbadać tak szerokiego pojęcia jakie stanowi poszczególny z  celów 
operacyjnych.  Osiągnięcie założonego wskaźnika nie jest tożsame ze zrealizowaniem celu 
operacyjnego. W związku z powyższym podczas organizowanych spotkań Zespołu dokonana 
zostanie niezbędna weryfikacja  oraz opracowane zostaną nowe wskaźniki i mierniki jak 
również zaktualizowane będą cele operacyjne.   
 
  



CZĘŚĆ II  Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Postomino na lata 2014-2021 

 
Szczegółowy opis realizacji celów strategicznych w 2014r. został opracowany na 

podstawie materiałów przygotowanych przez min. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Postominie oraz Urząd Gminy Postomino,  Zespół Interdyscyplinarny, Szkoły, Policję, 
Straż Gminną, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie, 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie. Instytucje te pracują z grupami szczególnego ryzyka, 
wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania.  

 
Cel strategiczny: Zmniejszenie lokalnego bezrobocia. 

W celu zmniejszenia lokalnego bezrobocia został zbudowany i wprowadzony system 
zachęt inwestycyjnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą w szczególności 
poprzez: 

1. Przy udziale unijnego wsparcia budowa, rozbudowa i unowocześnienie istniejącej 
infrastruktury technicznej drogowej, wodo- kanalizacyjnej i energetycznej 
stwarzającej warunki rozwoju turystyki, 

2. Poprawienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu podmiotom gospodarczym poprzez 
tworzenie i aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Największym przedsięwzięciem jest przebudowa istniejących dróg gminnych i powiatowych, 
budowa ciągów pieszych poprawiających bezpieczeństwo pieszych, budowa ścieżek 
rowerowych z miejscami rekreacyjnymi w tym: 

− przebudowa drogi powiatowej wraz z ciągami pieszymi i przystankami autobusowymi 
na odcinku Staniewice- Tyń- Pieszcz- Pałowo- Pałowo- Pałówko, 

− przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową ronda w Postominie,  
− budowa ciągów pieszych w miejscowości Staniewice i Naćmierz, 
− przebudowa drogi w miejscowości Łącko oraz na odcinku Łącko-Korlino ze 
ścieżkami rowerowymi i oświetleniem, 

− przebudowa  drogi w miejscowości Jezierzany tj. ulicy Rybackiej, Słonecznej, 
Kąpielowej i Letniskowej wraz z oświetleniem, 

Ponadto przygotowywana jest dokumentacja techniczna na zadania: 
− rewitalizacja odcinka ulicy Nadmorskiej w Jarosławcu, 
− przebudowa ulicy Leśnej i Piaskowej wraz z oświetleniem w Jarosławcu, 

− przebudowa zatoki autobusowej wraz z ciągiem pieszym w miejscowości Jezierzany,  
− budowa drugiego odcinka chodnika  w miejscowości Królewo, 

− przebudowa drogi w miejscowości Dzierżęcin wraz z zatoką autobusową oraz odcinka 
drogi Dzierżęcin- Karsino wraz z przebudową skrzyżowania mająca na celu 
poprawienie bezpieczeństwa pieszych w Karsinie. 

Instytucje gminne w celu zmniejszenia lokalnego bezrobocia wykorzystały aktywne 
formy walki z bezrobociem tj. staże, roboty interwencyjne, prace zlecone, roboty. W ramach 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie zostały zorganizowane staże 
absolwenckie. Zespół Szkół Społecznych w Korlinie przyjął 1 stażystę, Zespół Szkół 



w Pieszczu przyjął 3 stażystów, Urząd Gminy Postomino przyjął 2 stażystów, Szkoła 
Podstawowa w Staniewicach przyjęła 2 stażystów. 

Urząd Gminy Postomino na podstawie podpisanych porozumień z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Sławnie o zorganizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz 
o zorganizowanie prac społecznie użytecznych przyjął do pracy:  

− w ramach robót publicznych 9 osób w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 26 września 
2014r. a następnie w okresie od 1 października 2014r. do 7 października 2014r. 
została zawarta umowa zlecenie z 1 osobą,  

− w ramach robót publicznych 2 osoby w okresie od 1 września 2014r. do 28 lutego 
2015r.  

− w ramach prac interwencyjnych 2 osoby w okresie od 15 października 2013r. do 
14 października 2014r.  

− w ramach prac społecznie użytecznych 37 osób w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 
5 września 2014r. a następnie na podstawie umowy zlecenie 11 osób od 8 września 
2014r. do 12 września 2014r.  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie w okresie letnim (prace 
sezonowe) zatrudniało 30 osób bezrobotnych w ramach umów cywilno-prawnych.  

Centrum Kultury i Sportu w Postominie w 2014r. przyjęło na staż w ramach 
porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie 5 osób oraz zatrudniło jedną osobę 
w ramach prac interwencyjnych.  

Według założonych celów walka z bezrobociem ma również przejawiać się poprzez 
zapewnienie uczniom szkół gminnych orientacji zawodowej poprzez wykwalifikowanego 
doradcę zawodowego. W tym celu Referat Oświaty Urzędu Gminy Postomino przeprowadził 
kampanię informacyjną dotyczącą udziału kadry szkół w bezpłatnych dwudniowych 
szkoleniach pt. „ Doradztwo zawodowe- od diagnozy do ewaluacji- praktyczne wsparcie 
kadry szkół gimnazjalnych”. Szkolenia realizowane były na zlecenie Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z rekomendacji MEN. W projekcie uczestniczył 
Zespół Szkół w Pieszczu- przeszkolono 6 osób w tym dyrektora, wicedyrektora, pedagoga 
szkolnego i 3 nauczycieli gimnazjum. W Zespole Szkół w Postominie jeden nauczyciel 
uzupełnia swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. Po ukończeniu studiów 
będzie prowadzić z uczniami zajęcia z zakresu doradztwa. 

Również placówki szkolne z terenu Gminy Postomino podjęły działania zmierzające do 
realizacji celu operacyjnego: 

1. Zespół Szkół Społecznych w Korlinie zorganizował spotkanie z przedstawicielami 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie dotyczące orientacji 
zawodowej. 

2. Zespół Szkół w Jarosławcu zorganizował zajęcia preorientacji zawodowej dla III klas 
gimnazjum z przedstawicielem Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Sławnie.  

3. Zespół Szkół w Pieszczu zorganizował w ramach zawodoznastwa spotkanie z doradcą 
zawodowym- psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 



w Sławnie, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych 
z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, wyjazdy na dni otwarte szkół 
ponadgimnazjalnych.  

4. Zespół Szkół w Postominie zorganizował 3 spotkania z doradcą zawodowym 
w zakresie preorientacji zawodowej.  

 
W ramach walki z bezrobociem udostępniane są bezrobotnym oferty szkoleniowe 

podwyższające ich szanse na lokalnym rynku pracy. W ramach realizacji projektu „Szansa na 
rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  realizowanego przez  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Postominie, 11 bezrobotnych uczestniczyło w kursach zawodowych (przekwalifikujących, 
podnoszących kompetencje zawodowe).  Osoby te ukończyły wybrane przez siebie kursy oraz 
otrzymały certyfikaty potwierdzające zdobyte uprawnienia. 
 
 
Cel strategiczny: Podwyższenie jakości zasobów ludzkich na terenie gminy poprzez 
przebudowę gminnego systemu edukacji. 

Pierwszym z założeń poprzez realizację którego zamierza się osiągnąć cel strategiczny 
jest modernizacja i remont istniejących budynków szkolnych.  

W Zespole Szkół Społecznych w Korlinie wykonany został remont dachu na budynku 
szkolnym. 

W Zespole Szkół w Jarosławcu zostały przeprowadzone modernizacje i następujące 
remonty:  

− wymiana okien w budynku głównym na I piętrze i parterze, 
− wymiana drzwi elewacyjnych w budynku małej szkoły, 

− wymiana drzwi wewnętrznych w 4 klasach, 
− wymiana drzwi na dźwiękoszczelne w 2 klasach przy sali gimnastycznej,  

− wymieniono podłogi w 2 klasach, 
− wymieniono kaloryfery w części szkoły, 
− zmodernizowano kominy wentylacyjne nad częścią administracyjną szkoły, 

− odnowiono korytarze i klatki schodowe przy sali gimnastycznej, 
− wymieniono 2 pary drzwi zewnętrznych w budynku stołówki szkolnej, 

− wymieniono i zmodernizowano instalację elektryczną w kotłowni, 
− zmodernizowano szatnię w budynku małej szkoły, 
− zostały położone nowe kafelki na ścianach i podłogach w toaletach w budynku małej 

szkoły, 
− wymieniono umywalki i miski WC w toaletach w małej szkole oraz zakupiono nowy 

sprzęty i meble do klas przedszkolnych (w ramach programu dot. modernizacji 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych- POKL), 

− zakupiono meble do szatni szkolnych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej, 

− odnowiono świetlicę szkolną (malowanie, zakup nowych mebli, gry i pomoce 
dydaktyczne), 



− postawione zostało nowe betonowe ogrodzenie oddzielające szkolny plac zabaw od 
handlowych działek prywatnych. 

W Zespole Szkół w Pieszczu została przeprowadzona modernizacja i następujące 
remonty: 

− wymiana stolarki drzwiowej w kompleksie sportowym i sali gimnastycznej,  
− kompleksowy remont i doposażenie sal, 
− wymiana stolarki okiennej na widowni, w gabinecie pedagoga, bibliotece i gabinecie 

terapeutycznym,  
− wymiana ogrodzenia wokół szkoły, 
− wymiana oświetlenia w salach 02 i 26, toaletach i łazienkach uczniowskich, 

− montaż urządzeń sanitarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,  
− montaż rolet i żaluzji w 3 pomieszczeniach, 

− stworzenie gabinetu terapii pedagogicznej,  
− wymiana instalacji elektrycznej w sali nr 02, 

− zagospodarowanie terenu odzyskanego za szkołą,  
− doposażenie w meble pomieszczeń biurowych, 
− doposażenie pomieszczeń do punktu przedszkolnego,  

− systematyczne odświeżanie, malowanie i dokonywanie remontów wynikających 
z bieżących potrzeb,  

W Szkole Podstawowej w Staniewicach w ramach modernizacji wykonano malowanie 
pomieszczeń szkolnych, wymianę wykładzin w salach lekcyjnych. Zmodernizowano oddział 
przedszkolny.  

Ponadto w ramach realizowanego przez Urząd Gminy Postomino projektu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „Modernizacja oddziałów przedszkolnych czyli likwidacja 
barier w dostępie do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Postomino” wsparciem objęte 
zostały cztery oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w Jarosławcu, Staniewicach 
i Pieszczu. We wszystkich szkołach objętych projektem zmodernizowano toalety dla dzieci 
i personelu. Ponadto dla oddziałów przedszkolnych w Jarosławcu utworzony został 
nowoczesny plac zabaw z bezpieczną syntetyczną nawierzchnią.  

Realizując kolejny z celów operacyjnych jakim jest  systematyczne doposażenia szkół 
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne  w  ramach realizacji w/w projektu zakupione 
zostało wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, rolety okienne, 
nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, a także nowoczesny sprzęt 
komputerowy i audiowizualny. W ramach systematycznego doposażenia szkół w nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne w 2014r. Referat Oświaty zrealizował wniosek o przyznanie 
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50 000zł na 
wyposażenie pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. W ramach dofinansowania wyposażono 
pomieszczenia do nauki dzieci 6-letnich w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  

Ponadto w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo „RAZEM” w Korlinie zrealizowany został 
projekt „Podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych 



w Korlinie” doposażając tym samym oddziały przedszkolne w sprzęt, pomoce dydaktyczne, 
meble oraz nowoczesny plac zabaw na łączną kwotę 87 200 zł. Dodatkowo Zespół Szkół 
Społecznych w Korlinie skorzystał z dotacji celowej na dostosowanie pomieszczeń szkolnych 
do przyjęcia dzieci 6-letnich do klas I i tym sposobem za kwotę 6800 zł zostały zakupione 
pomoce dydaktyczne dla klas I-III szkoły podstawowej.  

Na potrzeby Zespołu Szkół w Jarosławcu  zakupiono 5 laptopów (w tym 2 z programu 
dot. modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych- POKL). Obecnie 
w każdej klasie znajduje się telewizor i komputer lub laptop. Ponadto na wyposażeniu 
znajdują się 2 nowe tablice interaktywne zakupione w ramach programu.  

Na potrzeby Zespołu Szkół w Pieszczu zakupiono: 6 laptopów, 14 komputerów 
stacjonarnych, 3 tablice multimedialne, 1 kserokopiarkę, 1 telewizor, 2 radioodtwarzacze, 
2 drukarki, 3 projektory multimedialne, 13 licencji  na oprogramowanie komputerowe, 
1 oprogramowanie komputerowe na 40 stanowisk, 2 zestawy szafek dla uczniów, meble 
szkolne dla 2 pracowni, oprogramowanie „Plan lekcji”, liczydło szkolne, zestawy 
instrumentów muzycznych i inne.  

Na potrzeby Zespołu Szkół w Postominie zakupiono 10 szaf, 2 biurka, 4 regały, 
2 kolorowe schowki, 7 szkolnych ławek, 31 krzeseł, 5 tablic szkolnych tryptyk, 2 tablice 
interaktywne, 31 zestawów komputerowych, 2 drukarki, 2 projektory, 2 radioodtwarzacze, 
4 dywany, 8 map, gry dydaktyczne i puzzle. 

W celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez system 
stypendialny i motywacyjny na podstawie „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Postomino” Wójt Gminy 
przyznał stypendia motywacyjne. Stypendia zostały wypłacone jednorazowo, w formie 
nagrody finansowej na zakończenie roku szkolnego. Przyznano łącznie 71 stypendiów (32 
w dziedzinie nauki, 7 w dziedzinie kultury i sztuki oraz 32 w dziedzinie sportu) na kwotę 
17.000zł.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo „Razem” 
w Korlinie co roku przyznaje stypendium motywacyjne dla ucznia/uczniów Zespołu Szkół 
Społecznych w Korlinie, którzy w danym roku szkolnym otrzymują najwyższą średnią 
w szkole, powyżej poziomu 5,0. 

Od roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie, 
którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce, ksiądz proboszcz miejscowej parafii przyznaje 
miesięczne stypendium motywacyjne. 

Celem zapewnienia dostępności pomocy pedagogicznej i psychologicznej we 
wszystkich szkołach gminnych dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy 
Postomino jest pedagog szkolny na pełen etat. Od stycznia 2015r. w każdej szkole 
zatrudniony jest także psycholog. Zatrudniona kadra zapewnia pełną dostępność pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

Ponadto w Zespole Szkół w Pieszczu stworzono edukacje wspierającą dla dziecka 
niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym poprzez zatrudnienie nauczyciela 
wspomagającego. Organizowane są również wspólne szkolenia dla nauczycieli i rodziców 
w zakresie wspomagania rozwoju dziecka, szczególnie w sytuacjach trudnych. Zapewniona 



jest pomoc specjalistów z PPPP w Sławnie. Regularnie organizowane są w wymiarze 
8 godzin tygodniowo zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Ze wsparcia psychologicznego 
korzystają zarówno uczniowie jak i rodzice. Trzech uczniów niepełnosprawnych nauczanych 
jest indywidualnie na terenie szkoły, w celu umożliwienia im rozwoju umiejętności 
prospołecznych.  

W celu poprawy jakości nauczania języków obcych poprzez stworzenie zachęt dla 
uczniów i organizowanie wymiany ze szkołami zagranicznymi, Zespół Szkół w Postominie 
zorganizował wymianę zagraniczną dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionej Gminy 
Trinwillershagen oraz  miast Zingst i Stralsundu w Niemczech. Wymiana zrealizowana była 
w ramach dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Budżetu Państwa FMP Interreg IVA Pomerania- „Wspólny Region- 
Wspólne cele”  oraz przy udziale środków z budżetu Gminy Postomino. Projekt zakończył się 
udziałem dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec w Polsko-Niemieckim Festiwalu 
Artystycznym w Postominie.  

W Zespole Szkół w Korlinie stworzono autorski system motywacyjny w zakresie nauki 
języków obcych.  

W ramach poprawy jakości nauczania w Zespole Szkół w Pieszczu realizowana będzie 
dla II etapu edukacyjnego innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie pod nazwą „Język angielski nie taki obcy, czyli moja przygoda z językiem 
angielskim”. 
 
Cel strategiczny: Inkluzja najbardziej wykluczonych grup społecznych na terenie gminy. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie świadczył usługi opiekuńcze dla 4 
osób natomiast specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1.  

Na terenie Gminy nie ma utworzonego dziennego ośrodka wsparcia, CIS, KIS ani 
spółdzielni socjalnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie planuje 
wnioskować o środki na utworzenie w/w zaplecza w nowej perspektywie dofinansowań ze 
środków Unii Europejskiej. 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez uczestnictwo ich 
w funkcjonujących Warsztatach Terapii Zajęciowej. W Warsztatach Terapii Zajęciowej 
prowadzonych przez Stowarzyszenie AKSON uczestniczy 2 niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Postomino. 

Gmina Postomino w ramach likwidacji barier architektonicznych utrudniających 
korzystanie niepełnosprawnym z infrastruktury społecznej podjęła następujące działania: 

− remonty wraz z przebudową istniejących ciągów pieszo-jezdnych likwidujące bariery 
architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, 



− budowa parkingów z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych,  

− przebudowa i budowa przy obiektach użyteczności publicznej podjazdów dla 
niepełnosprawnych. 

W 2014r. oddano do użytku wyremontowaną świetlicę w Karsinie oraz wyremontowaną 
remizę strażacką w Marszewie uwzględniającą infrastrukturę  dla niepełnosprawnych. 
Ponadto wybudowano świetlicę wiejską we Wszędzieniu oraz Salę Wielofunkcyjną przy 
Centrum Kultury i Sportu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Celem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób w kryzysie Gmina Postomino 
zakupiła do zasobów komunalnych 2 lokale mieszkalne. Jeden z zakupionych lokali wymaga 
przeprowadzenia kapitalnego remontu, który wykonany zostanie w 2015 roku. Drugi lokal 
wynajęty został rodzinie wielodzietnej, spełniającej warunki do otrzymania lokalu socjalnego. 

 
Cel strategiczny: Skuteczne zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 
pomocy w rodzinie.  

Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Postomino 
podejmowane są w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493 z późń. zm.). i ujęte są w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Postomino na lata  2013 -2017, który podjęto uchwałą  nr XXXI/281/13 w dniu 24 
kwietnia  2013 r.  Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie m.in. zajmuje się Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny, który realizuje zadania przy pomocy procedury Niebieskiej Karty. 
Działania Zespołu skierowane były na wykrywanie i minimalizowanie zjawiska przemocy na 
terenie gminy. 

Działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą polegały na analizie sytuacji rodzin 
dotkniętych zjawiskiem przemocy, podejmowaniu interwencji, monitorowaniu rodzin przez 
członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, w skład których wchodzą 
pracownicy socjalni, dzielnicowi,  pedagodzy szkolni.   

W ramach dostępności pomocy terapeutycznej Gmina Postomino zawarła umowę 
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sławnie na prowadzenie Punktu 
Konsultacyjno- Terapeutycznego w Postominie. Punkt konsultacyjny udziela pomocy 
i wsparcia w różnych kategoriach problemów. Dlatego też pomoc znaleźć tam mogą osoby 
uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny 
będące w kryzysie. Wszystkie osoby zatrudnione w Punkcie posiadają wymagane 
Przygotowanie niezbędne do prawidłowego realizowania zadań Punktu. W punkcie tym 
dyżurują specjaliści: 

− w poniedziałek-  psycholog w godzinach od 15.15 do 17.15  
− we wtorek- terapeuta dla osób uzależnionych i ich rodzin od 11.30 do 13.30. 

− w środę- lekarz psychiatra w godzinach od 8.30 do 10.30.  
Działania podejmowane przez Punkt Konsultacyjny to m.in.: 

1. Rozpoznawanie problemu zgłaszanego przez klienta, 
2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 

w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do specjalistycznego leczenia. 



3. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany 
szkodliwego wzoru picia,  

4. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończeniu leczenia odwykowego, 
5. Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, 
6. Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym, 
7. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc 

specjalistycznej pomocy, 
8. Ścisła współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Postominie. 
W 2014r. Punkt udzielił ogółem 229 porad, w tym 206 dla osób z problemem alkoholowym, 
11 dla członków rodzin w których występuje problem alkoholowy lub inna forma uzależnień, 
8 porad ofiarom przemocy w rodzinie oraz 4 porady osobom stosującym przemoc w rodzinie.  

W ramach przeciwdziałania przemocy osoby stosujące przemoc kierowane były 
również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w celu skorzystania  
z programu edukacyjno – korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W celu ograniczenia zagrożeń życia rodzinnego wywołanych przede wszystkim 
nadużywaniem alkoholu powołany jest punkt konsultacyjno-informacyjny ds. przemocy 
w rodzinie, który ma siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie. 
Prowadzony jest przesz Panią Krystynę Ślebioda we wtorki i piątki w godz. od 9.00 do 14.00. 
W ramach działalności punktu udzielane są porady związane z alkoholizmem i przemocą 
w rodzinie, z problemami wychowawczymi dzieci, z problemami emocjonalnymi 
i koniecznością wsparcia psychicznego, problemami materialnymi.  

Osoby korzystające z punktu korzystają nieodpłatnie z porad prawnika zatrudnionego 
w Urzędzie Gminy Postomino, jak również specjalistów dyżurujących w Punkcie 
Konsultacyjno-Terapeutycznym. Wszystkie zadania realizowane w punkcie ds. przemocy 
w 2014r. wykonywane były nieodpłatnie.   

Rodziny mogły również skorzystać z pomocy finansowej i rzeczowej zgodnie 
z ogólnymi zasadami udzielania pomocy w ramach realizacji Ustawy z dnia 12 marca 2014r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015  poz.163 ze zm.). W 2014r. zostały zrefundowane 
koszty jednej obdukcji lekarskiej w związku z wystąpieniem przemocy domowej. 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane było również w ramach współpracy z 
placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy, które  realizują programy, w formie  
prelekcji i pogadanek na temat przemocy.  

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w szkoleniu nt „ Problemu 
przemocy seksualnej i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży” oraz „Praktyczne 
aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych”.  

W ramach skutecznego zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przemocy w rodzinie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli 
w usłudze doradczej przeprowadzonej przez pracownika ds. zwalczania uzależnień Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz w szkoleniu pn. 
„Mediacja w profilaktyce przemocy w rodzinie” 



Dzielnicowi pełniący służbę w Rewirze Dzielnicowych w Postominie dwukrotnie brali 
udział w szkoleniach kaskadowych podczas których poruszana była głównie tematyka 
procedur „Niebieskich Kart”, ich wzorów oraz prawidłowego postępowania policjantów 
podczas realizacji procedury. Podczas wskazanych szkoleń nie była poruszana tematyka 
uzależnień jednakże funkcjonariusze realizują na bieżąco zadania wynikające z ustawy 
o wychowaniu z trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 
Działalność profilaktyczna prowadzona była również dla mieszkańców poszczególnych 

Sołectw poprzez realizację środowiskowego Programu Profilaktycznego „Nasz Wspólny Cel- 
w zdrowiu przez cały rok.” Realizatorami programu byli: Centrum Kultury i Sportu, Sołtysi 
i Rady Sołeckie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach 
którego odbywało się wiele imprez integracyjnych, sportowych, spotkań kulturalno-
rozrywkowych, w których udział brały całe rodziny. Na imprezach przekazywane były 
również materiały edukacyjno-informacyjne na temat uzależnień.  

Zostały zorganizowane m.in. takie imprezy jak:  
1.  Współzawodnictwo Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy Postomino w roku 

2014 - Bieg Przełajowy wokół Łącka „Śladami Księcia Bogusława X” o Puchar 
Wójta Gminy Postomino 

2.  Regaty jachtów sterowanych radiem w klasie F5-E i F5-M 
3.  Czwartki Lekkoatletyczne 
4.  Primaaprilisowy Turniej Weteranów Aktywni 50+ 
5.  II Ogólnopolski Plener Malarski „Jarosławiec – Nadbałtyckie Impresje” 
6.  IV Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolaków 
7.  V Postomiński test Coopera 
8.  III Otwarte Mistrzostwa w Biegu Tyłem 
9.  V Mityng Biegowo-Rzutowy „Dziś w Postominie za rok w Pekinie” 
10.  Mistrzostwa Polski w Biegu na 10 000m 
11.  Turniej Tenisa Stołowego w ramach III cyklu Grand Prix o Puchar Wójta Gminy 

Postomino - zakończenie edycji 2013/2014 
12.  Festyn „Gmina dla Rodziny” 
13.  Współzawodnictwo Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy Postomino w roku 

2014 - Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino 
14.  Puchar Pomorza NW 
15.  Taneczny Aerobik na Plaży 
16.  XIX Ogólnopolski Bieg Samorządowy „Bursztyn Jarosławca” 
17.  XXIV Mi ędzynarodowy Bieg po Plaży „Jarosławiec 2014” 
18.  XXIV Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie Lata” 
19.  Ogólnopolskie Zawody w Biegu na Orientacje „JAR” 
20.  X maraton spławikowo-gruntowy 
21.  Kino na leżakach 
22.  Festiwal Tańca „Tańczyć każdy może” 
23.  XVI Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Klif Jarosławca 2014” na otwartym 

morzu 
24.  Koncert zespołu TSA 



25.  Festiwal Piosenki Wakacyjnej „Bursztynek” 
26.  Plażowe budowanie zamków z piasku 
27.  Otwarty Turniej 6-tek Piłkarskich dla koloni, obozów, grup zorganizowanych 

„Wakacje z Piłką” 
28.  Turniej Weteranów „Żyj zdrowo na sportowo” Aktywni 50+ 
29.  Festyn „Święto Ryby” 
30.  Marsz Nordic Walking „Torfowisko” 
31.  Jarosławiecki Wieczór Kabaretowy „Wzdłuż Fal” 
32.  Bieg Śniadaniowy 
33.  Gala Disco Polo 
34.  Otwarte Gminne zawody spławikowe „JAZGARZ” 
35.  XV Ogólnopolski Rajd Rowerowy Racibora po ziemi sławieńskiej 
36.  Biesiada szantowa „Kubrykiada” 
37.  Cheerleaders Camp 
38.  Wybory Psa Wczasowego „Jarosławiecki Champion” 
39.  „Noc Latarni Morskich” 
40.  Koncert zespołu „Armia” 
41.  Prezentacje Twórczości Kapel Ludowych „Na Fokową Nutę” 
42.  Otwarte, nocne zawody spławikowo-gruntowe  o Puchar Prezesa Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego 
43.  Zawody wędkarzy koła KARAŚ o Puchar Wójta Gminy Postomino 
44.  Dożynki Gminne 
45.  Współzawodnictwo Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy Postomino w roku 

2014 - Sportowy Przekładaniec Lekkoatletyczny Sołectw o Puchar Wójta Gminy 
Postomino 

46.  Turniej Weteranów „Babie Lato” Aktywni 50+ 
47.  Marsz NW - Festiwal rajdowy „3 w 1” - Chudaczewo 
48.  Rajd Pieszy- Festiwal rajdowy „3 w 1” - Chudaczewo 
49.  Rajd Rowerowy- Festiwal rajdowy „3 w 1” - Chudaczewo 
50.  Święto ziemniaka 
51.  TROĆ JESIENI 2014 
 
W 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Postominie kontynuowała profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 
wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrożono programy profilaktyczne 
preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu, organizowano 
zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki.  

Profilaktykę przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom realizowały wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazjalne w ramach opracowanych przez siebie szkolnych programów 
profilaktyki. Wszystkie szkoły otrzymały dofinansowanie na realizację szkolnych 
programów. 

W celu skutecznego zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
pomocy w rodzinie przeprowadzono w szkołach na terenie gminy profesjonalne programy 
profilaktyczne będące kontynuacją i uzupełnieniem dotychczas prowadzonych programów. 



W Zespole Szkół w Postominie przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: 

− Alkohol i świat zatopionych marzeń, 
− Nie pal przy mnie proszę, 
− Znajdź właściwe rozwiązanie, 

− Zachowaj trzeźwy umysł, 
− Bądź bezpieczny w swoim domu, 
W Zespole Szkół w Jarosławcu realizowano następujące programy profilaktyczne przyjęte do 
programu zadań szkoły: 
− Narkotyki? Dopalacze? To mnie nie kręci! 

− Postaw na rodzinę, 
− Zachowaj trzeźwy umysł, 
W Szkole Podstawowej w Staniewicach przeprowadzono następujące programy 
profilaktyczne: 
− Zachowaj trzeźwy umysł, 
− Akcja Razem Przeciwko Agresji- Dzień życzliwości,  

− Festyn Profilaktyczny- Rodzina najlepsza na wszystko!, 
W Zespole Szkół w Pieszczu przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: 
− Nie pal przy mnie, proszę! 

− Bezpieczna szkoła, 
− Profilaktyka przemocy, 

− Środki uzależniające, 
Ponadto zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli „Tworzenie szkolnego programu 
profilaktycznego”.  

W celu stworzenia warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży, każda z placówek szkolnych z terenu gminy udostępnia 
w godzinach pozalekcyjnych boisko szkolne dla wszystkich chętnych. Ponadto boisko przy 
Szkole Podstawowej w Staniewicach dostępne jest w godzinach pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieży przez dwa dni w tygodniu na zajęciach prowadzonych przez animatora.  

W  Zespole Szkół w Postominie uczniowie szkoły mogą spędzać czas wolny na różnego 
rodzaju zajęciach pozalekcyjnych tj.: 

− zespoły taneczne,  

− zespoły wokalne, 
− koła przedmiotowe, 
− zajęcia sportowe, 

− ZUCHY, 
− ZHP 

− Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
W Zespole Szkół Społecznych w Korlinie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne 

w zakresie artystycznych kół zainteresowań- koło teatralne i wokalne. Ponadto 
za pośrednictwem UKS JANTAR KORLINO prowadzone są zajęcia piłki nożnej dla 
chłopców z rocznika 2001 i młodsi. W szkole prowadzona jest Gromada Zuchowa PIRACI.  

Zespół Szkół w Pieszczu udostępnia pomieszczenia do prowadzenia świetlicy 
środowiskowej, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, udostępnia salę sportową i organizuje zajęcia 



sportowe. Szkoła organizuje imprezy integracyjne na świetlicy wiejskiej. W 2014r. 
zorganizowane zostało 6 spotkań wielopokoleniowych oraz 1 festyn rodzinny.  

Od 2012 roku na terenie Gminy Postomino organizowane są zajęcia przez Centrum 
Kultury i Sportu w Postominie oraz w świetlicach wiejskich 2 razy w tygodniu po 3 godziny.  

W ramach zajęć dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, rozwiązywaniu 
problemów społecznych, mogą wziąć udział w grach i zajęciach manualnych oraz ruchowych. 
Do podstawowych zadań realizowanych w ramach funkcjonowania świetlic należą: 
rozwijanie sprawności umysłowej, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie podstawowych 
nawyków współżycia w grupie, przygotowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych, 
mobilizowanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursach i przeglądach, stworzenie w 
grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i partnerstwa, ukazywanie różnych form 
spędzania wolnego czasu, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, zapewnienie 
opieki i umożliwienie rozwoju w bezpiecznym i zdrowym środowisku, ukazując 
różnorodność dobra i zła, pogłębienie rozumienia zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć oraz 
ostrożności na drogach, rozwijanie wrażliwości estetycznej- stworzenie warunków do 
rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspansji plastycznej, muzycznej i ruchowej, zabawy 
ruchowe i stolikowe. 

W 2014 roku zajęcia popołudniowe odbywały się w 10 świetlicach wiejskich: 
Dzierżęcin, Masłowice, Nosalin, Pałowo, Rusinowo, Wilkowice, Kanin, Chudaczewo, 
Pałówko, Karsino. 

Jednym z elementów systemu pomocy dzieciom jest praca Świetlic Środowiskowych 
prowadzonych przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Postominie z programem opiekuńczo-wychowawczym, która odgrywa ważną rolę 
w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych.  

W 2014 roku działało na terenie pięć Świetlic Środowiskowych w miejscowościach: 
Postomino, Królewo, Korlino, Pieszcz i Staniewice. Do świetlic w trakcie roku uczęszczało 
średnio 157 dzieci. Mają zapewniony jeden posiłek (podwieczorek). Zatrudnionych było 
9 wychowawców, którzy prowadzili zajęcia 2 raz w tygodniu po 2 godziny. Z powodu braku 
środków finansowych w chwili obecnej jest niemożliwe uruchomienie kolejnej świetlicy 
w Jarosławcu.  

W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży prowadzone były 
pozalekcyjne zajęcia sportowe z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego dla 
uczniów z poszczególnych szkół finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Postominie.  

Gmina Postomino corocznie uczestniczy w Ogólnopolskich Kampaniach 
Profilaktycznych i tak w roku 2014 zgłoszony został udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Bezpieczna droga do Przedszkola”, „Gmina Dla Rodziny”, 
„Papierosy, Nie Dziękuję”, „Uzależnienia behawioralne”, „Odpowiedzialny kierowca”. 
Kampanie realizowane były w Szkołach, w Sołectwach, na zajęciach pozalekcyjnych, 
w świetlicach środowiskowych, w świetlicach wiejskich prowadzonych przez Centrum 
Kultury i Sportu. Główny cel wszystkich kampanii to działalność informacyjna i edukacyjna 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i problemów wychowawczych. 

W ramach realizacji profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej 
skierowanej bezpośrednio do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu 



ograniczenia dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zasad sprzedaży zostały 
zakupione i przekazane materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące przestrzegania ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości.  

Działania kontrolne i interwencyjne w poszczególnych placówkach detalicznych 
i gastronomicznych przeprowadzone były przez Straż Gminną i Policję , w wyniku których 
nie ujawniono przypadków naruszenia prawa w związku ze sprzedażą alkoholu.  
  



ZAKOŃCZENIE  
Należy stwierdzić, iż Strategia 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. Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla Gminy Postomino na lata 2014-2021 pozwala na celowe, systematyczne i planowe 
dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. 

Wyżej opisane działania tylko po części wyrównują szanse edukacyjne, zawodowe czy 
zdrowotne osób niepełnosprawnych. Dlatego w dalszym ciągu należy dążyć do 
podejmowania działań skutecznie wyrównujących te szanse.  

Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach 
poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy poprzez różne instytucje publiczne, 
pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego, sprzyjają 
ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób niepełnosprawnych. 
Skuteczność realizacji działań w ramach strategii należy uznać za dobrą. Strategia 
systematycznie przynosi rezultaty. Efektywna realizacja zadań przyczynia się do wzrostu 
znaczenia nie tylko pomocy społecznej w gminie. Działania realizowane w ramach strategii 
rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych 
i skutecznego ich przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, 
wpływa na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej. 
Ponadto Strategia umożliwia pozyskanie środków m.in. z Europejskiego Funduszy 
Społecznego, co w znacznym stopniu umożliwia realizację szeregu zadań w zakresie pomocy 
społecznej i przeciwdziałania bezrobociu. 

 




