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 Celem ewaluacji jest sprawdzenie prawidłowości i zasadności wdrażania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Braniewie na lata 2016-2024, zdiagnozowanie 

ewentualnych problemów i barier, uniemożliwiających osiągnięcie zakładanych celów oraz określenie 

usprawnień służących poprawie jakości Wdrażania Strategii. 

 Zgodnie z ustaleniami określonymi w rozdziale 9 Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w mieście Braniewie na lata 2016-2024 – dokonano ewaluacji w/w dokumentu. 

 Raport z ewaluacji został przygotowany za okres 01.06.2020-31.05.2022r. w pięciu obszarach 

tematycznych, odpowiadających obszarom problemów  na terenie miasta Braniewa  (zintegrowany 

system wsparcia i aktywizacji osób starszych  i niepełnosprawnych, aktywizacja                    i 

integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków 

bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz przemocy domowej, zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem).  

Dane do raportu zostały uzyskane od podmiotów realizujących konkretne zadania. 

 Przeprowadzona analiza stopnia realizacji celów SRPS wskazuje, że są one realizowane na 

odpowiednim poziomie. 

 W wyniku ewaluacji ustalono, że w obszarach  zintegrowanego  systemu wsparcia i 

aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych, aktywizacji i integracji grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii 

oraz przemocy domowej – kierunki działań nie wymagają korekty, zaś stan realizacji poszczególnych 

celów operacyjnych wskazuje, iż są one realizowane w zadowalającym stopniu. 

 Obszar zintegrowanego systemu wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem również pozostaje 

na zadowalającym etapie realizacji, jednak rekomendowane jest utworzenie domu dziennego pobytu. 

 Obszar promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy także pozostaje na zadowalającym etapie, jednak mając na uwadze relatywnie wysoki procent 

stopy bezrobocia w stosunku do skali krajowej – wskazane jest zintensyfikowanie działań 

aktywizujących osoby bierne w poszukiwaniu zatrudnienia.



Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Braniewie na lata 2016 – 2024 

za okres 01.06.2020-31.05.2022r 

 

• Zarządzeniem nr 81/2016 z dnia 25.04.2016r. Burmistrz Miasta Braniewa powołał Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Mieście Braniewie na lata 2016 - 2024; 

• Uchwałą nr XXIII/139/16 z dnia 29.06.2016r. Rada Miasta Braniewa przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście 

Braniewie na lata 2016 – 2024; 

• Zarządzeniem nr 197/2016 z dnia 29.06.2016r. Burmistrz Miasta Braniewa powołał Zespół ds. monitoringu i ewaluacji realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Braniewie na lata 2016 – 2024. 

 

Zintegrowany system wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych 

Cele operacyjne: Kierunki działań Stan realizacji wg wskaźników ewaluacyjnych 

Rehabilitacja 

lecznicza i społeczna 

osób 

niepełnosprawnych 

Działania w kierunku rozbudowy infrastruktury 

społecznej zapewniającej usługi rehabilitacji 

leczniczej. 

Liczba obiektów służących rehabilitacji leczniczej-5;  

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym – 130 uczestników. 

Stosowanie różnorodnych form rehabilitacji 

leczniczej i paraleczniczej. 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z rehabilitacji leczniczej i paraleczniczej:  

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 228 osób  

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM REHABILITACJI -  3.527 osób; 

- PCM Spółka Z.O.O: 

- osoby niepełnosprawne: 119 osób dział fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacja dzienna 

106 osób; 

- osoby starsze:  kobiety powyżej 60 r.ż., mężczyźni powyżej 65 r.ż.  127 osób w dziale 

fizjoterapii ambulatoryjnej, 109 osób w Ośrodku Rehabilitacji dziennej; 

- NZOZ Nasz Lekarz Gabinet fizykoterapii – 40 osób 

- Woskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Poradnia Rehabilitacyjna – 12 osób; 

- Turnusy rehabilitacyjne – 141 osób 

Działania w kierunku budowy, modernizacji i 

wyposażenia obiektów służących rehabilitacji 

leczniczej. 

Liczba nowo wybudowanych oraz zmodernizowanych obiektów służących 

rehabilitacji leczniczej: 0. 

 



Wspieranie i rozwój sieci placówek zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny oraz wypożyczalni sprzętu. 

Liczba placówek zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz liczba wypożyczalni 

sprzętu: 2; 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

przyjaznego środowiska: likwidacja barier 

architektonicznych. 

Liczba obiektów i mieszkań, w których zlikwidowano bariery architektoniczne : 

- obiekty – 1; 

- mieszkania – 21. 

Wyrównywanie szans w zakresie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturze, 

sporcie, rekreacji, turystyce. 

Liczba jednostek kulturalnych propagujących uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w organizowanych imprezach: 8 (Specjalny Ośrodek Szkolono-

Wychowawczy, Braniewskie Centrum Kultury, Związek Niewidomych, Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet III Wieku, 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal”, Klub Seniora Wrzos, Miejska 

Biblioteka Publiczna) 

Stały monitoring i diagnoza problemu. Osoby starsze i niepełnosprawne mają równy dostęp do uczestnictwa w życiu 

społecznym, kulturze, sporcie, rekreacji, turystyce. W roku 2019 powstała w 

Braniewie Rada Seniorów. 

Edukacja i 

rehabilitacja 

zawodowa 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy. 

Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych, korzystających z poradnictwa 

zawodowego: 

- Centrum Integracji Społecznej  (CIS) - doradztwo zawodowe  – 9 os. 

- Powiatowy Urząd Pracy (PUP) – 41 osób. 

Tworzenie i dofinansowanie nowych stanowisk 

pracy. 

Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych 

zatrudnionych na subsydiowanych stanowiskach: - PUP  -13 osób. 

Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych korzystających z formy 

samozatrudnienia: PUP – 2 osoby. 

Edukacja społeczno - zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z tej formy edukacji: 

- CIS –  z uwagi na pandemię zajęcia teoretyczne były zawieszone, odbywały się 

jedynie konsultacje telefoniczne z psychologiem oraz doradcą zawodowym, w 

uzasadnionych przypadkach konsultacje osobiste z w/w specjalistami( nie 

prowadzono statystyk). 



Zwiększenie działań 

profilaktycznych, 

prozdrowotnych i 

edukacyjnych 

na rzecz zdrowia 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

Podejmowanie wspólnych działań, inicjatyw 

organizacji i instytucji na rzecz ochrony zdrowia. 

Liczba zrealizowanych działań i inicjatyw: 

1.Usługi opiekuńcze świadczone przez  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – dla 245 osób; 

- Centrum Integracji Społecznej – dla 270 osób. 

2. MOPS – w ramach Programu „ Wspieraj seniora” objęto wsparciem 48 osób. 

3. MOPS – w ramach programu „Opieka 75” objął wsparciem 22 osoby. 

4 .Szkoły na terenie miasta Braniewa -program wychowawczo – profilaktyczny 

realizujący działania związane z ochroną zdrowia. 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – realizacja 13 programów 

prozdrowotnych. 

6.  Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego- „Różowa wstążka”, 

„Dzień walki z depresją”, „Pomożesz bo możesz – DKMS”, promocja i wspieranie 

idei wolontariatu na recz osób starszych. 

7. Klub seniora „ Wrzos” - 1 działanie- spotkanie informacyjne dot. COVID – 19. 

8. Miejska Biblioteka Publiczna  - 2 działania. 

Rozszerzenie zakresu wypożyczania sprzętu (łóżka, 

materace) dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Liczba instytucji wypożyczających sprzęt, ilość wypożyczonego sprzętu -  2 

placówki. 

Organizacja aktywnych form spędzania czasu dla 

seniorów. 

Liczba zrealizowanych działań, podjętych inicjatyw: 32 w tym: 

-Klub seniora „ Wrzos” - 2 działania; 

-Polski Związek Niewidomych 7 inicjatyw; 

-Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów – 18 działań; 

-Miejska Biblioteka Publiczna  - 2 działania; 

-Zespół Szkół Zawodowych  - 3 spotkania. 

Wspieranie więzi rodzinnych między seniorami i 

wnukami. 

Liczba zrealizowanych działań: 

- Szkoła Podstawowa Nr 5  - 6 działań ( Uroczystość Dnia Babci i Dziadka, 

pogadanki na temat tolerancji, akceptacji osób niepełnosprawnych) 

-  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie  -  Uroczystość Dnia Babci i Dziadka, 



- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie – lekcje i gazetki dotyczące tolerancji i 

akceptacji osób niepełnosprawnych,  organizacja   Powiatowego Konkurs  „ 

Integracja, tolerancja, akceptacja” - ze względu na pandemię został przełożony na 

kolejny rok szkolny. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 działania. 

Klub seniora „Wrzos” – 1 działanie. 

Pomoc dla rodzin opiekujących się osobami w 

wieku senioralnym. 

Liczba zrealizowanych działań – 5  (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, 

teleopieka, opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”). 

Organizowanie szkoleń, warsztatów dla osób 

starszych. 

Liczba zrealizowanych szkoleń, warsztatów, spotkań – 15, w tym: 

Polski Związek Niewidomych : warsztaty 8, doradztwo 5; 

-Miejska Biblioteka Publiczna  - 2 spotkania. 

Promocja i wspieranie idei wolontariatu na rzecz i 

wśród osób starszych. 

Liczba wolontariuszy: 190 w tym: 

-Zespół Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego  w Braniewie  (ZSZ)– 65 osób; 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 40 osób; 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 -  45 osób; 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 40 osób. 

Wspieranie działań na rzecz zwiększenia 

uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i 

obywatelskim. 

Liczba zrealizowanych działań 48 w tym: 

-Braniewskie Centrum Kultury  46 działań; 

-Miejska Biblioteka Publiczna   2 spotkania. 

Zamieszczanie relacji w mediach na temat działań 

seniorskich. 

Liczba artykułów, reportaży, zamieszczonych w mediach lokalnych – brak danych. 

Rozwój poradnictwa specjalistycznego. Liczba lekarzy geriatrów, placówek specjalistycznych –  1. 

Podjęcie działań na rzecz powstania miejsc 

przyjaznych dla niepełnosprawnych i seniorów 

(kluby, domu pobytu). 

Liczba powstałych placówek – 0; 

 

Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 



Zapobieganie i 

ograniczanie 

zjawiska 

bezdomności 

Reintegracja zawodowa i społeczna osób 

bezdomnych poprzez Centrum Integracji Społecznej 

Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, objętych reintegracją 

społeczną i zawodową w CIS : 2 osoby. 

 

Tworzenie dodatkowych miejsc noclegowych dla 

bezdomnych pozostających w nałogu 

Liczba nowo utworzonych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych 

pozostających w nałogu -0. 

Liczba istniejących miejsc noclegowych dla osób bezdomnych – 15 miejsc. 

Tworzenie warunków do uzyskania mieszkania 

przez osoby bezdomne poprzez rozwój 

budownictwa socjalnego. 

Liczba lokali socjalnych przekazanych osobom bezdomnym – 0. 

Zapobieganie zjawisku bezdomności poprzez 

zwiększenie zakresu pomocy świadczonej osobom 

zagrożonym utratą mieszkania. 

Liczba osób, które utraciły mieszkanie – 0. 

Współpraca pomocy społecznej z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz ograniczania zjawiska 

bezdomności. 

Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z pomocą społeczną na rzecz 

ograniczania zjawiska bezdomności – 2 (CIS, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 

SOCJAL). 

Tworzenie i wdrażanie programów specjalnych 

adresowanych do osób bezdomnych. 

Liczba zrealizowanych Programów Wychodzenia z Bezdomności – 2. 

 

Ułatwienie 

społeczne 

readaptacji                       

w procesie pomocy 

postpenitencjarnej 

 

Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z 

zakładów penitencjarnych, m.in. poprzez Centrum 

Integracji Społecznej. 

Liczba osób zwalnianych z zakładów penitencjarnych, objętych aktywizacją 

zawodową min. przez CIS – 8. 

Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych Liczba partnerów społecznych współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej: 10 (Spółdzielnia Socjalna, Centrum Integracji Społecznej, Zespół 

Służby Kuratorskiej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Klub Abstynenta, Komenda Powiatowa Policji, 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „SOCJAL”, Niepubliczny  Zakład Opieki 

Zdrowotnej PULS, Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji). 



Stworzenie lokalnej koalicji i synchronizacja 

działań na rzecz systemowej pomocy osobom 

opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. 

Liczba podmiotów wchodzących w skład lokalnej koalicji  – 5 (MOPS, CIS, 

MKRPA, PUP, Zespół Służby Kuratorskiej). 

Licbza osób opuszczających zakłady karne i ich rodziny objęte wsparciem w/w 

koalicji – 15 osób. 

 

 

Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Wzrost aktywności 

zawodowej osób 

bezrobotnych 

Przygotowanie bezrobotnych do powrotu na rynek 

pracy poprzez świadczenie specjalistycznego 

poradnictwa zawodowego. 

Liczba udzielonych informacji zawodowych 1582. 

Liczba osób objętych poradą zawodową  425. 

Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez 

prowadzenie profesjonalnego pośrednictwa pracy. 

Liczba przyjętych ofert pracy 1334. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

bezrobotnych dostosowanych do potrzeb rynku 

pracy. 

Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach zawodowych – 22. 

Przeciwdziałanie 

bezrobociu poprzez 

realizację 

aktywnych 

programów rynku 

pracy 

Pozyskiwanie środków na realizację aktywnych 

programów rynku pracy. 

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego  – 1181. 

Wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc 

pracy. 

Liczba pracodawców korzystających z pomocy PUP 

w ramach subsydiowanych form zatrudnienia 237 pracodawców z Braniewa; 

Rozwój przedsiębiorczości i wspieranie 

samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych.   

Liczba osób muczestniczących w szkoleniach w zakresie przedsiębiorczopści oraz 

spotkaniach doradczych – 0. 

Liczba osób którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej -45. 

Umożliwienie bezrobotnym zdobycia umiejętności 

i doświadczenia zawodowego poprzez organizację 

staży zawodowych. 

Liczba osób skierowanych na staże - 211; 



Zwiększanie szans 

na zatrudnienie 

bezrobotnej 

młodzieży 

Indywidualizacja działań na rzecz bezrobotnej 

młodzieży - określenie profilu pomocy dla osoby 

bezrobotnej umożliwiającego przygotowanie 

Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do 

sytuacji osoby bezrobotnej przy uwzględnieniu 

lokalnego rynku pracy. 

Na skutek zmiany przepisów nie dokonuje się profilowania osób bezrobotnych; 

Indywidualny Plan Działania dla osób do 30 r.ż. - 1169. 

Łatwy dostęp do poradnictwa zawodowego dla 

bezrobotnej młodzieży w celu odpowiedniego 

zaplanowania dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. 

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego do 30 r.ż.  – 190 porad 

indywidualnych; 

Realizacja programów rynku pracy skierowanych 

do bezrobotnych do 30 r.ż. 

Liczba programów skierowanych dla osób do 30 r.ż.- 2: 

-Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 

2020, 2021, 2022); 

- Projekt pilotażowy pn/ „Mam pracę – lepsze juyto” finansowany ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy. 

Zapewnienie udziału młodzieży w aktywnych 

formach pomocy. 

Liczba osób do 30 r.ż. uczestniczących w aktywnych formach pomocy (staże, 

szkolenia, dotacje i inne): 

- prace interwencyjne 53; 

- podjęcie działalności gospodarczej – 21; 

- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego  - 14; 

- szkolenia – 4; 

- staż – 109; 

- roboty publiczne – 3; 

- bon na zasiedlenie – 18. 

 

Przeciwdziałanie 

długotrwałemu 

bezrobociu i 

Aktywizacja zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy: 

- prace interwencyjne 45; 

- podjęcie działalności gospodarczej – 12; 



wykluczeniu 

społecznemu osób 

bezrobotnych 

- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 11; 

- szkolenia – 6; 

- staż -81. 

Realizacja programów rynku pracy skierowanych 

do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy na 

podstawie ustawy o promocji zatrudnienia tj. np. 

długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 

50 r. ż. , bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

z pomocy społecznej, bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Liczba zrealizowanych programów - zatrudnienie w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego – 4: 

- „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie braniewskim  

współfinansowany ze środków EFS ( 3 edycje  w latach 2020, 2021, 2022); 

- „Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

braniewskim ”  (3 edycje w latach  2020, 2021, 2022)  w ramach RPO Warmia i 

Mazury na lata 2014-2020  w 2021 – 2022 roku. 

Współpraca z instytucjami pomocy i integracji 

społecznej na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej 

oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Liczba partnerstw, porozumień i umów o współpracę  – 0. 

Współpraca z MOPS w zakresie organizacji prac 

społecznie użytecznych. 

Liczba osób skierowanych na PSU –  26. 

Organizowanie i współorganizowanie spotkań, 

konferencji oraz podejmowanie innych działań na 

rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy.   

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji i innych działań – 0. 

Współpraca z instytucjami rynku pracy na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

Liczba porozumień, partnerstw, umów o współpracę – 1. 

Wprowadzanie 

instrumentów 

ekonomii społecznej 

na lokalny rynek 

pracy 

Tworzenie profesjonalnych organizacji 

pozarządowych przy współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

Liczba powstałych organizacji: 1; 

 

Włączanie instrumentów ekonomii społecznej w 

realizację zadań z zakresu polityki społecznej. 

Liczba aktywnych instrumentów ekonomii społecznej, realizujących zadania z 

zakresu polityki społecznej - 5: 

- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej SOCJAL; 



- Centrum Integracji Społecznej; 

- Stowarzyszenie Pomocna Dłoń; 

- Spółdzielnia Socjalna; 

- Braniewski Instytut Rozwoju. 

Tworzenie przez władze lokalne warunków dla 

aktywności lokalnej mieszkańców. 

Liczba inicjatyw lokalnych  2 – Budżet Obywatelski 

Promowanie dobrych praktyk i modelowych 

działań organizacji pozarządowych na rzecz 

społeczności lokalnych. 

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, wizyt studyjnych: 0 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej 

Zwiększenie 

skuteczności działań 

profilaktyki 

zintegrowanej 

Stosowanie skutecznych strategii profilaktycznych. Liczba programów zawierających nowe metody i formy oddziaływań: 

Ogólna liczba programów: 9 (6 podmiotów): 

MKRPA- 1; 

LO – 2; 

SP 5 – 2; 

ZI – 2; 

KPP – 1. 

 

Doskonalenie metod i form oddziaływań 

profilaktycznych. 

Liczba realizatorów podnoszących swoje kompetencje (3 podmioty): 

Ogólna liczba szkoleń: 4: 

ZI – 2 osoby; 

MOPS – 3 osoby; 

KPP – 2 szkolenia dla funkcjonariuszy KPP Braniewo. 

 

Zwiększenie zaangażowania instytucji, organizacji 

pozarządowych, osób fizycznych w podnoszenie 

skuteczności działań profilaktycznych. 

Liczba instytucji inwestujących w podnoszenie kwalifikacji  

w zakresie skutecznej profilaktyki: 5 podmiotów (MOPS, KPP, ZI, oświata, 

MKRPA); 



Wspieranie działań edukacyjnych przeznaczonych 

dla poszczególnych grup społecznych. 

Liczba realizowanych programów, kampanii i akcji profilaktycznych: 

Liczba kampanii: 1. 

Liczba programów: 27. 

ZI – kampania „Biała Wstążka”; 

LO – 3 działania ( warsztaty dla uczniów z o okazji Dnia Walki z Depresją, zajęcia 

„Wolni od uprzedzeń, wolni od przemocy”, działania edukacyjne „Cyberprzemoc”); 

SP Nr 3 – 7 działań (zajęcia integracyjne rozwijające umiejętności emocjonalno- 

społeczne, a tym samym wspierające profilaktykę zachowań ryzykownych, 

edukacja uczniów w zakresie praw dziecka, prowadzenie zajęć w klasach starszych 

na temat przemocy, mechanizmów jej powstawania i sposobów reagowania na 

przemoc, a także hejtu i mowy nienawiści, rozpropagowanie informacji o 

możliwościach skorzystania z poradnictwa udzielanego przez instytucje i 

organizacje na terenie Braniewa, udział w kampanii „Biała wstążka”, pedagogizacja 

rodziców podczas spotkań z rodzicami dot. powinności rodzicielskiej i 

konsekwencji prawnych wynikających z zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych 

w tym przemoc w rodzinie,  edukacja rodziców nt. Zagrożeń wynikających z 

używania środków psychoaktywnych i odpowiedzialności rodzicielskiej (on-line) ); 

- SP Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej-  1 działanie -udział uczniów w konkursie 

wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w ramach akcji „Biała 

wstążka”, -wysłanie uczniom i rodzicom materiałów informacyjnych odnośnie 

możliwości spędzania czasu wolnego. 

Prokuratura Rejonowa: 3 działania (sprawcy przestępstw są pouczani o 

przysługujących im uprawnieniach i otrzymują wykaz instytucji, do których mogą 

się zwrócić o pomoc psychologiczną i materialną, informowanie pokrzywdzonych 

o działaniach ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 

edukacja społeczeństwa w zakresie podstaw legalistycznych). 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna: 4 działania (prowadzone są 

konsultacje, porady, obserwacje uczniów mające na celu wspieranie procesu 

wychowawczego, udzielanie rodzicom porad dotyczących metod wychowawczych, 

podnoszenie rodzicielskich kompetencji wychowawczych, prowadzenie 

różnorodnych warsztatów dla dzieci i młodzieży). 

-Zespół Szkół Zawodowych – 4 działania (współpraca z instytucjami rządowymi, 

samorządami i podmiotami pozarządowymi zajmującymi się problematyką 



przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy uczniów poprzez 

upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy w 

rodzinie i jej negatywnych skutków przez wychowawcę, pedagoga, psychologa; 

tematyczne gazetki szkolne,  udział w kampaniach społecznych o charakterze 

edukacyjnym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Biała wstążka”, 

promowanie stylu życia (w tym form spędzania wolnego czasu) i relacji 

społecznych służących wzmacnianiu więzi rodzinnych (program ARS czyli jak dbać 

o miłość). 

-Braniewskie Centrum Kultury: 2 działania (organizowanie wydarzeń 

kulturowych skierowanych do społeczności lokalnej, w zakresu upowszechniania 

kultury, sztuki i nauki, rozwijanie zainteresowań indywidualnych osób i całych 

rodzin) . 

-PCPR-  3 działania (zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcie ofiarom i 

świadkom przemocy domowej, umieszczanie na stronie Centrum informacji dot. 

tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informator teleadresowy instytucji 

świadczących pomoc osobom dotkniętych przemocą oraz osobom stosujących 

przemoc). 

 

Wzmacnianie czynników chroniących 

i eliminowanie czynników ryzyka we wszystkich 

środowiskach. 

Liczba zorganizowanych programów profilaktycznych, wychowawczych:  5. 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna: 1 program 

- prowadzenie terapii rodzin. 

KPP – 1 program 

- Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

- SP Nr 3- 2 programy 

- zajęcia edukacyjne na temat przemocy, hejtu i mowy nienawiści, 

- pedagogizacja rodziców podczas spotkań z rodzicami dotycząca powinności 

rodzicielskich i konsekwencji prawnych wynikających z zaniedbań opiekuńczo- 

wychowawczych w tym przemoc w rodzinie, 

SP Nr 6 – 1 program 

- działania profilaktyczne organizowane przez pracowników KARAN dla uczniów 

i rodziców, 



ZI- 1 działanie 

Zwiększenie 

pomocy dla osób 

nadużywających i 

uzależnionych oraz 

ich rodzin 

Dostępność pomocy terapeutycznej osobom 

uzależnionym i ich rodzinom. 

Liczba osób nadużywających, uzależnionych i ich rodzin korzystających z pomocy 

– brak informacji nt liczy osób nadużywających/uzależnionych i ich rodzin; 

Liczba specjalistów profesjonalnie przygotowanych do pracy  

z osobami uzależnionymi i nadużywającymi: 4. 

Na terenie miasta Braniewa znajduje się 6  instytucji świadczących pomoc 

psychologiczną, terapeutyczną, prawną  i współpraca z facylitatorem. 

 

Realizacja działań z zakresu pomocy 

psychologicznej, społecznej i prawnej udzielanej 

przez instytucje oraz organizacje pozarządowe. 

Liczba osób korzystających z profesjonalnych form wsparcia: 

MKRPA 

- porady prawne- 103 porady, 

- porady psychologiczne – 101 porad, 

- grupa motywująca- 121 osób 

- lekarz AUDIT (badanie na uzależnienie)- 37 

Rozwój 

zintegrowanego 

systemu 

zapobiegania 

uzależnieniom 

wśród dzieci i 

młodzieży 

Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej 

dla dzieci i młodzieży. 

Liczba osób korzystających z profesjonalnej pomocy: 

- szkoły: brak prowadzonych statystyk, praca na bieżąco. 

- NFZ- brak danych. 

Zwiększenie czynników chroniących przy 

eliminowaniu czynników ryzyka. 

Zrealizowane programy: 

Liczba programów: 1 program 

-  Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny 

Kształcenie młodzieżowych liderów promocji 

zdrowego stylu życia bez używek. 

Akcje profilaktyczne z udziałem młodzieży: 

- ZI- Kampania Społeczna „Biała Wstążka”. 

- BCK – 75 akcji. 

Ograniczanie 

dostępności 

substancji 

psychoaktywnych 

Działania służb oraz innych podmiotów i osób 

mających na celu zmniejszenie dostępu osób 

nieletnich do alkoholu. 

Liczba przeprowadzonych kontroli: 

- MKRPA 

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: - 150; 

-  liczba przeprowadzonych kontroli- 15. 

 

Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem 



Zintegrowane i 

kompleksowe 

działania 

profilaktyczne oraz 

wspieranie rodziny 

w kryzysie ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i 

młodzieży 

Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej za 

szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk 

niewydolnych wychowawczo. 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną oraz pracą socjalną: 

MOPS  1716  (w tym praca socjalna  633). 

Liczba dzieci  uczestnicząca w kolonii letniej 23. 

Prowadzenie grup wsparcia i grup 

samopomocowych. 

Liczba funkcjonujących grup wsparcia: 

MKRPA-5; 

MOPS -1. 

Skoncentrowanie działań na zasobach, potencjale 

rodziny i osoby poprzez dostosowanie form i metod 

pracy do potrzeb, możliwości, oczekiwań odbiorcy. 

Liczba rodzin objętych pomocą w oparciu o zasadę pracy na zasobach i 

dostosowania do indywidualnych potrzeb i ograniczeń- 3 asystentów rodziny 

MOPS – zatrudnionych 3 asystentów rodziny – średnio rocznie wsparciem objętych  

było ok 30 rodzin w tym 73 dzieci w rodzinach.  

Na dzień 31.05.2022r. - 3 asystentów pracuje z 19 rodzinami, w których jest 35 

dzieci. 

Rozwój specjalistycznego poradnictwa, w tym 

rodzinnego dla rodzin naturalnych, zastępczych, a 

także terapii rodzinnej. 

Liczba udzielonych porad, osób korzystających ze wsparcia: 

-MKRPA-  porady prawne 114, psychologiczne-134, motywujące 238,  lekarz 

AUDIT-89; 

-PCPR – liczba udzielonych porad 209, liczba osób 220; 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy liczba udzielonych porad 100; 

-PPP udzielono 232 porady specjalistyczne, 22 rodziny objęto terapią; 

Placówki oświatowe SP Nr 6, SP Nr 5, SP Nr 3  - wsparcie pedagoga i psychologa, 

opieka psychologiczno- pedagogiczna dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w formie 

zajęć psychoedukacyjnych i rozmów w zakresie wsparcia emocjonalnego; 

diagnozowanie sytuacji rodzinnej. 

SP Nr 3 – 400 porad dla uczniów i 250 dla rodziców; 

SP Nr 5 – 6 porad; 

SP Nr 6 – realizuje własny program wychowawczo-profilaktyczny skierowany do 

uczniów – 55 uczniów w tym 61 dzieci z oddziałów przedszkolnych, rodziców i 

kadry. 



Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry 

specjalistów do pracy z rodziną. 

Liczba pracowników skierowanych na szkolenia: 

-MOPS-    31 szkoleń/42 os. 

-SP Nr 6 – cała kadra pedagogiczna – szkolenie z zakresu orzeczenia ucznia o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 10 pracowników skierowanych na 

szkolenia. 

Uzupełnianie infrastruktury socjalnej miasta, m.in. 

tworzenie mieszkań chronionych oraz hosteli. 

Liczba nowopowstałych: 

- mieszkań chronionych – 0; 

-  hosteli – 0. 

Tworzenie warunków do realizacji programów 

socjoterapeutycznych. 

Liczba realizowanych programów socjoterapeutycznych dla poszczególnych grup 

osób, problemów: 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –10; 

- SP Nr 6 – 12 programów, 

- SP Nr 3 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - 44 uczniów. 

Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów 

specjalistów do spraw interwencji w sytuacjach 

zagrażających dzieciom i młodzieży. 

Rodzaje reprezentowanych przez członków zespołów podmiotów (instytucji, 

placówek, organizacji): 

KPP,  SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6; Sąd, MOPS, MKRPA,Zespół Interdyscyplinarny; 

Liczba nowo powstałych w okresie sprawozdawczym zespołów 

interdyscyplinarnych – 0. 

Organizowanie ośrodków wsparcia, opiekuńczych 

placówek wsparcia dziennego: kół zainteresowań, 

ognisk wychowawczych, świetlic, klubów 

środowiskowych oraz specjalistycznych placówek 

wsparcia dziennego. 

Liczba funkcjonujących w mieście ośrodków wsparcia, opiekuńczych placówek 

wsparcia dziennego, ognisk wychowawczych, świetlic, klubów środowiskowych 

oraz specjalistycznych placówek wsparcia dziennego: 

MKRPA – 1, świetlica opiekuńcza/ ok 50 dzieci; 

BCK- 6 kół/sekcji zainteresowań; 

MOS-12 imprez sportowych. 

SP Nr 6 – brak z uwagi na pandemię i zdalne nauczanie. 



Tworzenie i wdrażanie programów w zakresie 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży. 

Liczba realizowanych programów w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży nie wskazano. 

Liczba dzieci uczestniczących w zrealizowanych programach nie wskazano. 

- Przedszkole Miejskie Nr 4 – prowadzenie indywidualnej pracy z dziećmi w 

zakresie rozwijania sprawności logopedycznej, niwelowania dysfunkcji 

rozwojowych. 

-Placówki oświatowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb dla uczniów z 

opiniami i orzeczeniami  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP), pomoc 

koleżeńska, zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagoga. 

Ograniczanie instytucjonalnych form opieki 

całkowitej na rzecz stwarzania warunków do 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub 

umieszczenia w rodzinie zastępczej. 

Liczba dzieci umieszczonych  w pieczy zastępczej: 23 dzieci 

Liczba dzieci opuszczających piecze zastępczą – 15 dzieci, w tym: 

8 dzieci uzyskało pełnoletność, 

2 dziecko powróciło do rodziny biologicznej, 

5 dzieci zakwalifikowano do adopcji. 

Na dzień 31.05.2022 w pieczy zastępczej przebywa 65 dzieci. 

Skuteczna i 

rozwojowa 

współpraca różnych 

podmiotów na rzecz 

poprawy sytuacji 

rodzin 

Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin 

ze społecznością lokalną – organizowanie imprez 

integracyjnych, kulturalnych, festynów. 

Liczba rozpropagowanych informatorów o podmiotach świadczących pomoc 

dziecku i rodzinie-0 

Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, integracyjnych:  

- MBP 8 imprez 

- MKRPA – uczestników/festyny profilaktycznych, „Dni Rodziny: - 550 osób, 

„Rodzinnie i sportowo – 210 osób. 

Rajd Rowerowy 90 osób. 

Placówki oświatowe SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6  czynny udział rodziców w 

imprezach szkolnych, akademiach, apelach i konkursach; 

Przedszkole Miejskie nr 4 – 2 imprezy 

- MOS – 44 imprez/ok.1300 uczestników; 

- BCK – 86 imprez/festynów/spotkań; 

- KPP – 1 festyn; 

- MOPS- 2 festyny. 



Upowszechnianie informacji o podmiotach 

świadczących pomoc dziecku i rodzinie 

Liczba rozpropagowanych informatorów o podmiotach świadczących pomoc 

dziecku i rodzinie: placówki oświatowe :e-dziennik; 

Wspieranie dzieci. 

Wsparcie rodziny 

dotkniętej 

przemocą domową 

Działania służb oraz innych podmiotów mające na 

celu ograniczenie zjawiska przemocy domowej. 

Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych, profilaktycznych, 

korekcyjnych: 

- Placówki oświatowe - wspieranie dzieci- pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

w rodzinach w których dochodzi do przemocy; współpraca z MOPS, GOPS, KPP, 

Kuratorami sądowymi. 

- ZI- Dystrybucja „Informatora” Zespołu Interdyscyplinarnego Stop Przemocy 

delegowanego do osób doświadczających przemocy oraz świadków przemocy oraz 

informatora „Żółta Kartka” delegowanego do osób stosujących przemoc; 

Specjalistyczne szkolenia kadry pracującej z 

rodziną dotkniętą problemem przemocy. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba przeszkolonej kadry: 

KPP-   10 szkoleń, 

MOPS   8 szkoleń w tym 17 osób. 

 


