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WSTĘP 
 

Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Państwie powodują, że w istotny 

sposób zmieniają się warunki życia naszego społeczeństwa. Obok zjawisk społecznie 

pozytywnych, pojawią się zjawiska negatywne np. nierówność w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb oraz postępujące zróżnicowanie mieszkańców według dochodów z tendencją 

powiększania się grupy społecznej, która potrzebuje różnego rodzaju wsparcia. 

STRATEGIA to określenie głównych, długofalowych celów i przyjęcie takich 

kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne dla zrealizowania 

celów. 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zobowiązała gminy do 

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. 

Niniejsza strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy 

społecznej a mianowicie: diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy 

Barlinek oraz długofalowy plan działań. 

Strategia obejmuje okres do 2018 roku. Uzasadnieniem dla tak wybranego horyzontu 

czasowego jest specyfika procesów społecznych (skutki realizacji strategii będą widoczne 

dopiero w dłuższym okresie czasu). Jako element żywy strategia będzie podlegać ciągłym 

zmianom, będą pojawiać się nowe, ważne cele, a część, straci swoją aktualność. Ten ciągły 

proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń 

społeczności lokalnej, grup społecznych oraz współdziałania instytucji i organizacji zarówno 

administracji rządowej, samorządowej jak i organizacji pożytku publicznego zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów społecznych oraz szeroko rozumianą integracją.  

Strategia będzie podlegać ciągłym zmianom, będą pojawiać się nowe, ważne cele, a 

część, straci swoją aktualność. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, 

ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej, grup społecznych oraz 

współdziałania instytucji i organizacji zarówno administracji rządowej, samorządowej jak i 

organizacji pożytku publicznego zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych 

oraz szeroko rozumianą integracją. 
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I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

 

1. ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM, 

KRAJOWYM ,WOJEWÓDZKIM I POWIATOWYM 

Dla polityki społecznej najważniejsza jest Strategia Lizbońska, która jest 

długofalowym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Została ona przyjęta 

na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 roku. Jej przewodnim celem jest 

uczynienie z Unii wiodącej gospodarki świata.  

Temu ogólnemu celowi służyć mają następujące działania systemowo regulacyjne: 

- szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, 

- liberalizacja i integracja poszczególnych rynków i sektorów gospodarki, 

- rozwój przedsiębiorczości, 

- wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego, 

- dbałość o stałe fundamenty rozwoju i środowisko naturalne. 

Wdrażanie Strategii Lizbońskiej odbywa się przy pomocy Otwartej Metody 

Koordynacji. Otwarta Metoda Koordynacji jest zdecentralizowaną metodą koordynacji 

polityki wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Metoda ta należy do 

perswazyjnych metod realizacji wspólnych przedsięwzięć i jest realizowana w czterech 

etapach: 

- uzgodnienie wspólnych celów, 

- przeniesienie tych celów do programów narodowych czy regionalnych, 

- uzgodnienie sposobów mierzenia realizacji tych celów (wskaźniki), 

- monitorowanie, ocena i porównanie miedzy sobą najlepszych przykładów w danej 

dziedzinie działania. 

Otwarta Metoda Koordynacji jest narzędziem i środkiem do osiągnięcia wspólnych 

celów ustalonych podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 roku. Jednym z 

głównych kierunków polityki społecznej wytyczonych przez Europejską Agendę Społeczną 

jest zwalczanie biedy oraz wszelkich form wykluczenia i dyskryminacji w celu promowania 

integracji społecznej. Konkretyzacją ogólnych celów z dziedziny integracji społecznej ze 

Strategii Lizbońskiej i Europejskiej Agendy Społecznej było przyjęcie tzw. wspólnych celów 

i wspólnych wskaźników. Wspólne cele zostały zaakceptowane w Nicei w grudniu 2000 roku 

i zwane są one celami nicejskimi. Na podstawie celów nicejskich państwa Unii Europejskiej 

miały ustalać narodowe priorytety w walce z ubóstwem i degradacją społeczną.  
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Cztery główne cele nicejskie to: 

- zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich, 

- zapobieganie ryzyku wykluczenia, 

- pomoc najbardziej narażonym (wspieranie najsłabszych), 

- mobilizacja wszystkich jednostek /organizacji ze sfery polityki gospodarczej i społecznej. 

 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 

Cele polityki pomocy społecznej i integracji społecznej w Polsce wynikają przede 

wszystkim z priorytetów określanych w przyjętej w czerwcu 2004r. Narodowej Strategii 

Integracji Społecznej. Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają również z celów 

w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego przyjętych w grudniu 2000r przez 

Radę Europejską w Nicei. Polska w pełni zaakceptowała ich zasadność, co zostało oficjalnie 

potwierdzone poprzez przyjęcie w grudniu 2003 r. Wspólnego Memorandum Polski i UE o 

Integracji Społecznej. 

Zarówno Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej, jak i Wspólne 

Memorandum są elementami realizacji Strategii Lizbońskiej, która została przyjęta przez 

piętnaście krajów członkowskich w marcu 2000 roku. Polskie priorytety wpisują się także w 

podstawowe założenia Strategii Spójności Społecznej Rady Europy, której inauguracja odbyła 

się w lipcu 2004 r. w Warszawie. Jednym z tych założeń jest budowanie integracji i spójności 

społecznej w oparciu o prawa człowieka, a zwłaszcza te prawa, które zostały zawarte w 

Europejskiej Karcie Społecznej. 

Priorytety zawarte w Narodowej Strategii Integracji Społeczne są następujące: 

• w zakresie realizacji prawa do edukacji: 

- wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 

- poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjum i średnim, 

- upowszechnianie kształcenia na poziomie wyższym i jego lepsze dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy, 

- rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci, 

- upowszechnianie kształcenia ustawicznego; 

• w zakresie realizacji prawa do zabezpieczenia socjalnego: 

− radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie nieakceptowalny 

i wymaga podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych działań, 
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-  ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowych tak, aby różnice te nie 

odbiegały od przeciętnego poziomu w krajach ue; 

• w zakresie działań dotyczących realizacji prawa do pracy: 

- ograniczenie bezrobocia długookresowego, 

- zmniejszenie bezrobocia młodzieży, 

- zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych, 

- zwiększenie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy; 

• w zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia: 

- wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności, 

- upowszechnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

- zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego; 

• w zakresie realizacji innych praw społecznych: 

- zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością, 

- zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych, 

- rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej usługami, 

- zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność społeczną, 

- realizacja narodowej strategii integracji społecznej przez samorządy terytorialne, 

- zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa. 

 

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 

Opracowano i zatwierdzono Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, który jest 

kompleksowym programem rozwoju społecznego finansowanym przy współudziale środków 

unijnych oraz środków krajowych. 

Cele strategiczne określone w projekcie Narodowego Planu Rozwoju: 

- Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego. 

- Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz wzrost zatrudnienia. 

- Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarcze i przestrzennej. 

Priorytety Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013: 

- inwestycje, 

- zatrudnienie, 

- eksport, 

- przedsiębiorczość, 

- innowacyjność, 
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- ochrona rynku, 

- integracja społeczna, 

- wiedza i kompetencje, 

- aktywizacja i mobilność, 

- gospodarowanie przestrzenią. 

 

Wojewódzka Strategia Rozwoju  

Celem strategii województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej 

jest zaplanowanie i realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych 

problemów społecznych regionu. Należy to rozumieć jako realizację celów strategicznych i 

operacyjnych oraz podejmowanie praktycznych działań zmierzających do osiągnięcia misji 

Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie polityki społecznej. Dzięki 

strategii zostały jasno sprecyzowane priorytety oraz założenia polityki społecznej regionu.  

Misją polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim jest podnoszenie 

jakości życia tych mieszkańców regionu, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są 

w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą 

uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. 

Do głównych celów strategii zaliczono: 

1. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. 

2. Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych. 

3. Przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji grup społecznych. 

4. Zmniejszenie spożycia alkoholu i używania środków psychoaktywnych oraz 

ograniczanie ich negatywnych skutków wśród mieszkańców województwa. 

5. Tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do życia 

zawodowego i społecznego.  

6. Podniesienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród osób starszych. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 

Ważnymi uwarunkowaniami rozwoju wynikającymi z uczestnictwa Polski w 

strukturach europejskich jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, budowa 

społeczeństwa informacyjnego, ekspansja nowoczesnych technologii, dążenie do zachowania 

lokalnej tożsamości poprzez kształtowanie i ochronę środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa kulturowego. Rozwój powiatu myśliborskiego z racji jego położenia 

geograficznego podlegać będzie silnym uwarunkowaniom wynikającym z sąsiedztwa  
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z innymi powiatami województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz 

landów Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego, a także aglomeracji miast: 

Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Berlina.  

Do głównych celów rozwoju powiatu zaliczono: 

• Czyste i dobrze zagospodarowane środowisko przyrodnicze. 

• Wysoką jakość życia mieszkańców powiatu. 

• Rozwiniętą lokalną gospodarkę. 

• Społeczeństwo ludzi wykształconych i ustawicznie edukujących się dla osobistego 

rozwoju i osiągnięcia sukcesu w warunkach konkurencji. 

• Społeczność powiatu zintegrowana i stale budująca swoją lokalną tożsamość. 

• Społeczeństwo informacyjne. 

 

Strategia Ekorozwoju Gminy Barlinek 

Powyższy dokument określa najważniejsze cele i zadania, które muszą zostać 

zrealizowane, aby wizja określona w tym dokumencie stała się faktem. Realizacja Strategii 

powinna uczynić z gminy miejsce przyjazne, zarówno dla mieszkańców, jak i 

przyjeżdżających tutaj turystów, zaś przede wszystkim zapewnić wysoką jakość życia naszej 

społeczności.  

 

2. STRUKTURA DOKUMENTU 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to tyle, co względnie trwałe wzory 

interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy 

(zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. 

Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, należy mieć na myśli w 

szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej prowadzone 

na terenie gminy, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane 

kategorie osób i rodzin.  

W oparciu o uzyskane od władz lokalnych informacje i materiały został przygotowany 

dokument, który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, 

które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski ze strony władz 

lokalnych.  

Przedłożony materiał został opracowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku. 



 10 

W części diagnostycznej w zakresie pomocy społecznej analizie poddano lata: 2010, 

2011, 2012, skupiając się jedynie na wnikliwej analizie ostatniego roku. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barlinek składa 

się z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej            

i programowej. 

Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz 

uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu. 

Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz 

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, która została oparta na badaniu źródeł 

zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w gminie bądź 

obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT). 

Diagnoza została przeprowadzona w następujących obszarach: infrastruktura 

techniczna, komunikacja i transport, demografia, rynek pracy, zasoby i warunki 

mieszkaniowe, bezdomność, edukacja, kultura, sport i rekreacja, turystyka, sytuacja dziecka, 

ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, sytuacja osób 

niepełnosprawnych, problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, działalność organizacji 

pozarządowych. 

Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy na 

najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i 

kierunków działań. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu został przygotowany 

wykaz wskaźników monitoringowych. Część programowa zawiera także opis projektów 

zrealizowanych i będących w trakcie realizacji przez przedstawicieli instytucji gminy.  

 
3. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE TWORZENIA STRATEGII 

PODSTAWY PRAWNE 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem zgodnym 

z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dokumenty te tworzą warunki do 

podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości państwa przy wykorzystaniu 

zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych i aktywności środowisk zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), który w 
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ramach zadań własnych gminy przewiduje opracowanie i realizację 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. 

Na treść i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych mają 

również wpływ inne akty prawne. Należą do nich: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z późn. zm.); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.); 

• ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 992, z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

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

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149 poz. 887 , z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493, z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 

124); 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, 

poz. 225, z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. 

zm.); 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 

734, z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

149, poz. 887, Nr 228 poz. 1690 oraz z 2012r. poz. 579 z późn. zm.). 
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Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów 

prawnych, m.in. z zakresu edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budownictwa socjalnego. 

 
II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA 
 
1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY GMINY  

Barlinek to miasto w południowej części województwa zachodniopomorskiego, na 

skraju Puszczy Barlineckiej, w otoczeniu wielu lasów i jezior. Obecnie gmina Barlinek 

zajmuje powierzchnię ok. 258,77 km2, z czego na miasto przypada 17,54 km2. Ogólna liczba 

ludności wynosi ok. 20 tys. w tym miasto liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Tworzą ją miasto 

Barlinek oraz sołectwa: Dziedzice, Dzikowo, Dzikówko, Jarząbki, Krzynka, Lutówko, 

Łubianka, Moczkowo, Moczydło, Mostkowo, Okunie, Osina, Ożar, Płonno, Równo, 

Rychnów, Strąpie, Swadzim, Wiewiórki i Żydowo. 

Gmina Barlinek jest jedną z pięciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 

w skład powiatu myśliborskiego. 

Sąsiednie gminy: 

• Myślibórz i Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski) 

• Pełczyce]] (powiat choszczeński) 

• Lipiany i Przelewice (powiat pyrzycki) 

• Dolice (powiat stargardzki) 

w województwie lubuskim: 

• Kłodawa (powiat gorzowski) 

• Strzelce Krajeńskie (powiat strzelecko-drezdenecki). 

Gmina stanowi 21,9% powierzchni powiatu. 

 
2. KOMUNIKACJA I TRANSPORT  

Przez miasto i gminę Barlinek przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe oraz 

gminne. Położenie Barlinka sprzyja rozwojowi indywidualnej i zorganizowanej turystyki 

pieszej i samochodowej. Drogi przebiegające przez Barlinek leżą w ciągu dróg 

wojewódzkich nr 151, 156. 

Miejscowości położone w odległościach: 

140 km - Poznań, 

150 km - Berlin, 

70 km - Szczecin, 



 13 

30 km - Gorzów Wlkp. 

Najbliższe stacje kolejowe znajdują się w Gorzowie, Choszcznie, Strzelcach 

Krajeńskich, Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie. Najbliższe lotnisko to port lotniczy 

Szczecin-Goleniów. W gminie czynne są 2 urzędy pocztowe: Barlinek (nr 74-320) i 

Mostkowo (nr 74-322). Uzupełnienie infrastruktury komunikacyjnej gminy stanowią 

przebiegająca ścieżki rowerowe.  

Podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności do łączności telefonicznej 

są zaspokajane przez telefonię przewodową obejmującą swym zasięgiem cały obszar gminy. 

Dostępność mieszkańców gminy Barlinek została uzupełniona i zwiększona przez 

dynamicznie rozwijający się system telefonii bezprzewoodowej różnych sieci. Obecnie na 

terenie miasta mieszkańcy mają dostęp do dwóch punktów sieci komórkowych: PLUS oraz 

PLAY. 

 
3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA  

 
Z końcem roku 2012 gmina Barlinek liczyła 19.373 mieszkańców, w tym 9.866 kobiety, 

które stanowiły 50,93 % ogółu ludności.  

Struktura wiekowa mieszkańców gminy ulegała zmianom. Dane szczegółowe w tym 

zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 1. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2010-2012 
 
  2010 2011 2012 łącznie liczba 

osób w 2012r. 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
(do 17 roku życia) 

 

w tym:  
                kobiet 

 
1.867 

 
1.844 

 
1.767 

 
3.633 

mężczyzn 1.989 1.964 1.866 

liczba osób w wieku produkcyjnym 
(od 18-64 lat) 

 

w tym:  
kobiet 

6.168 6.093 5.910  
12.595 

mężczyzn 6.991 6.954 6.685 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
(60 lat i więcej) 

 

w tym:  
kobiet 

1.994 2.103 2.189  
3.145 

mężczyzn 823 876 956 

Ogółem 19.832 19.834 19.373 19.373 

Źródło: Urząd Miejskie w Barlinku 
 
 Spośród 19.373 osób zamieszkujących gminę Barlinek 18,76 procent to dzieci i 

młodzież do 17 roku życia, 65,01 procent mieszkańców osiągnęło wiek produkcyjny, a 16,23 

procent osiągnęło wiek poprodukcyjny (przy czym kobiet w wieku 60lat i powyżej jest ponad 
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dwukrotnie więcej niż mężczyzn). Gmina dysponuje znacznym potencjałem mieszkańców 

gotowych do podjęcia zatrudnienia.   

  Znaczny wpływ na sytuację demograficzną w gminie miały takie czynniki jak: 

kształtowany przez liczbę urodzeń żywych i zgonów przyrost naturalny oraz migracja, 

odbywająca się w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe tabelki. 

 
Tabela 2. Ruch naturalny ludności gminy w latach 2006-2010 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 

liczba urodzeń żywych 197 220 224 211 255 

liczba zgonów 161 180 186 185 164 

przyrost naturalny 36 40 38 26 91 

Źródło: Urząd Miejski w Barlinku 
 
 
Tabela 3. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2006-2010 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 

saldo migracji w ruchu wewnętrznym 286 286 278 293 252 

saldo migracji w ruchu zagranicznym 45 17 41 27 15 

saldo migracji  331 303 319 320 267 

Źródło: Urząd Miejski w Barlinku 
 
 

4. PROBLEMY NA RYNKU PRACY 

Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze 

względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”. 

Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się obszar 

patologii społecznej.  

Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale 

jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. Bezrobocie, 

przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia 

rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci: dezintegracji rodziny, 

zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny, 

zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego. 

Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia 

człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest 

obniżenie standardu życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane są świadczenia 
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kompensujące płacę. Sytuacja materialna osób dotkniętych bezrobociem zależy od ich 

standardu życia w czasie zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku, 

oszczędności i długów.  

Duże znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej i 

społecznej. Najbardziej dramatyczną sytuację mają rodziny świadczeniobiorców pomocy 

społecznej, które od dawna korzystały z systemu wsparcia socjalnego z powodu np. niskich 

dochodów, wielodzietności, inwalidztwa. Trudności finansowe w takich rodzinach prowadzą 

do drastycznych ograniczeń wydatków nawet na podstawowe potrzeby bytowe. 

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny. 

Pogorszenie funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, 

co przejawia się problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, zanikiem autorytetu 

rodzicielskiego i może prowadzić do rozpadu rodziny. Pojawia się także groźba 

przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji 

dziedziczenia statusu bezrobotnego. Zwiększanie się grupy bezrobotnych 

świadczeniobiorców pomocy społecznej łączy się ze wzrostem zadań i wydatków oraz 

koniecznością dostosowania dotychczasowych form działania do nowych potrzeb. 

Dominującą formą pomocy są świadczenia pieniężne oraz żywność. Jednak z uwagi na 

ograniczone środki pomoc ta staje się relatywnie niska. Podstawowe znaczenie w pomocy w 

wychodzeniu z bezrobocia ma więc praca socjalna i przyjmuje ona zróżnicowane formy. 

Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych to między innymi pomoc w 

planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji do działania 

ukierunkowanego na zatrudnienie, jak również technika kontaktu, która pozwala, by pomoc – 

jej forma, wysokość i okres świadczenia – uzależniona była od aktywności bezrobotnego i 

jego rodziny. Długotrwałe bezrobocie, z jego negatywnymi konsekwencjami 

psychospołecznymi, wymaga odpowiednich form oddziaływań. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu na dzień 31 grudnia 2012r. 

w gminie było zarejestrowanych 1.127 bezrobotnych. Należy dodać, że poziom bezrobocia 

odnotowany w statystykach instytucji rynku pracy może być różny od rzeczywistej liczby 

osób pozostających bez pracy. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa 

tabela. 

 
Tabela 4. Bezrobotni w gminie Barlinek w latach 2010-2012 
 2010r. 2011r. 2012r. 
Liczba bezrobotnych ogółem 1.071 1.084 1.127 
Liczba bezrobotnych długotrwale 153 147 578 
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 153 147 141 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Barlinku -  stan na dzień 31 grudzień 2012r. 
 

W latach 2010-2012 liczba osób bezrobotnych w gminie Barlinek ulegała zmianom – 

od 1.071 na koniec 2010 roku poprzez 1.084 osób na koniec roku następnego do 1.127osób na 

koniec roku 2012. W roku 2012 w porównaniu do roku 2010 spadła liczna osób z prawem do 

zasiłku.  W roku 2012r. prawo do zasiłku posiadało 141 zarejestrowanych bezrobotnych. 

Niedostateczna liczba wolnych miejsc pracy prowadzi do obniżenia standardu życia 

ludności. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia znacznie ogranicza szanse na podjęcie 

pracy przyczyniając się ubożenia ludności, a nawet prowadzi do wykluczenia społecznego. 

 

5. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE  

Zasoby oraz warunki mieszkaniowe gminy Barlinek w znaczący stopniu determinują 

jakość życia mieszkańców, zakreślając granice możliwości realizowania własnych aspiracji 

życiowych.  

W latach 2010-2012 liczba mieszkań w gminie Barlinek nieznacznie, lecz stale, 

spadała ( z 730 w 2010r, do 650 w 2012r.). 
 

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe gminy w latach 2010-2012 

 2010r. 2011r. 2012r. 
liczba mieszkań w zasobie gminy 730 707 650 
liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy 61 27 26 
liczba mieszkań socjalnych (lokali) 43 40 36 
liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne 21 29 11 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej – Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Barlinek 
 

Sukcesywnie co roku spadała liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów 

gminy (z 61 w 2010r. do 26 w 2012r.), liczba mieszkań socjalnych (z 43 w 2010r. do 36 w 

2012r.) oraz liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne, których w roku 2012 

złożono 11. 

Osoby najmniej zarabiające bardzo często nie są w stanie ponosić pełnych kosztów 

związanych z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal. Z tego też względu na 

mocy ustawy z 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, państwo zdecydowało 

się na wspieranie najuboższych mieszkańców poprzez przyznawanie im dodatków 

mieszkaniowych. 

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych 

wypłacanym przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy 

materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od 
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powierzchni zajmowanego przez niego lokalu, mającym na celu dofinansowanie do 

wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

 
Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2010-2012 

 2010 2011 2012 

liczba osób 3.962 3.970 4.135 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych 644.400 666.000 719.700 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

W latach 2010-2012 liczba złożonych wniosków o dofinansowanie do czynszu 

utrzymywała się na tym samym poziomie (od 730 w 2010r. poprzez 722 w 2011r. do 731 w 

roku 2012). Na przestrzeni 3 lat znacznie wzrosła wartość wypłaconych świadczeń ( z 

644.400 zł w 2010r. do 719.700 zł w roku 2012). W tym samym okresie wydano 139 decyzji 

odmownych. 

 
6. BEZDOMNOŚĆ  

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się „osobę 

niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w 

rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”. 

Wśród przyczyn bezdomności wymienia się najczęściej: alkoholizm, utratę pracy, 

powodującą w konsekwencji brak środków do życia i eksmisję z miejsca zamieszkania, 

rozpad rodziny, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, przemoc w rodzinie, 

likwidację hoteli pracowniczych, opuszczenie domu dziecka, czy szpitala psychiatrycznego 

bez określonego miejsca powrotu. Powodem takim może być również brak tolerancji i 

zrozumienia dla osób przebywających ciężkie, a czasem nawet śmiertelne choroby, jak 

choćby AIDS. Bezdomnymi są też obcokrajowcy, uchodźcy bądź osoby czasowo 

przebywające na terenie danego kraju. 

Bezdomność w gminie Barlinek jest jednie zjawiskiem, nie urasta do rangi problemu 

społecznego. Przez znaczną część roku ma charakter jednostkowy, ulegając nasileniu dopiero 

w okresie zimowym, i dotyczy głównie mężczyzn z problemem alkoholowym.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku świadczy pomoc osobom bezdomnym i 

zagrożonym bezdomnością w formie: 

 pomocy finansowej, bonów żywnościowych, pomocy w zakupie opału, 

 ubezpieczenia zdrowotnego, 
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 pokrycia kosztów utrzymania w schronisku z wyżywieniem, 

 ciepłego posiłku i suchego prowiantu w stołówce przy tut. OPS, 

 bezpłatnej, używanej odzieży i kocy, 

 wsparcia w formie poradnictwa i doradztwa w Punkcie konsultacyjnym pomocy 

rodzinie i przeciwdziałania przemocy (dyżury w poniedziałki i w środy od 15.00 do 

17.00), 

 osoby mające problem alkoholowy mogły skorzystać z pobytu dziennego w 

Barlineckim Klubie Abstynenta w budynku OPS, 

 w godzinach popołudniowych i wieczornych (do godz. 22.00) w okresie zimowym 

osobom bezdomnym, które zgłosiły się do Ośrodka wydawano gorącą herbatę oraz 

suchy prowiant. 

Ponadto osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem 

wychodzenia z bezdomności. Program opracowuje pracownik socjalny przy udziale osoby 

zainteresowanej zmianą swojego dotychczasowego życia. Działania pracownika socjalnego, 

w ramach programu polegają w szczególności na pomocy w: 

 uzyskaniu należnych świadczeń, 

 kierowaniu na leczenie uzależnień oraz pomoc w trakcie leczenia, 

 uzyskaniu zatrudnienia, 

 uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej, 

 rozwiązywaniu problemów rodzinnych i mieszkaniowych. 

 
Tabela 7. Powody udzielenia pomocy i wsparcia z uwagi na bezdomność 

 2010 2011 2012 

liczba osób 43 48 43 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 

Tabela 8. Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie schronienia 

 2010 2011 2012 

liczba osób 17 14 5 

liczba świadczeń 2.927 1.807 807 

kwota świadczeń w złotych 37.500 20.400 14.200 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 

 

Schronienie osobom bezdomnym na przestrzeni ostatnich 3 lat zapewniały: 

Stowarzyszenie Monar – Dom dla osób bezdomnych w Resku, Stowarzyszenie Ludzi 

Bezdomnych i Samotnych w Stargardzie Szczecińskim, Schronisko dla ludzi bezdomnych w 
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Kluczenie, Schronisko dla ludzi bezdomnych w Dębnie, Schronisko dla ludzi bezdomnych w 

Szczecinie, Schronisko dla ludzi bezdomnych w Żabinie, Schronisko dla bezdomnych 

mężczyzn w Korytowie, Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Alberta w Koszalinie. 

Organem ściśle współpracującym z tut. Ośrodkiem jest Komisariat Policji w Barlinku, 

z którym wspólnie określono procedurę postępowania z osobami bezdomnymi i 

potrzebującymi wsparcia. Policja i OPS posiadają listy osób bezdomnych ze wskazaniem 

miejsc pobytu tych osób. W/w listy uzupełniane są na bieżąco o informacje dotyczące zmiany 

sytuacji tych osób lub po przybyciu nowych osób z poza terenu naszej gminy. 

Ponadto w ramach współpracy Policji i OPS odbywają się cykliczne patrole z 

udziałem policjanta i pracownika socjalnego, celem sprawdzenia miejsc noclegowych, 

niemieszkalnych, gdzie przebywają osoby bezdomne, które nie wyraziły zgody na 

umieszczenie w schronisku dla osób bezdomnych. 

Podczas interwencji z udziałem osoby bezdomnej lub gdyby taka osoba sama zwróciła 

się do Policji o pomoc, dyżurujący dysponuje całodobowym telefonem do pracownika 

socjalnego Ośrodka i wspólnie ustala się formę udzielenia pomocy.  

W ramach współpracy z sołtysami, w/w są systematycznie proszeni o wskazanie osób 

przebywających na terenie sołectw, które mogą wymagać wsparcia instytucjalnego (osoby 

bezdomne, starsze i samotne). Apel podyktowany jest faktem, że na tereny wiejskie 

przybywają osoby z poza naszej gminy.  

Gmina Barlinek nie dysponuje placówkami pomocowymi dla osób bezdomnych, 

takimi jak schroniska czy noclegowanie, dlatego też tut. Ośrodek współpracuje z instytucjami 

z całego województwa zachodniopomorskiego celem udzielenia kompleksowej pomocy w/w 

osobom. W celu zminimalizowania życia i zdrowia osób pozostających w trudnej sytuacji 

mieszkaniowej, zapewniamy miejsca noclegowe w prywatnej kwaterze na terenie gminy 

Barlinek. Świadczone usługi w tym zakresie są wykorzystywane w nagłych przypadkach, gdy 

zachodzi potrzeba natychmiastowego noclegu do chwili umieszczenia osoby bezdomnej w 

schronisku.   

Od niedawna na terenie Barlinka funkcjonuje Hotel Chrześcijańskiej Wspólnoty 

Zielonoświątkowej „Żyć z nadzieją” dla mężczyzn, którzy są wolni od nałogów.  

 
7. EDUKACJA 

Edukacja wiąże się z rozwojem intelektualnym i wiedzą człowieka. Edukacja to 

wychowanie, a wychowanie to inaczej mówiąc wykształcenie, nauka, proces polegający na 

zdobywaniu wiedzy w szkole lub poza nią. Przez termin edukacja rozumiemy także 
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określenie poziomu wiedzy danej osoby, społeczeństwa lub państwa. Jest to ogół czynności 

polegający na zdobywaniu, przekazywaniu, kształtowaniu cech i umiejętności.  

W roku szkolnym 2010/2011 w gminie Barlinek funkcjonowało 12 placówek 

oświatowo-wychowawczych, w tym 2 przedszkola miejskie i 4 przedszkola  niepubliczne, 3 

szkoły podstawowe, 2 szkoły gimnazjalne i 1 szkoła ponadgimnazjalna. Dane szczegółowe na 

temat w/w placówek, a także nauczycieli w nich pracujących przestawia poniższa tabela. 
Tabela 9. Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie w roku szkolnym 2011/2012 
 
 Nazwa placówki 

1.  Szkoła podstawowa Nr 1 w Barlinku 
2.  Szkoła podstawowa Nr 4 w Barlinku 
3.  Szkoła podstawowa w Mostkowie 
4.  Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku 
5.  Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku 
6.  Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku 
7.  Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku 
8.  Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku 
9.  Niepubliczne Przedszkole Specjalne Bratek 

w Barlinku 
10.  Niepubliczne Przedszkole w Dziedzicach „Akademia Przedszkolaka” 
11.  „Małe Przedszkole” w Rychnowie 
12.  Niepubliczny Zespół Przedszkolny w Płonnie 

Źródło: ROSK Urząd Miejski w Barlinku 
 
Tabela 10. Wykaz zatrudnionych pracowników w placówkach oświatowych – stan na dzień 31.12.2012r. 
 

l.p. Wyszczególnienie 

Nazwa  placówki oświatowej 

Jednostka 
miary 

 
 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 1 
 

 
 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 4 

 
 

Szkoła 
Podstawowa 
Mostkowo 

 
 

Publiczne 
Gimnazjum 

Nr 1 

 
 

Publiczne 
Gimnazjum 

Nr2 

Gimnazjum 
dla 
Dorosłych 

 
 

Przedszkole 
Miejskie 

Nr 1  
w Barlinku 

 
 

Przedszkole 
Miejskie 

Nr 2 
w Barlinku 

I 
Pracownicy 
 administracyjni 
 i  księgowości 

osoba/et 4/3,5 5 / 3 3/1,25 4/3,25 6 / 3,875 3/0,75 4 / 1,5 2/0,5 

II Pracownicy 
 obsługi osoba/et 4/4 6/6 3/3 5/4,8 5 / 5 1/0,375 8 / 7,5 16/16 

III Pracownicy 
 kuchni  (etaty) osoba/et 4/4 ------ 2/0,94 1/0,58 7 / 7 ------ ------ 4/4 

IV 
Zatrudnieni 
 konserwatorzy  
 (etaty) 

osoba/et 2/2 2/1 1/0,50 1/1 1  /  1 - 1 / 0,75 2/2 

V 
Zatrudnieni 
 nauczyciele  
 (etaty) 

osoba/et 46/43,04 40,89 16/12,07 38/34,56 32/ 28,61 14/5,55 18/15,93 21/18,59 

Źródło: ROSK Urząd Miejski w Barlinku ROSK 
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Wykres 1 

Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w 
Gminie Barlinek w 2012

46

43

1638

32

14

18

21

Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Barlinku - 43,04 etat
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku - 40,89 etat
Szkoła Podstawowa w Mostkowie - 21,07 etat
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlink - 34,56 etat
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku 28,61 etat
Gimnazjum dla Dorosłych - 5,55 etat
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku - 15,93 etat
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku - 18,59 etat

 
 
Na podstawie danych z tabeli można zaobserwować, że największą kadrę 

zatrudnionych osób w roku szkolnym 2012 miała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku – 

43,04 etaty. Dane szczegółowe na temat liczby dzieci i uczniów uczęszczających do palcówek 

oświatowych przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 11. Wykaz ilościowy uczniów placówek oświatowych gminy Barlinek w latach 2011-2013 
 

SZKOŁA - PLACÓWKA Rok budżetowy Ilość uczniów 
1 2 4 

Szkoła Podstawowa  Nr 1  
w Barlinku 

2011 605 
2012 599 
2013 583 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
w Barlinku 

2011 527 
2012 530 
2013 511 

Szkoła Podstawowa  
w Mostkowie 

2011 93 
2012 95 
2013 91 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 
 w Barlinku 

2011 296 
2012 295 
2013 296 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 
 w Barlinku 

2011 308 
2012 289 
2013 268 

Gimnazjum dla Dorosłych 2011 103 
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2012 97 
2013 100 

Przedszkole Miejskie Nr 1  
w Barlinku 

2011 193 
2012 185 
2013 176 

Przedszkole Miejskie Nr 2 
 w Barlinku 

2011 238 
2012 235 
2013 247 

 

Pod względem liczebności uczniów w szkole w latach 2011-2013 możemy 

zaobserwować spadek uczniów realizujących obowiązek szkolny we wszystkich szkołach 

podstawowych i gimnazjach. Tylko w Przedszkolu Miejskim Nr w Barlinku odnotowano 

zwiększenie dzieci przyjętych do placówki (w roku 2011 przyjęto 238 dzieci a w roku 2013 

liczba ta zwiększyła się o 9 dzieci - do 247). 

 
8. KULTURA 

Korzystanie z dóbr kultury wpływa na jakość życia ludności i świadczy o poziomie 

rozwoju społecznego. Głównym animatorem działalności kulturalnej w gminie jest Barlinecki 

Ośrodek Kultury mieszczący się przy ul. Podwale 9, w Barlinku. Jest to samorządowa 

instytucja kultury, która prowadzi swą działalność w kilkunastu obiektach znajdujących się 

zarówno w Barlinku, jak i w miejscowościach wiejskich gminy.  

W strukturze Barlineckiego Ośrodka Kultury działają: 

 Biblioteka wraz z filiami w Płonnie, Mostkowie oraz Rychnowie, 

 Muzeum Regionalne w Barlinku, 

 Centrum Informacji Turystycznej. 

BOK zlokalizowany jest w dwóch miejscach. W jego skład wchodzą dwa budynki: 

 pierwszy zlokalizowany przy ul. Podwale 9 wraz z salą widowiskową, 

 drugi przy ul. Leśnej 1 – jest to Europejskie Centrum Spotkań. 

BOK posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej i 

poza jej granicami, przy czym prowadzenie statusowej działalności kulturalnej koncentruje na 

terenie miasta i gminy. Działalność statutowa BOK polega na wykonaniu zadań o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokojenie potrzeb kulturalnych 

głównie mieszkańców gminy Barlinek poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. 

Jak samorządowa instytucja kulturalna pełni rolę propagatora kultury w Gminie Barlinek, 

skupia swoją działalność na integrowaniu środowiska poprzez stworzenie możliwości 

uczestnictwa mieszkańców Gminy w różnych formach kulturotwórczych, integrowaniu grup 
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o wspólnych zainteresowanych, prowadzi dodatkowo działalność komercyjną niezbędną do 

utrzymania BOK.  

Barlinecki Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury poprzez realizację w szczególności takich 

podstawowych zadań statutowych jak: 

 prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od zmieniających się potrzeb 

środowiska, warunków i okoliczności, 

 organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom i samodzielnym 

artystom, 

 animacja i edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę, 

 promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających w BOK, 

 organizacja imprez kulturalnych, 

 tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, 

 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, społeczno-

kulturalnego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

 prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 

 popularyzacja książki i czytelnictwa, 

 prowadzenie sprawozdawczości w statystyki bibliotecznej, 

 prowadzenie działalności w zakresie sportu i turystyki. 

Barlinecki Ośrodek Kultury jest organizatorem większości imprez kulturalnych na 

terenie miasta i gminy Barlinek. 

Ponadto BOK jest organizatorem cyklicznych imprez: Majówki, Dni Barlinka z 

Koronacją Królowej Puszczy Barlineckiej oraz plenerowym widowiskiem Sobótkowym, Lata 

Teatralnego, Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego i polsko-niemieckich warsztatów 

ceramicznych, plastycznych i teatralnych, Festiwalu Szachowego Pamięci Emanuela Laskera, 

Pożegnania Lata wraz z wyborami Królowej Spiżarni Barlineckiej, itd. 

W ramach swojej działalności Ośrodek aktywnie współpracuje z miastami 

partnerskimi, tworząc dodatkową ofertę dla mieszkańców gminy. 

W Barlineckim Ośrodku Kultury działa wiele kół zainteresowań oraz działające przy 

nim zespoły artystyczne różnego rodzaju:  

 Klub Krótkofalowców,  

 Klub Szachowy "Lasker",  

http://www.sp1krf.qrz.pl/
http://bokbarlinek.home.pl/lasker
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 Pracownia Plastyczna,  

 Pracownia Ceramiki Unikatowej,  

 Klub Seniora „Złota Strzecha” , 

 Sekcja Gimnastyczna,  

 Pracownia Teatralna,  

 Barlinecki Klub Literacki,  

 Klub Młodych Mam  

 "Fabryka Tańca",  

 Feeling Dance Group,  

 Chór "Halka",  

 Zespół Śpiewaczy "Barliniacy",  

 Zespół Śpiewaczy "Retro",  

 Zespół Śpiewaczy "Sonata",  

 Classic Band i Studio Piosenki. 

Muzeum Regionalne poświęcone są lokalnym pamiątkom i różnym eksponatom 

związanym z Barlinkiem i okolicą, w tym i postacią Emanuela Laskera. Ważnym elementem 

pracy muzeum jest organizacja wystaw artystycznych (5-8 rocznie). Ponadto muzeum 

prowadzi bogatą działalność poza-wystawienniczą: wycieczki kulturalno – turystyczne, lekcje 

muzealne, koncerty, wernisaże, kiermasze pamiątek, zajęcia i turnieje szachowe, spotkania 

organizacji itp. Prowadzona jest tu również praca tzw. badawczo-naukowa: prowadzenie 

kronik, segregowanie informacji prasowych, klasyfikowanie starych dokumentów, 

poszukiwanie informacji poszerzanie wiedzy historycznej z zakresu archeologii i etnografii.  

Z inicjatywy Muzeum od 1993 roku w Barlinku odbywają się plenery artystyczne. Od 

kilku lat przekształciły się w plenery ceramiczno – malarskie pod nazwą „Piękno ukryte”. 

W 2012 roku Muzeum Regionalne w Barlinku rozszerzyło swoją ofertę poprzez 

organizację cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi, których pasje, zawody, wspomnienia 

warto poznać w ramach Muzeum Café. Oprócz tego prowadzone są lekcje historyczne dla 

dzieci i młodzieży z uwzględnieniem grup wiekowych i dostosowanych do tego zajęć. 

Od 2005r. w adoptowanych pomieszczeniach po byłej szkole w Dziedzicach 

funkcjonuje filia Muzeum Regionalnego - Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi.  

Centrum Informacji Turystycznej (CIT) funkcjonuje obok Muzeum Regionalnego 

od lipca 2004r. CIT wykonuje działania związane z bezpośrednią promocją Barlinka i regionu 

m.in. poprzez działalność: 

 popularyzatorską, 

http://bokbarlinek.home.pl/pracownia
http://bokbarlinek.home.pl/pracowniaceramiki
http://bokbarlinek.home.pl/klubseniora
http://bokbarlinek.home.pl/gimnastyka
http://bokbarlinek.home.pl/pracownia-teatralna
http://bokbarlinek.home.pl/barlinecki-klub-literacki
http://bokbarlinek.home.pl/klub-mlodych-mam
http://www.ftbarlinek.pl/
http://feeling.com.pl/
http://bokbarlinek.home.pl/halka
http://bokbarlinek.home.pl/barliniacy
http://bokbarlinek.home.pl/retro
http://bokbarlinek.home.pl/sonata
http://bokbarlinek.home.pl/classicband
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 promocyjną,  

 wystawienniczą na targach turystycznych, festynach, itp., 

 promocyjną regionu, 

 handlową (produkty rynku pamiątek). 

Na co dzień Centrum oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji dotyczącej: 

 bazy noclegowej i gastronomicznej Gminy Barlinek  oraz regionu, 

 infrastruktury turystycznej w naszym regionie, 

 agroturystyki i turystyki weekendowej,  

 ciekawych miejsc w mieście i regionie, 

 tras rowerowych, pieszych i spacerowych, 

 imprez kulturalnych i sportowych. 

CIT współtworzy nowe szlaki turystyczne np. szlak E. Laskera i Błękitna Trasa 

Legend. Biuro stworzyło i prowadzi aktualizacje bazy danych ofert usług turystycznych 

Gminy Barlinek. Prowadzi również sprzedaż pamiątek i materiałów promujących nasze 

miasto i region: mapy administracyjno-turystyczne: Barlinka i okolic  woj. 

zachodniopomorskie, woj. lubuskie, ciekawych miejsc w Polsce i Europie plany miast, 

informatory, foldery, widokówki, pamiątki z Barlinka. W ofercie posiadają słynne ceramiczne 

„liście z Puszczy Barlineckiej” oraz legendy o regionie autorstwa Romany Kaszczyc. 

Lokalnym czasopismem gminy Barlinek jest Echo Barlinka, wydawane przez 

Towarzystwo Miłośników Barlinka. Towarzystwo Miłośników Barlinka (TMB), działające w 

mieście od początku lat dziewięćdziesiątych, organizuje koncerty muzyki poważnej, bierze 

udział w festynach i interpeluje u władz samorządowych w sprawach mieszkańców 

dotyczących życia w Barlinku. 

 
9. WSPÓLNOTY RELIGIJNE  

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzi Kościół rzymskokatolicki, 

parafie: 

 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku|Niepokalanego 

Serca Najświętszej Marii Panny, 

 św. Bonifacego, 

 św. Wojciecha 

oraz dwa kościoły protestanckie: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Chrześcijańska 

Wspólnota Zielonoświątkowa, a także Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (parafia 
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Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Oprócz tego istnieje Sala Królestwa Świadków 

Jehowy. 

 

10. SPORT I REKREACJA 
 

Barlinek jest promowany jako "Europejska Stolica Nordic Walking". Wokół miasta 

zostało wytyczonych 7 tras o zróżnicowanym stopniu trudności, łącznie 54 km. 

Dla wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku Barlinek oferuje wiele atrakcji 

sportowo-rekreacyjnych: rejsy pod żaglami, pływanie łódkami, kajakami, przejażdżki konne, 

biegi leśne, kręgle, bogate łowiska ryb oraz leśne ostępy pełne łownej zwierzyny i owoców 

runa leśnego. Wydarzeniami sportowymi dużej rangi są Żeglarskie Mistrzostwa Polski            

w klasie Omega oraz Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera. 

Liga piłki nożnej halowej w Barlinku – cykliczny turniej "dzikich" drużyn piłkarskich. 

W oparciu o te obiekty działają w gminie następujące kluby sportowe i stowarzyszenia 

sportowe: 

 Klub Żeglarski SZTORM Barlinek 

 MKS Pogoń Barlinek – klub sportowy  

 Barlinecki Klub Tenisowy 

 MLKS "Lubusz" Barlinek – filia klubu LKS "Lubusz" Słubice 

 Polski Związek Wędkarski Barlinek Koło nr 1 

 Klub Szachowy „Lasker” 

 Klub Karate "Shotokan" 

 KS Boran Barlinek - MMA, Muay Thai 

 Berserker's Team Barlinek - MMA, Brazilian Jiu Jitsu, Muay Thai. 

W roku 2011 Barlinek wzbogacił się o nowy stadion sportowy przeznaczony dla 

piłkarzy i lekkoatletów. Po wielu trudnościach został on oficjalnie otwarty 2 października 

(modernizacji uległ stadion Pogoń Barlinek). Obiekt wzbogacił się o bieżnię tartanową 

długości 400 metrów wraz z 6 torami na prostej i 4 na łukach. Przy stadionie mieszczą się 

także trybuny, mogące pomieścić 960 osób. 

 W ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 miasto poszerzyło bazę 

sportową o 3 kolejne boiska. Kompleksy służą nie tylko młodzieży szkolnej, w godzinach 

popołudniowych są dostępne dla mieszkańców Barlinka. 

 Wszystkie prace związane z działalnością obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz prace w 

klubach i stowarzyszeniach sportowych koordynowane są przez Urząd Miejski w Barlinku. 
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11. TURYSTYKA  
 

BARLINEK - 15-tysięczne miasto, nosiło niegdyś ze względu na swoją popularność 

znanego kurortu wypoczynkowego przydomek „Perły Nowej Marchii”, również dziś nie 

zatraciło charakteru miasta turystycznego. Oprócz licznych hoteli i pensjonatów oferuje 

bogatą bazę gastronomiczną serwującą różnorodne smakołyki także z tradycyjnej polskiej 

kuchni. To tutaj w 1868 r. urodził się Emanuel Lasker - szachowy mistrz świata, który 

nieprzerwanie przez 27 lat władał w królestwie szachów. 

To wyjątkowe miejsce na mapie Polski, gdzie każdego turystę zaskoczy nie tylko 

urzekające piękno jezior i otaczającej przyrody, ale również bogactwo oferowanych atrakcji 

np. imprez cyklicznych: Jarmark Ceramiczny, który odbywa się 1 maja, czerwcowe Dni 

Barlinka  „Barlineckie Świętojanki” podczas których odbywają się wybory Królowej Puszczy 

Barlineckiej i Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie, Lato Teatralne w sierpniu Pożegnanie Lata z 

wyborem Królowej spiżarni , czy też Festiwal Szachowy im. Emanuela Laskera. Dla 

amatorów aktywnego wypoczynku koło wędkarskie w Barlinku organizuje zawody 

wędkarskie w różnych porach roku, a miłośnicy łowiectwa znajdą na terenie Puszczy 

Barlineckiej bogate i zróżnicowane łowiska gwarantujące bogactwo wrażeń i wspaniałe 

trofea. Znawcy leśnych ostępów - członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” przygotowali, 

bowiem bogatą ofertę dla turystów lubiących dreszczyk emocji i przygody w kniejach 

Puszczy.Dla amatorów sportu Barlinek oferuje wiele imprez sportowych i rekreacyjnych 

wykorzystując bogatą infrastrukturę; Regaty Żeglarskie: w tym  Mistrzostwa Polski Północnej 

w klasie Omega. 

Na terenie Barlinka powstała Wodna Ścieżka Przyrodnicza po Jeziorze Barlineckim.     

Punktem rozpoczynający trasę – jest Klub Żeglarski „Sztorm”. Jednostka oferująca sprzęt 

pływający: rowery wodne, kajaki, łódki, żaglówki oraz rejsy żaglami z obsługą. Pierwszym 

atrakcyjnym punktem na trasie jest zabytkowe kąpielisko z 1927 r., które w pełnej okazałości 

można obejrzeć tylko z tafli jeziora.  

Aż 80% Gminy Barlinek to tereny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, 

utworzonego w roku 1991. Obszar parku zajmuje 23 928,91 ha W najcenniejszej części 

Puszczy Barlineckiej znajduje się wiele interesujących obiektów przyrodniczych i 

kulturowych. BGPK to jeden z ciekawszych pod względem krajobrazowym i leśnym obszar 

pn-zach. Polski. Znajdują się tu klasyczne lasy bukowe - buczyna pomorska. W miejscach 

podmokłych wytworzyły się bagienne lasy olchowe, a nad brzegami rzek i strumieniami 

zachowały fragmenty gradów. Słabe piaszczyste gleby porasta bór sosnowy, a niektóre 
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wilgotne obniżenia gruntu bór bagienny. Tereny otwarte, leśne i podmokłe zapewniają 

dogodne miejsca do życia i żerownia wielu gatunkom zwierząt.  

W parku utworzone zostały rezerwaty przyrody. Chronią one najcenniejsze 

zbiorowiska roślinne i siedliska zwierzyny. Są to: "Markowe Błota" rezerwat chroniący bagna 

z typowa dla nich florą i fauną, "Skalisty Jar Libberta" - obejmujący ochroną wąwóz, 

wzniesienia morenowe i jedyne na Pomorzu Zachodnim skały: zlepieńce wapienno-piaskowe. 

Gmina Barlinek ma charakter turystyczno-wypoczynkowy. Gmina dysponuje bogatą 

bazą noclegową, którą przedstawiają poniższe tabele.  

 
Tabela 12. Obiekty zakwaterowania noclegowego w gminie w 2012 roku 

Nazwa Adres Ilość miejsc Telefon 

Hotel ALMA & SPA*** 
ul. Strzelecka 6a 

www.hotelalma.pl   e-mail: office@hotelalma.pl 
50 pok. - 1 lub 2 osobowych 

80 miejsc 
95 7463 553 
fax 95 7463 

554 

Hotel BARLINEK *** 
ul. Jeziorna 14  

www.hotelbarlinek.pl   e-mail: office@hotelbarlinek.pl 
25 pokoi 1- i 2 - osobowych, 

 50 miejsc 
  665 144 700 
fax 95 746 10 
09 

CITY PARK BARLINEK 
HOTEL*** 

ul. Rynek 
www.hotel-cityparkbarlinek.pl 

20 miejsc 95 76 08 450 
fax 76 08 430 

"Pod Łabędziem" 
 

ul. Jeziorna 13 
www.pensjonat-barlinek.pl 

e-mail: recepcja@pensjonat-barlinek.pl 
13 pokoi - 4 pokoje - 1 osobowe, 9 pokoi - 2 

osobowych 

 22 miejsca  607-200-465 

Pensjonat 
"POD ZEGAREM" 

 

Barlinek – Moczkowo 
ul. Źródlana 1 

www.pensjonat.chronos-poland.com 
18 miejsc 95-7465-228 

508-163-701 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej 
 

Obecnie gmina dysponuje 190 miejscami noclegowymi w hotelach i pensjonatach.  
 
 

Tabela 13. Ośrodki wypoczynkowe – campingi  
 

Ośrodek Wypoczynkowy 
JANOWO 

ul. Polana Lecha 1 
www.janowo.com.pl  

biuro@janowo.com.pl 
80 miejsc 095-7462-413 

0603-057-676 
Ośrodek Wczasowy 

POMORSKIEJ AKADEMII 
MEDYCZNEJ 

ul. Sportowa 6 
domki campingowe ok. 80 osób 095-7461-250 

Ośrodek Wypoczynkowy  
„POD SOSNAMI” 

ul. Sportowa 2  
www.podsosnami.com.pl  
www.podsosnami.com.pl 

budynek murowany 
30miejsc, domki 

campingowe ok. 24 
miejsca  

95 746 18 59 
 516 031 706 
 508 857 768 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej 

Tabela 14. Pokoje gościnne  

Rezydencja 
Szatkowskich 

ul. Rynek 4 
www.hotel-barlinek.pl 10 miejsc 792 -418- 489 

Barlinecki Ośrodek Kultury 
ul. Podwale 9 

e-mail: bok@barlinek.pl  
www.bok.barlinek.pl 

34 miejsca 095-7462-135 

Pokoje Gościnne 
"Pod Kasztanem" 

ul. Sienkiewicza 9, śniadanie gratis.  
www.barlinekmotel.neostrada.pl   9 miejsc 095-7461-582 

http://www.hotelalma.pl/
mailto:office@hotelalma.pl
http://www.hotelbarlinek.pl/
mailto:office@hotelbarlinek.pl
http://www.hotel-cityparkbarlinek.pl/
http://www.pensjonat-barlinek.pl/
mailto:recepcja@pensjonat-barlinek.pl
http://www.pensjonat.chronos-poland.com/
http://www.janowo.com.pl/
mailto:biuro@janowo.com.pl
http://www.podsosnami.com.pl/
http://www.podsosnami.com.pl/
http://www.hotel-barlinek.pl/
mailto:bok@barlinek.pl
http://www.bok.barlinek.pl/
http://www.barlinekmotel.neostrada.pl/
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e-mail: kt_joker@o2.pl  
MKS Pogoń ul. Sportowa 1 25 miejsc 661-624-145 

Pokoje gościnne ul. Sportowa 23 18 miejsc 095-7461-574 
607-066-391 

Pokoje gościnne 
LIMBA 

ul. Gorzowska 63 
www.limba-barlinek.pl 

e-mail: biuro@limba-barlinek.pl  
 

14 osób + 7 dostawek 095-7464-498 
601-829-762 

Pokoje gościnne 
AQUA 

ul. Jeziorna 17b 
 12 miejsc 095-7464-559 

Centrum Edukacyjne Szczecińskiej 
Fundacji Talent-Promocja-Postęp 

                               ul. Szosowa 
2                                           

. www.fundacjatpp.home.pl/jednostki/barlinek-centrum-dydaktyk  
e-mail: dydaktyk-barlinek@o2.pl    

 

 48 miejsc 
95 746- 02-84  
697-550-390 
fax 7460-284 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej 
 
  W gminie zakwaterowanie oferuje także 13 kwater prywatnych. Dane szczegółowe na 

ich temat przedstawia poniższa tabela. 

 
 Tabela 15. Kwatery prywatne w gminie w 2012 roku 
 

Adres telefon 

ul. Chopina 23 a 
95 746 00 67 
694 851 055 

e-mail: ewa@klepaczewska.com 

ul. Flukowskiego 1 
095-7462-418 
693-550-304 
605-401-735 

ul. Flukowskiego 2 603-883-014 

ul. Jeziorna  19a 

95 746 26 64 
691 592 462 

www.barlineknoclegi.eu  www.barlineknoclegi.pl.tl  
e-mail: zaj.grazyna@wp.pl 

ul. Łokietka 8 095-7463-544 
ul. Poziomkowa 9 095-7461-994, 0693-554-640 

ul. Sportowa 29 
784 188 161 

ul. Sportowa 4/16 605 069 886 
782 757 939 

apartamentbarlinek@o2.pl 
ul. Sportowa 4/11 695 140 174 

apartamentbarlinek@o2.pl 

ul. Strzelecka 12 
95 746 21 63 
661 077 206 

http://pokoje-barlinek.za.pl 
 

Mańkowski Bogusław, Jaromierki 5c 509 592 326 

ul. Flukowskiego 21 095-74-62-588 
0603-633-942, 0697-909-902 

 
ul. Łokietka 1 

 
601-552-138 

(95) 7462 280 
Źródło: Centrum Informacji Turystycznej 

 
O atrakcyjności turystycznej gminy stanowią także: ścieżki dla wędrówek pieszych 

oraz rowerowych, bogactwo lasów i jezior przyciągające co roku liczną rzeszę myśliwych, 

grzybiarzy i wędkarzy. Bliskość jeziora zachęca do czynnego uprawniania sportów wodnych 

dzięki bogatej bazie sportowo-rekreacyjnej dla miłośników pływania, tenisa ziemnego, jazdy 

konnej i innych sportów oraz gospodarstwa agroturystyczne o zróżnicowanym profilu. 

 

mailto:kt_joker@o2.pl
http://www.limba-barlinek.pl/
mailto:biuro@limba-barlinek.pl
http://www.fundacjatpp.home.pl/jednostki/barlinek-centrum-dydaktyk
mailto:dydaktyk-barlinek@o2.pl
mailto:ewa@klepaczewska.com
http://www.barlineknoclegi.eu/
http://www.barlineknoclegi.pl.tl/
mailto:zaj.grazyna@wp.pl
mailto:apartamentbarlinek@o2.pl
mailto:apartamentbarlinek@o2.pl
http://pokoje-barlinek.za.pl/
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Tabela 16. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie w 2012 roku  

Agroturystyka -„POD BOCIANIM GNIAZDEM” Barlinek-Moczkowo 
ul. Gorzowska 16/1 

095-7464-444 
0600-733-755 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Siedlisko Orlik” Chrapowo 70 
www.siedlisko-orlik.pl 

095-768-49-79 
0608-356-905 

„BOGDANOWO” Gospodarstwo Agroturystyczne 
Łubianka 3a 

74-305 Karsko 
www.bogdanowo.pl 

0-95 74-65-491 
0510-051-902 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic 

Dziedzice 8 
Obiekt byłej szkoły, Izba Pamięci Woldenberczyków, 

Muzeum Wsi i Szkolnictwa 
www.dziedzice.org  

095-7468-150 
0661-083-708 

Gospodarstwo Agroturystyczne "Zachód Słońca" 
Dzikowo 20,  

74-322 Mostkowo, 
www.zachod-slonca.pl   

95 746 87 23 
693 700 360 
693 700 340 

Gospodarstwo Agroturystyczne OKUNIE 

OKUNIE 11,  
74-320 Barlinek 

Okunie 11, 74-320 Barlinek 
www.agroturystyka-okunie.pl 

okunie@op.pl 
 

512 429 868 

Barlinek-Moczydło 
 

ewa@klepaczewska.com 
 

95 746-00-67  
694-851-055 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej  
 

Ogółem gospodarstwa agroturystyczne dysponują 123 miejscami noclegowymi. 

Ponadto na terenie gminy czynne są pola namiotowe i caravaning:  

 Barlinek 

Ośrodek wypoczynkowy „JANOWO” 

 poza Barlinkiem – gestor obiektów Nadleśnictwo Barlinek: 

            Miejsce biwakowania 

- Leśnictwo Barlinek nad J.Żydowo, 

- Leśnictwo Niesporowice nad J. Wielki Pełcz,  

- Leśnictwo Okunie nad J. Okunie, 

- Leśnictwo Moczydło nad J. Moczydło, 

- Jezioro Okno. 

 
12. SYTUACJA DZIECKA  

 
Polityka społeczna zajmuje się dziećmi jako grupą wymagającą szczególnej troski i 

ochrony. Działalność na rzecz dzieci polega przede wszystkim na ochronie ich praw, 

wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, służby zdrowia, 

wypoczynku oraz na asekurowaniu w obliczu ryzyka życiowego. 

System opieki nad dziećmi potrzebującymi wsparcia organizują instytucje państwowe, 

samorządy, organizacje pozarządowe. Na system ten składają się: 

• domy pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski, 

• pogotowia opiekuńcze, 

http://www.siedlisko-orlik.pl/
http://www.bogdanowo.pl/
http://www.dziedzice.org/
http://www.zachod-slonca.pl/
http://www.agroturystyka-okunie.pl/
mailto:okunie@op.pl
mailto:ewa@klepaczewska.com
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• domy dziecka, 

• ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, 

• ogniska wychowawcze – placówki środowiskowe mające na celu zapobieganie 

niedostosowaniu społecznemu i osamotnieniu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy 

rodzicom mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci, 

• wioski dziecięce, 

• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

• rodziny zastępcze, 

• młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 

Wszystkie te placówki wyrównują szanse dzieci i młodzieży, niemniej dziecko, dla 

pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w środowisku 

rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. 

Najsilniej występujące problemy na terenie szkoły oraz w domu rodzinnym uczniów, 

wskazane przez pedagogów: 

 konflikty z rodzicami (opiekunami), 

 konflikty z rodzeństwem, 

 konflikty z nauczycielami, 

 konflikty z kolegami szkolnymi, 

 kłamstwa, 

 wagary, 

 alkoholizowanie się, 

 narkotyzowanie się, 

 palenie papierosów, 

 ucieczki z domu, 

 kradzieże, 

 poniżanie, 

 zastraszanie, 

 bicie, 

 wymuszanie pieniędzy, 

 zmuszanie do palenia papierosów, 

 autoagresja, 

 przestępczość ujawniona, 

 niszczenie mienia szkolnego, 

 drugoroczność, 



 32 

 opieka kuratora sądowego, 

 przemoc w rodzinie, 

 zaniedbanie przez dom. 

W palecie działań, jakie podejmuje szkoła dla przeciwdziałania patologiom, można 

wymienić liczne programy i zajęcia profilaktyczne, a wśród nich m.in. zajęcia mające na celu 

przeciwdziałanie zjawisku agresji. W ramach pracy wychowawczej w poszczególnych 

klasach prowadzi się instruktaże dla uczniów i ich rodziców dotyczące metod łagodzenia 

agresji, przeciwdziałania przemocy, pogadanki z policjantami. Ponadto uczniowie cyklicznie 

biorą udział w warsztatach i przedstawieniach profilaktycznych dostosowanych tematyką do 

potrzeb zgłoszonych przez kadrę pedagogiczną.  

Wśród problemów, jakie dotykają uczniów, najpoważniejszym jest ubóstwo 

spowodowane trudnościami materialnymi wynikającymi z faktu bezrobocia panującego w ich 

rodzinach oraz brak wiary w lepsze życie. Doskwiera młodzieży problem alkoholizmu w 

rodzinach, a także kwestia braku akceptacji i przemoc psychiczna. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która 

weszła w życie od 01.01.2012, określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, sprawowania pieczy 

zastępczej oraz usamodzielnieniu jej pełnoletnich wychowanków. Ustawa określa również 

zadania administracji publicznej w w/w zakresie, zasady finansowania oraz postępowania 

adopcyjnego. Obowiązek realizacji zadań w zakresie ustalonym Ustawą, spoczywa między 

innymi na jednostkach samorządu terytorialnego. Burmistrz organizuje i finansuje 

wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożliwości zapewnienia dziecku 

opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i 

instytucjonalnej. Odpowiedzialnym za organizację jest powiat. W przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w 

rodzinie zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 
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3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. 

Miasto i gmina Barlinek rok 2012 / 2013 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 11  

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – 10 

Ponoszenie odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej w roku 2012 - 6 dzieci (od stycznia do 

sierpnia – 8 dzieci) 

Dodatkowo wskazana jest praca asystenta z rodzicami biologicznymi zamieszkałych 

na terenie naszej gminy, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej poza naszą gminą 

(np. w roku 2012 - 4 środowiska wskazane przez gminę Choszczno do objęcia pracą 

asystenta, 2 wnioski sądu o objęcie rodziny praca asystenta rodziny dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej instytucjonalnej). 

Łączna kwota ze środków samorządowych (w roku 2012r.) wyniosła 2.802,00 zł. 

W bieżącym roku 2013 kwota odpłatności wyniesie ok. 49.000 zł 

 
13. OCHRONA ZDROWIA  

 
Zachowania zdrowotne są to takie zachowania, które mają na celu poprawę i/lub 

utrzymanie zdrowia jednostki. Są to na przykład: regularna aktywność fizyczna, niepalenie 

tytoniu, stosowanie odpowiedniej diety, bezpieczny seks itp. 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy Barlinka korzystają z usług 

zakładów opieki zdrowotne: 

 NZOZ „Żyjmy zdrowo” (ul. Mickiewicza 12, Barlinek – świadczenia z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnictwa i ginekologii), 

 NZOZ „Medyk” (ul. Szpitalna 11, Barlinek), 

 NZOZ „Eskulap” (ul. Szpitalna 11, Barlinek), 

 NZOZ – Zespołowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska Medycyny Rodzinnej (ul. 

Kwiatowa 8,Barlinek), 

 NZOZ „Rehabilitacja” - Zespół lekarzy i fizjoterapeutów w Barlinku (ul. Szpitalna 11, 

Barlinek). 

Ponadto na terenie miasta funkcjonują: 

1. Diagnostyka Obrazowa- Usługi Elektroradiologiczne (ul. Szpitalna 11, Barlinek) 

2. Indywidualne Praktyki Stomatologiczne 

3. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 
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4. Posterunek Ratownictwa Medycznego w Barlinku  

5. NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego „Rytm” w Barlinku 

6. PROVAL S.C. - Specjalista Higieny Pracy  

Ponadto w placówkach oświatowych dzieci oraz młodzież korzystają z usług NZOZ 

Medycyny Szkolnej „Plus” s.c. oraz indywidualnych praktyk lekarskich. 

 W zakresie opieki ambulatoryjnej mieszkańcy miasta i gminy korzystają z usług 

Szpitala Barlinek Sp. z o.o., (ul. Szpitalna 10, Barlinek). 

Struktura Szpital opiera się o następujące jednostki organizacyjne: 

1. Szpital Powiatowy w Barlinku z 4 oddziałami: 

 Oddział chirurgiczny (+blok operacyjny), 

 Oddział pediatryczno-neonatologiczny (dziecięcy), 

 Oddział internistyczny(chorób wewnętrznych), 

 Oddział ginekologiczno-położniczy (noworodki) 

2. Poradnie i pracownie specjalistyczne: 

 Poradnia chirurgiczna / ortopedyczna, 

 Poradnia ginekologiczna, 

 Poradnia gastroenterologiczna,  

 Pracownia endoskopowi,   

  Poradnia neurologiczna / okulistyczna,  

 Poradnia endokrynologiczna,  

 Poradnia kardiologiczna / Pracownia prób wysiłkowych.  

3. Dział rehabilitacji (fizykoterapia, kinezyterapia), 

4. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 
 

Na podstawie informacji dostarczonych przez zakłady opieki zdrowotnej w gminie 

Barlinek wśród najczęstszych schorzeń odnotowano: 

 
Tabela 17. Najczęstsze schorzenia mieszkańców gminy. 
 

 
Rodzaj schorzenia 

 
Liczba osób 

  
NZOZ  

„Żyjmy Zdrowo” 

NZOZ Zespołowa 
Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 
Medycyny Rodzinnej  

w Barlinku 

 
NZOZ 

 
„ESKULAP” 

 
 nowotwory 15 53 221 
 choroby tarczycy 70 55 256 
 cukrzyca 150 46 312 
 otyłość 350 472 682 
 niedokrwistość 20 53 228 
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 upośledzenie umysłowe 5 2 61 
 alergie – dychawica oskrzelowa 0 15 108 
 alergie pokarmowe 0 3 0 
 alergie skórne 50 48 0 
 zniekształcenia kręgosłupa 280 179 82 
 wady rozwojowe 0 84 0 
 choroby obwodowego układu nerwowego 5 57 262 
 choroby układu krążenia 400 360 1362 
 przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica 

oskrzelowa 
200 124 108 

 przewlekłe choroby układu trawiennego 300 34 481 
 choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki 

łącznej 
150 174 540 

 
Najczęstszą przyczyną zachorowań mieszkańców gminy są choroby układu krążenia 

oraz otyłość. Następnie choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej i przewlekłe 

choroby układu trawiennego.  

Na terenie miasta funkcjonuje Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy przy Szpitalu 

Barlinek Sp z o.o., który świadczy dodatkowy pakiet zdrowotny dla mieszkańców gminy. 

 
Tabela 18. Klasyfikacja pacjentów z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
 

Rok ilość łóżek ilość kobiet ilość mężczyzn w tym osoby leżące 
2008 29 109 55 111 
2009 29 103 51 93 
2010 36 74 28 96 
2011 36 87 45 101 

Źródło: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Barlinku 
 
 

Klasyfikację chorób występujących u podopiecznych przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela 20. Klasyfikacja najczęściej występujących chorób u podopiecznych  
 

Choroby najczęściej występujące u podopiecznych 
I70 miażdżyca 
I64 stany po udarach 
I69 następstwa chorób naczyń mózgowych 
I61 stany po krwotoku mózgowym 
I10 nadciśnienie tętnicze 

E10,E11 cukrzyca 
I20 dusznica bolesna 
G30 choroba Alzheimera 

G80,G81 porażenie mózgowe 
R54 starość 

 
 
Tabela 21. Wykaz ilościowy osób z gminy Barlinek przebywające w Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym 
 

PŁEĆ 2010 2011 2012 
kobiety 35 39 37 

mężczyźni 12 11 10 
Źródło: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Barlinku 
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14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
 

Współcześnie źródeł zagrożeń bezpieczeństwa publicznego należy dopatrywać się 

wśród takich czynników, jak: wysoki poziom bezrobocia, rozwarstwienie ekonomiczne w 

społeczeństwie, wzrost migracji zewnętrznej, osłabienie więzi społecznych, poczucie 

marginalizacji dużych grup społecznych, niska efektywność organów ścigania karnego i 

wymiaru sprawiedliwości, brak skuteczności w realizacji przygotowanych programów 

związanych z przeciwdziałaniem patologii społecznej (w tym również walką z 

przestępczością). 

 Według danych Komisariatu Policji w Barlinku, w 2011 roku w gminie Barlinek 

stwierdzono ogółem 414 przestępstw (o 87 więcej niż w roku 2010). Dane szczegółowe w 

tym zakresie przedstawia poniższa tabela.  

 
Tabela 22. Wybrane przestępstwa popełnione w gminie w 2010 i 2011 roku 

  
kategoria przestępstwa 

liczba przestępstw 
2010 2011 

1.  kradzież mienia 154 103 
2.  uszkodzenie mienia 36 25 
3.  przestępstwo rozboju 5 2 
4.  kradzież pojazdu 1 1 
5.  kradzież z włamaniem 123 83 
6.  uszczerbek na zdrowiu 13 16 
7.  bójki i pobicia 11 13 
8.  przestępstwa narkotykowe 10 6 
9.  prowadzenie pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwości 61 78 

Źródło: Komisariat Policji w Barlinku 
 
  W ogólnej liczbie przestępstw wykrytych w gminie 11 zostały popełnione przez osoby 

nieletnie (o 7 mniej w stosunku do roku 2010). Kategorie przestępstw najczęściej 

popełnianych przez nieletnich w latach 2010 i 2011 przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 23. Najczęściej popełniane przestępstwa przez nieletnich w gminie w 2010 i 2011 roku 

  
kategoria przestępstwa 

liczba przestępstw 
2010 2011 

1. kradzież cudzej rzeczy 6 2 
2. przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 4 0 
3. uszczerbek na zdrowiu 2 1 
4. przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 3 3 
5. przestępstwa rozboju 0 3 
6. kradzież z włamaniem 2 1 
7. fałszerstwo 0 0 
8. bójka i pobicie 1 1 
9. inne przestępstwa 0 0 

Źródło: Komisariat Policji w Barlinku 
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 Wśród przestępstw najczęściej popełnianych przez osoby nieletnie w gminie 2011 

roku dominowały przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu (3 czyny), przestępstwa rozboju 

(3 czyny).  

 
15. POMOC SPOŁECZNA  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

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

uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

Zadania pomocy społecznej w gminie Barlinek realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Barlinku. Ponadto realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli ustawa o pomocy 

społecznej, aktów prawnych, w szczególności: ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu społecznym 

oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o zasiłkach szkolnych i stypendiach 

szkolnych oraz ustawa o dodatkach mieszkaniowych.  

Z końcem 2012 roku kadrę Ośrodka stanowiło 48 osób.  

Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w ośrodku, potrzeb w tym zakresie 

oraz poziomu wykształcenia pracujących w nim osób przedstawiają poniższe tabele. 

 
Tabela 24. Wykształcenie kadry jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – stan na 31 grudnia 2012 
roku 
 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor 
jednostki i jego zastępca) 

2 2 2 

w tym:  
 wykształcenie wyższe 

2 2 2 

Pracownicy socjalni 10 10 13 

w tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: 

 wykształcenie wyższe 4 4 7 
 wykształcenie średnie 4 4 4 
 specjalizacja I stopnia w zawodzie 2 2 2 
 specjalizacja II stopnia w zawodzie 0 0 0 

 specjalizacja z organizacji pomocy 
społecznej 

0 0 3 

Pozostali pracownicy 
                                          w tym: kobiety 

30 
29 

25 
24 

33 
32 
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w tym wybrane kategorie pozostałych pracowników: 
 wykształcenie wyższe 8 8 22 
 wykształcenie średnie 5 5 14 
 inne: 17 12 10 

                                    w tym: kobiety 16 11 9 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 

  
 

Z końcem roku 2012 wykształcenie wyższe posiadało 22 pracowników Ośrodka, w 

tym 2 osoby zajmujące stanowisko kierownicze. Wykształceniem średnim legitymowało się 

14 osób, 2 osoby miały ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 2 

pracowników socjalnych posiadało specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego. 

W 2012 r. stan zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej zaspokajał potrzeby 

gminy. Wskaźnik przewidujący zatrudnienie 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące 

mieszkańców był spełniony i wynosił 1.937 mieszkańców na 1 pracownika socjalnego. 

Prawo do wsparcia udzielanego przez OPS mają osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do 

świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest ustalone 

na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na 

osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu zasiłków 

rodzinnych, które przysługują, jeśli dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się 

nie przekracza 504 zł, a gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie przekracza 583 zł. 

W wykonywaniu zadań OPS współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami 

wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbą 

zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się pomocą społeczną. 

 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące kwot wydatkowanych przez OPS na 

realizację zadań w latach 2010-2012. 
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Tabela 25. Środki finansowe wydatkowane przez Ośrodek na pomoc mieszkańcom gminy Barlinek w 
latach 2010-2012 
 

 2010 2011 
2012 

Środki 
Samorządowe 

Środki finansowe 
z budżetu 
Wojewody 

Razem rok 
2012 

Zadania własne   

1. Przeciwdziałanie narkomanii 50 000,00  20 000,00  -  -  -  

2. Przeciwdziałania 
alkoholizmowi 290 000,00  259 351,00  14 316,56  -  14 316,56  

3. Zasiłki i pomoc w naturze 734 055,00  751 178,00  466 094,00  385 000,00  851 094,00  

4. Dodatki mieszkaniowe 644 400,00  665 000,00  719 748,00  -  719 748,00  

5. Piecza zastępcza   2 802,00  -  2 802,00  

6. Ośrodki Pomocy Społecznej 1 141 055,00  1 122 448,00  931 591,00  327 317,00  1 258 908,00  

7. Usługi opiekuńcze 315 177,00  322 927,00  368 515,16  -  368 515,16  

8. Pozostała działalnośćdożyw. w 
szkołach, prace społecznie 
użyteczne, zakupy inwestycyjne, 

659 326,00  725 840,00  218 757,00  592 631,00  811 388,00  

 -  725 840,00  218 757,00  592 631,00  811 388,00  

9. Pozostałe działania w zakresie 
polityki społ.  304 409,60  212 738,00  20 647,00  565 712,52  586 359,52  

- projekt unijny 205 651,00  212 738,00  20 647,00  565 712,52  586 359,52  

- projekt ministerialny 98 758,60  -  -  -  -  

10. Świadczenia Rodzinne 75 180,00  21 300,00  68 807,00  -  68 807,00  

11. Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 39 731,30  40 557,82  -  42 000,00  42 000,00  

12. Zasiłki i pomoc w naturze - 
zasiłki stałe 433 174,03  489 017,90  -  520 368,57  520 368,57  

13. Stypendia -  56 052,56  29 999,47  123 225,86  153 225,33  

 4 686 507,93 4 686 410,28 2 841 277,19 2 556 254,95 5 397 532,14 
Zadania zlecone   
1. Domy pomocy społecznej 
(ŚDS) 351 548,00  420 120,00  -  66 519,92  66 519,92  

2. Świadczenia Rodzinne 5 291 286,70  5 255 388,00  -  5 255 594,88  5 255 594,88  
3. Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 9 486,26  14 425,32  -  24 999,01  24 999,01  

4. Usługi specjalistyczne 77 700,00  78 000,00  -  78 700,00  78 700,00  

5. Pozostałe działania w zakresie 
polityki społ. zapomoga do 
świadczeń pielęgnacyjnych 

 16 100,00  -  59 400,00  59 400,00  

 5 730 020,96  5 784 033,32  -  5 485 213,81  5 485 213,81  
RAZEM  10 416 528,89  10 470 443,60  2 841 277,19  8 041 468,76  10 882 745,95  
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W latach 2010-2012 wysokość środków finansowych przeznaczonych przez OPS na 

pomoc mieszkańcom gminy ulegała wahaniom. Dominującą pozycję wśród nich stanowiły 

kwoty wydatkowane na wykonanie zadań zleconych gminie, wśród których przeważały 

środki przekazane na realizację świadczeń rodzinnych, przede wszystkim w postaci zasiłków 

rodzinnych. W ramach wykonywania zadań własnych gminy największe kwoty przeznaczono 

natomiast na udzielanie świadczeń pomocy społecznej, głównie w formie zasiłków 

okresowych, zasiłków celowych i w naturze, posiłku oraz usług opiekuńczych. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby mieszkańców gminy objętych 

przez OPS wsparciem z zakresu pomocy społecznej w latach 2010-2012. 

 
Tabela 26. Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 
 

 2010r. 2011r. 2012r. 
liczba osób, którym przyznano świadczenie 1.270 1.189 1.213 
liczba rodzin 804 812 843 
liczba osób w rodzinach 2.185 2.085 2.056 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
 

Liczba osób objętych pomocą społeczną w gminie w latach 2010-2012 ulegała 

wahaniom (z 2.185 osób w rodzinach w 2010r. do 2.056 osób w rodzinach w 2012r).  

Diagnozę potwierdzają dane dotyczące powodów przyznawania pomocy społecznej w 

gminie, które za lata 2010-2012 przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 27. Powody przyznania pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012. 
 
  2010 2011 2012 
1. Ubóstwo: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
427 

 
467 

 
490 

1144 1160 1191 
2. Bezrobocie: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
452 

 
434 

 
457 

1338 1194 1246 
3. Niepełnosprawność: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
243 

 
264 

 
301 

580 604 652 
4. Długotrwała lub ciężka choroba: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
360 

 
384 

 
421 

833 850 883 
5. Bezradność: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
290 

 
254 

 
240 

1036 883 834 
6. Alkoholizm: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
88 

 
80 

 
69 

199 160 136 
7. Narkomania: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
3 

 
4 

 
4 

6 9 9 
8. Potrzeba ochrony macierzyństwa: 

 liczba rodzin 
69 41 44 
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9. W tym wielodzietność: 
 liczba rodzin 

 
39 

 
23 

 
24 

10. Bezdomność: 
 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
43 

 
48 

 
43 

60 65 54 
11. Opuszczenie zakładu karnego: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
24 

 
19 

 
24 

30 23 36 
12. Zdarzenie losowe: 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
6 

 
6 

 
11 

25 21 33 
 Klęski żywiołowe i ekologiczne: 

 liczba rodzin 
0 0 0 

 Sieroctwo: 
 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
0 

 
0 

 
0 

0 0 0 
 Przemoc w rodzinie – ofiary przemocy 

 liczba rodzin 
 liczba osób w rodzinach 

 
3 

 
5 

 
3 

13 13 5 
 Przemoc w rodzinie – sprawcy przemocy 

 liczba rodzin 
 

5 
 

60 
 

12 
 Ochrona ofiar handlu ludźmi 

 liczba rodzin 
 

0 
 

0 
 

0 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 

 
W latach 2010-2012 najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy społecznej w 

gminie było ubóstwo. Liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia OPS-u z powodu 

niskiego dochodu wahała się (z 427 w 2010r. poprzez 467 w 2011r. do 490 w 2012r.). Ważną 

przyczyną udzielania pomocy było również bezrobocie. Liczba osób w rodzinach objętych 

wsparciem OPS-u z tego powodu (z 452 w 2010r. do 457 w 2012r.). 

Istotne przyczyny świadczenia pomocy społecznej w gminie stanowiły także problem 

długotrwałej choroby. Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem OPS-u z powodu 

choroby z roku na rok miała tendencję rosnącą (z 360 w 2010r. do 421 w 2012r.), Kolejnymi 

przyczynami przyznawania pomocy społecznej w gminie była niepełnosprawność, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

W mniejszym stopniu mieszkańcy gminy korzystali z pomocy społecznej z takich 

przyczyn, jak alkoholizm czy przemoc w rodzinie.  

W latach 2010-2012 najczęściej udzielaną mieszkańcom gminy formą wsparcia była 

pomoc finansowa i rzeczowa, głównie w postaci zasiłków celowych i w naturze, zasiłków 

stałych, okresowych oraz posiłku. Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych tymi rodzajami 

wsparcia systematycznie rosła.  

Ważną formę wsparcia świadczoną mieszkańcom gminy stanowiła również praca 

socjalna. Polegała ona m.in. na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy przy 

rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych, świadczeniu poradnictwa oraz współpracy z 
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innymi podmiotami pomocy społecznej (np. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie, 

organizacje pozarządowe).  

Bardzo ważnym narzędziem pracy socjalnej był kontrakt socjalny, których w 2010r. 

zawarto z 104 klientami, w 2011r. –  252, a w 2012r. –  z 47 klientami. 

Generalnie liczba rodzin i osób w rodzinach objętych przez OPS pracą socjalną 

znacznie wzrastała. Istotnym rodzajem pomocy były także świadczone głównie osobom 

starszym, niepełnosprawnym, długotrwale i ciężko chorym usługi opiekuńcze, z których z 

roku na rok korzystało coraz więcej osób. 

  

Ustawa o Pomocy Społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych 

przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub 

innej przyczyny wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.  

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy 

innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Pomoc i wsparcie świadczona jest 

w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodku wsparcia takich jak 

środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można zauważyć duże zainteresowanie tą formą 

pomocy. Celowo wyszczególnione zostały osoby leżące, gdyż wiąże się to ze zwiększonym 

limitem godzin usług opiekuńczych (higiena osobista, sprzątanie, palenie w piecu, kontakt ze 

służbą zdrowia, przygotowywanie posiłków itd.). Osoby, które korzystają z pomocy w formie 

usług opiekuńczych, cierpią przede wszystkim na choroby wieku starczego, (cukrzyca, 

problemy z poruszaniem się, nadciśnienie, demencja starcza itp.), mają niski statut 

materialny. Wszystkie osoby, które korzystały z w/w pomocy, posiadają ubezpieczenia i są 

objęte pomocą materialną i finansową w OPS. 

Tabela 29. Ilość osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w latach 2010-2012 

 2010r 2011r 2012r 

liczba osób  60 60 66 

kwota świadczeń w złotych 315.177,00 322.927,00 368.515,16 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
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Tabela 30. Ilość osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za 

zaburzeniami psychicznymi w latach 2010-2012 

 2010r 2011r 2012r 

liczba osób  18 15 13 

kwota świadczeń w złotych 77.700,00 78.000,00 78.700,00 

 

Od 01.08.2012r, częściowo usługi opiekuńcze są świadczone przez ZAFOS Szczecin 

w ramach projektu- „Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji pomocy i 

integracji społecznej”. 

Osoby, które nie mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie 

można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych i które tym samym 

wymagały całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, były 

kierowane przez OPS do domów pomocy społecznej. W latach 2010-2012 Ośrodek opłacał w 

całości bądź częściowo świadczenie za pobyt za 51 osób. Poniżej tabela przedstawia koszt 

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z podziałem na lata 2010-2012. 

 
Tabela 31. Odpłatność gminy z pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

 2010r. 2011r. 2012r. 
 kwota świadczeń w złotych 270 000 296 900 309 400 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
 

W latach 2010-2012 Ośrodek świadczył również pomoc w postaci schronienia, z 

którego skorzystało odpowiednio 36 mieszkańców. 

Tabela 32. Ilość osób objętych pomocą w formie udzielenie schronienia w latach 2010-2012 

 2010r 2011r 2012r 

liczba osób  17 14 5 

kwota świadczeń w złotych 37.500,00 20.400,00 14.200,00 

 

Poza powyżej przedstawionymi formami wsparcia OPS realizuje wiele innych 

inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy. We współpracy z Polskim Komitetem Społecznym 

Ośrodek pomaga rozdysponować artykuły żywnościowe. 

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje także inne działania związane z 

rozwiązywaniem problemów społecznych, a także programy pomocy, jak na przykład 

Program Rządowy wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego 
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realizowane są następujące działania: zapewnienie pomocy dzieciom od 7. roku życia, 

uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji, w szczególności samotnym w podeszłym wieku, chorym lub 

niepełnosprawnym. 

Poza działaniami aktywizującymi wynikającymi z pracy pracowników socjalnych, 

których jednym z zadań jest aktywizacja bezrobotnych osób korzystających z pomocy  

społecznej, w tym kierowanie do prac społecznie-użytecznych, są również działania związane 

z realizacją projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku zajmuje się 

reintegracją zawodową i społeczna osób bezrobotnych (w tym długotrwale), zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz będących klientami tut. Ośrodka.  

Cele KIS-u realizowane są poprzez następujące instrumenty: 

- prace społecznie użyteczne, 

- szkolenia reintegracyjne. 
 
Tabela 33. Liczbowe zestawienie podejmowanych działań przez Klub Integracji Społecznej w roku 2012 
 
Lp. Instrumenty używane przez KIS Ilość  
1. Prace społecznie użyteczne (liczba osób podejmujących w/w prace) 63 osoby 
2. Liczba „etatów” w ramach prac społecznie użytecznych w okresie kwiecień – listopad 

2012 
50 miejsc 

3. Szkolenia reintegracyjne w ramach projektu „Aktywność społeczna i zawodowa – lepsze 
jutro” 

22 osoby 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku na przełomie lat podjął wiele inicjatyw, 

realizacja niektórych z nich ciągle trwa. Cechą wspólną wszystkich projektów jest 

dofinansowywanie zadań publicznych realizowanych na podstawie odrębnych przepisów 

prawa i wykonywanie tych zadań przez jednostki wskazane w owych przepisach. 

W ramach realizowanych zadań OPS przyznaje także świadczenia rodzinne, do 

których należą: zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku, świadczenia opiekuńcze w postaci 

zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka.  

Świadczenia dotyczyły 1.776 świadczeniobiorców, którzy w roku 2012 otrzymali 

decyzje na niżej wymienione świadczenia rodzinne. Od dnia wejścia w życie przepisów 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli od maja 2004r. kryterium dochodowe 

kwalifikujące osoby, do otrzymania tej formy pomocy państwa nie zmieniło się i nadal 

wynosi kwotę 539 zł na osobę w rodzinie. 
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 Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 34. Środki wypłacone na świadczenia rodzinne w latach 2010-2012 

 2010r 2011r 2012r 

kwota świadczeń w złotych w 
ramach zadań zleconych 

5 291 286,70 5 255 388,00 5 255 594,88 

kwota świadczeń w złotych w 
ramach zadań własnych 

75 180,00 31 300,00 68 807,00 

razem 5 366 466,70 5 286 688,00 5 324 401,88 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
 

W latach 2010-2012 wielkość wydatków przeznaczonych przez OPS na realizację 

świadczeń rodzinnych ulegała wahaniom (z 5 366 466,70 zł w 2010r. poprzez 5 286 688,00 zł 

w 2011r. do 5 324 401,88 zł w 2012r.).  

Zasiłek rodzinny służy częściowemu pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka. 

Istotne formy wsparcia stanowiły również: zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatki do zasiłku 

rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego.  

Co warte odnotowania, z roku na rok malała kwota wypłacanych świadczeń z tytułu  

zasiłków pielęgnacyjnych (z 1 139 200 w 2010r. do 1 115 000 w 20012r.), które służą 

częściowemu pokryciu wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie 

niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne OPS opłacił składki na 

ubezpieczenia zdrowotne na kwotę -  9 486,26 zł w 2010r., 14 425,32 zł w 2011r. i w 2012r. 

na kwotę 24 999,01 zł 

Zaliczka alimentacyjna, a następnie świadczenie alimentacyjne stanowiły kolejne 

formy wparcia świadczone w latach 2010-2012 przez OPS mieszkańcom gminy. Ta pomoc 

finansowa, udzielana początkowo zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a od 1 października 2008 roku w oparciu o 

ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, była przyznawana dziecku 

wychowywanemu w rodzinie niepełnej, w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych, oraz dzieciom wychowywanym przez osoby pozostające w 

związkach małżeńskich, przeprowadzających separację lub rozwód.  
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Pomoc społeczna polega m.in. na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Składają się na nią zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. Do tych, 

które obok środka Pomocy Społecznej funkcjonują w gminie Barlinek należy Środowiskowy 

Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

16. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej zależy w znacznej 

mierze od wieku osoby, stopnia uszkodzenia danego narządu i rodzaju niepełnosprawności. 

Niepełnosprawność powoduje w pewnym stopniu upośledzenie wszystkich, do pewnego 

stopnia, obszarów życia człowieka. Problemy społeczne związane z niepełnosprawnością, 

obejmują niemal wszystkie aspekty życia ludzkiego, poczynając od niedostosowania 

środowiska zewnętrznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a kończąc na problemach 

jednostki. Dotyczą one m.in. systemu prawnego, postaw, norm współżycia, możliwości 

kształcenia, pracy, życia rodzinnego, towarzyskiego oraz trudności, które wynikają z 

występowania przeszkód natury architektonicznej, komunikacyjnej i urbanistycznej.  

Decyzje władz lokalnych mają bardzo duży wpływ na codzienne życie osób 

niepełnosprawnych. Ważne jest gromadzenie informacji na temat ilości osób 

niepełnosprawnych, grup wiekowych, rodzaju niepełnosprawności ponieważ wiedza ta 

powinna być wykorzystana do identyfikacji potrzeb i priorytetów osób niepełnosprawnych, 

oraz do racjonalnego i długofalowego działania. Baza danych o osobach niepełnosprawnych 

powinna być wykorzystana w planowaniu długoterminowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w danej gminie.  

        Narodowy spis powszechny ludności przeprowadzony w 2002 roku ustalił liczbę 

osób niepełnosprawnych w Polsce na poziomie 5.456,7 tys. Co stanowiło 14,3% ludności 

kraju. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec Polski był osobą niepełnosprawną, lub się za 

taką uważał. W stosunku do 1988roku, w poprzednim spisie ludności Polski, liczba ta wzrosła 

0 1.721,2 tys. osób, to jest prawie o połowę. Przyrost liczby osób niepełnosprawnych w 

okresie ostatnich czternastu lat wynika głównie z procesu starzenia się społeczeństwa. 

OPS w Barlinku sporządził w 2008r ewidencję osób niepełnosprawnych na terenie Gminy 

Barlinek. Dane wykazują osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i 

korzystające z pomocy OPS, tj. uzyskują pomoc w formie zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków celowych, zasiłków stałych, żywności.   
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Tabela 35. Ogólna charakterystyka osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy 
 

Ogółem osób niepełnosprawnych dorosłych wg wieku Ilość osób 
Ogółem osób niepełnosprawnych dorosłych 569 
Wiek przedprodukcyjny (od 16 do 17 roku życia) 9 
Wiek produkcyjny (kobiety 18-59 lat) 209 
Wiek produkcyjny (mężczyźni 18-64 lat) 226 
Wiek poprodukcyjny ( kobiety 60 lat i więcej) 86 
Wiek poprodukcyjny ( mężczyźni 65 lat i więcej) 39 
Według miejsca zamieszkania-wieś 116 
Według miejsca zamieszkania-miasto 453 
Według płci-kobiety 299 
Według płci-mężczyźni 270 
Według stopnia niepełnosprawności  
Stopień lekki 42 
Stopień umiarkowany 227 
Stopień znaczny 300 
Według przyczyny niepełnosprawności  
Upośledzenie umysłowe 25 
Choroby psychiczne 65 
Zaburzenia słuchu i mowy 38 
Zaburzenia wzroku 71 
Choroby narządu ruchu 134 
epilepsja 14 
Choroby układu oddechowego i krążenia 91 
Choroby układu pokarmowego 30 
Choroby układu moczowo-płciowego 47 
Choroby neurologiczne 108 
Liczba osób nieletnich niepełnosprawnych do 16 roku życia z 
podziałem na wiek 

 

Od 1 do 5 roku życia 27 
Od 6 do 10 roku życia 26 
Od 11 do 16 roku życia 49 
 Ogólna liczba dzieci - 102  

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
 

Wśród osób niepełnosprawnych, pobierających świadczenia w tut. OPS dominują 

choroby neurologiczne, choroby narządu ruchu, choroby układu krążenia i choroby 

psychiczne. 

Ewidencja ta nie odzwierciedla faktycznej liczby i rodzaju niepełnosprawności, tym 

samym nie pokazuje prawdziwych potrzeb osób niepełnosprawnych. Według Rozporządzenia 

w sprawie orzekania i stopniu niepełnosprawności orzeczenie zawiera informację dotyczącą 

przyczyny niepełnosprawności i ograniczeń czynności życiowych. 

„Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, 

stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie 

uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia 
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funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności 

społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka”1.  

Brak jest ewidencji osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ponieważ 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera informacje o pewnych problemach 

ruchowych-osoby takie mogą mieć problem z poruszaniem się , mogą poruszać się o kulach, 

ale mogą też poruszać się na wózku inwalidzkim. Z uwagi na brak dostatecznej wiedzy na 

temat osób niepełnosprawnych, ich potrzeb, gmina Barlinek nie posiada gminnej strategii 

rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.  

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w 

szczególności powodującą niezdolność do pracy. Schorzeniami, które najczęściej 

przyczyniają się do niepełnosprawności, są choroby układu krążenia oraz dysfunkcje narządu 

ruchu. 

Z uwagi na to, że jedynym pełnym badaniem, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę 

osób niepełnosprawnych oraz umożliwiają ich charakterystykę, są narodowe spisy 

powszechne, w analizie sytuacji tej grupy ludności gminy Barlinek wykorzystano dane z 

ostatniego spisu przeprowadzonego w 2011 roku. 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi bardzo wymagające 

i trudne do realizacji zadanie. W 2012 roku zdecydowana większość osób dotkniętych 

niepełnosprawnością w gminie była bierna zawodowo.  

Można przyjąć, że blisko 20% osób, których lekarz orzecznik stwierdził 

niepełnosprawność, nie zgłosiło się do tut. Ośrodka z uwagi na to, że orzeczony stopień 

niepełnosprawności nie kwalifikował ich do przyznania świadczenia, bądź kwota 

wypłacanego świadczenia okazała się dla nich mało satysfakcjonująca. 

 
17. PROBLEMY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE 

Narkomania, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych 

obecnie problemów społecznych. Zjawiska te we wszystkich sferach życia człowieka, 

wpływają nie tylko na zaburzone poczucie bezpieczeństwa, ale także na relacje 

interpersonalne czy stan zdrowia. 

PRZEMOC W RODZINIE zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub 

powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych 

                                                 
1  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 



 49 

do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste 

członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub 

wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, 

wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. 

Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i 

krzywdy moralne u osób, które jej doznają. 

Przemoc w rodzinie: 

1. narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny,powoduje szkody i 

cierpienie u osób, których dotyka, 

2. jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym, 

3. jest intencjonalna - zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu, wykorzystuje przewagę sił 

uniemożliwiając samdoobronę i opiera się na władzy i kontroli, 

4. jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka - działanie lub zaniechanie 

działań. 

Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu. Osoby 

znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać się w 

nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce, 

wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do 

nasilenia się zachowań agresywnych. 

W ramach skutecznego przeciwdziałania problemom przemocy w rodzinie i wszelkich 

uzależnień należy skutecznie eliminować ich niekorzystny wpływ na całe społeczeństwo, 

poprzez prowadzenie działań związanych z profilaktyką i ich rozwiązywaniem poprzez 

integrację osób nimi dotkniętymi. Na szczeblu gminy Barlinek działania profilaktyczne są 

zaplanowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu  

Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące środków finansowych przeznaczonych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie w gminie 

Barlinek w latach 2010-2012. 
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Tabela 36. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w 

gminie w latach 2010-2012 

wielkość wydatków 2010 2011 2012 

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych  
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

290 000,00 259 351,00 358 600,00 

na przeciwdziałanie narkomanii 50 000,00 20 000,00 20 000,00 

razem 340 000,00 279 351,00 378 600,00 

 

W latach 2010-2012 wysokość środków wydatkowanych w gminie Barlinek na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie ulegała 

wahaniom (z 340.000,00 w 2010r. do 378 600,00 w 2012r.). Od roku 2012 sukcesywnie 

zwiększały się środki finansowe przeznaczane zarówno na walkę z alkoholizmem.  

 W ramach działań profilaktycznych w procesie przeciwdziałania uzależnieniom oraz 

przemocy rodzinie duże znaczenie odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wybrane dane dotyczące działalności Komisji przedstawia tabela. 
 
Tabela 37. Lokalny rynek napojów alkoholowych w latach 2010-2012 oraz działania w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie Barlinek w latach 2010-2012 
 2010 2011 2012 
łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę 
gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych): stan na 31.12.2010 r. 

100 100 100 

uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

50 50 50 

uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 

50 50 50 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

46 49 49 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 

36 32 35 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

26 28 27 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne): 

15 16 17 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

46 55 59 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 

36 35 17 

liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy 
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu 

- 140 155 

liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których GKRPA 
wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego 

 
- 

 
9 

 
29 

liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali 
się członkowie GKRPA 

 
- 

12 10 

liczba sprawców przemocy w rodzinie, których GKRPA skierowała 
na terapię 

 
- 

12 8 

liczba sprawców przemocy w rodzinie, przeciwko którym GKRPA 
złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa 

 
- 

0 0 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku 
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W latach 2010-2012 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 

pozostawała praktycznie na tym samym poziomie. W analizowanym okresie Komisja nie 

złożyła w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie żadnego zawiadomienia do 

prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, istotną funkcję w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie pełnią inne jednostki i grupy wsparcia. Ich 

wykaz zawiera poniższa tabela. 

 
Tabela 38. Lokalne placówki funkcjonujące na terenie miasta Barlinek udzielające pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie 
 

 
Lp. 

 
Nazwa instytucji/organizacji 

 
Adres organizacji 

 
Telefon 

 
1.  

Ośrodek Pomocy Społecznej Barlinek, ul. Strzelecka 29  
957460014 

 
2. 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Barlinek, ul. Strzelecka 29  
957460014 

 
3. 

Poradnia Leczenia Uzależnień Barlinek, ul. Szpitalna 1B  
601990606 

 
4. 

Barlinecki Klub Abstynenta Barlinek, ul. Strzelecka 29  
957460014 

 
5. 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie  
i Przeciwdziałania Przemocy 

Barlinek, ul. Strzelecka 29  
957460014 

 
6. 

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Barlinek, ul. Strzelecka 29  
957460014 

 
7. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Barlinek, ul. Szosowa 2b 957462207 
665 160 990 

 
8.  

Komisariat Policji Barlinek, ul. Ogrodowa 8  
957471211 

 
9. 

Izba Przyjęć przy Szpitalu Powiatowym Barlinek, ul. Szpitalna 10  
957462502 

 
10. 

Pogotowie Ratunkowe Barlinek, ul. Szpitalna 11  
957479403 

 
11. 

Punkt Konsultacyjny Kuratorów Sądowych Barlinek, ul. Szosowa 2b,  
 

951415729 

 

 Na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 

842), w trybie art. 9a ust. 2 Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 

27.01.2011r. Zarządzeniem Burmistrza Barlinka powołano Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Na posiedzeniach Zespołu omawiane są poszczególne 

przypadki osób/rodzin uwikłanych w przemoc domową. Członkowie Zespołu spotykali się w 

trybie interwencyjnym w celu pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Skład osób 
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uczestniczących w tych posiedzeniach oraz podejmujących konkretne działania na rzecz 

rodziny był ruchomy i zależny od potrzeb danej rodziny. 

 
18.IDENTYFIKACJA NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

NA TERENIE GMINY 

 Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najważniejszych elementów 

każdego postępowania diagnostycznego mającego określić zasadnicze problemy i ewentualne 

kierunki ich rozwiązywania.  

 

Atuty i potencjał rozwojowy gminy  

Gmina Barlinek ma duże walory turystyczne, dużo zieleni i czyste powietrze, piękne 

tereny krajobrazowe i atrakcyjne otoczenie przyrodnicze (lasy). Barlinek leży z dala od 

uciążliwego przemysłu, a dobrze rozbudowana struktura dróg sprawia, że mieszkańcy mają 

dobre połączenie z dużymi aglomeracjami miejskimi. Atutem Barlinka jest niewątpliwie 

dobrze rozbudowana infrastruktura oraz prężna działalność kulturalna.  

Słabe strony gminy 

Poważną niedogodnością dla jej mieszkańców, jest brak transportu kolejowego oraz 

środków komunikacji lokalnej. Uciążliwy dla mieszkańców gminy jest również brak dobrych 

rozwiązań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Niewątpliwie słabością gminy 

Barlinek jest postępująca pauperyzacja społeczeństwa. 

W gminie brakuje Domu Dziennego Pobytu oraz Noclegowni dla osób bezdomnych. 

Na rynku pracy w dalszym ciągu możemy odnotować niewystarczająca ilość miejsc 

zatrudnienia. 

Najważniejsze problemy społeczne w gminie 

Najważniejsze problemem w gminie jest bezrobocie, alkoholizm oraz postępujące 

zubożenie. Te trzy problemy, silnie ze sobą skorelowane i w niedalekiej przyszłości mogą być 

jeszcze bardziej odczuwalne. Poważnym i narastającym problemem jest również ubożenie 

mieszkańców gminy. Jest ono spowodowane wzrostem bezrobocia i przyczynia się do 

pogłębiania patologii społecznych, wzrostu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin 

wiejskich oraz bezdomności. Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukuje się również w 

niedostatecznej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Szczególnie narażone grupy społeczne 

Za osoby, których w największym stopniu dotykają lokalne problemy społeczne są 

dzieci i młodzież, przede wszystkim te pochodzące z rodzin biednych, wielodzietnych. `
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 Kolejną grupą mieszańców, która odczuwa skutki problemów społecznych, są ludzie 

starsi i samotni. Pomoc społeczna powinna otaczać opieką również osoby samotne i starsze.  

Z powyższego zestawienia wynika rozkład wskazań istniejących kwestii 

społecznych, które winny stać się przedmiotem szczególnej troski samorządu lokalnego. 

1. Pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. 

2. Pomoc ludziom starym. 

3. Pomoc bezrobotnym w przekwalifikowaniu się i znalezieniu pracy. 

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 

5. Pomoc osobom nieradzącym sobie z opieką i wychowaniem dzieci, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych. 

6. Pomoc dla samotnych kobiet w ciąży i matek, które są w trudnej sytuacji życiowej. 

7. Sprzęt i pieniądze dla szpitali na przeprowadzenie kosztownych operacji. 

 
19. SEKTOR POZARZĄDOWY 

Organizacje pozarządowe są organizacjami niezwiązanymi z żadną władzą państwową 

i niekorzystające z rządowej pomocy finansowej. Organizacje pozarządowe nie są nastawione 

na osiąganie zysku, ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. Działają w interesie publicznym a nie 

prywatnym. 

Każda społeczność, w której istnieją silne więzi społeczne winna organizować 

współpracę miedzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, aby współdziałać w 

kierunku uzupełnienia i usprawnienia instytucjonalnego form pomocy. Poniżej prezentowane 

są wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Barlinek. 

W roku 2012 w gminie Barlinek funkcjonowało 51organizacji pozarządowych.  

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

funkcjonującego w gminie. 

 
Tabela 39. MAPA AKTYWNOŚCI - baza danych organizacji pozarządowych działających na terenie 
Gminy Barlinek  
 
Lp Nazwa organizacji Adres siedziby Zakres działalności  /cel/ Doświadczenia i osiągnięcia. 

Adres do 
koresponden- 
cji  

Pola działań: 
 ... 
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1.  Barlinecki Klub 
Abstynenta 
Stowarzyszenie 
Zarejestrowane  

ul. Strzelecka 
29; Barlinek 

Propagowanie trzeźwego stylu życia. Pomoc 
w wychodzeniu z uzależnienia 
alkoholowego. 
Praca na rzecz ludzi uzależnionych oraz ich 
rodzin, propagowanie życia na trzeźwo 
podczas otwartych spotkań, niesienie 
pomocy ludziom poprzez doradztwo oraz w 
ramach wolontariatu. 
 

praca na rzecz ludzi uzależnionych oraz ich 
rodzin, propagowanie życia na trzeźwo podczas 
otwartych spotkań, niesienie pomocy ludziom 
poprzez doradztwo oraz w ramach 
wolontariatu. 

j.w.  profilaktyka uzależnień 
 sport i rekreacja  

2.  Barlinecki Klub 
Artystów 
Nieprofesjonalnyc
h  BA-KAN 

ul. 
Niepodległości 
17 (Muzeum 
Regionalne), 
Barlinek  

Promowanie twórczości nieprofesjonalnej w 
zakresie malarstwa, ceramiki, rzeźby i haftu 
 
 
 
 
 
 

 liczne wystawy twórczości 
nieprofesjonalnej w Barlinku, Dębnie, 
Szczecinie, Myśliborzu i Wałczu 

 wyróżnienia i nagrody w Myśliborzu, 
Dębnie, Kołobrzegu i Wałczu 

 udział  w wystawach w Prenzlau 
(Niemcy) i w Eksjö (Szwecja), 

 udział w kiermaszach z okazji: „Dni 
Barlinka”, „Dni Recza”, „ Dni 
Myśliborza”, „Dni Bledzewa”,  

 udział w kiermaszu „Jarmark 
ceramiczny”, 

 udział w wystawach i kiermaszach w 
Niemczech – Prenzlau. 

3.  Barlineckie 
Towarzystwo 
Polsko - 
Niemieckie 

ul. Podwale 9  
74 – 320 
Barlinek  
 

Podtrzymanie kontaktów partnerskich ze 
Schneverdingen, pomoc w znalezieniu 
partnerów dla innych organizacji  

Coroczne spotkanie Towarzystw: Polsko – 
Niemieckiego z Niemiecko – Polskim  
 
 

j.w. 
jagami@poczta.onet.pl 
 

 edukacja 
 kultura i sztuka 
 współpraca międzynarodowa 

4.  Barlineccy 
Sympatycy Piłki 
Siatkowej 

ul. św. 
Bonifacego 36; 
Barlinek 

Propagowanie sportu, a w szczególności 
piłki siatkowej. 

Organizacja turniejów piłki siatkowej: 
 Grand Prix Barlinka w Plażowej Piłce 

Siatkowej,  
 Barlinecka Amatorska Liga Piłki 

Siatkowej, 
 Turniej i Puchar „Echa Barlinka”. 

j.w.  młodzież 
 sport i rekreacja 

mailto:jagami@poczta.onet.pl
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5.  23. Barlinecka 
Drużyna Harcerska 
„Leśni”  
Hufiec Myślibórz 
Chorągiew 
Zachodniopomorsk
a ZHP 

ul. Moniuszki 
23 
74-320 
Barlinek 
 
 
 
 

wg Statutu ZHP  udział w obchodach Święta 
Niepodległości –2004, 2005, 2006, 2007 

 Pomoc w przeprowadzeniu XII Finału 
WOŚP w Barlinku – I 2005, 2006, 2007, 
2008 

 Organizacja Rajdu Dnia Myśli Braterskiej 
w Barlinku – II 2005, 2006, 2007, 2008 

 Udział w Białym Marszu w Barlinku po 
śmierci Jana Pawła II – IV 2005 

 Udział w uroczystościach okazji 60. 
rocznicy zakończenia II wojny światowej 
w Barlinku i Myśliborzu – V 2005 

 Udział w uroczystościach otwarcia 
Cmentarza Orląt we Lwowie – VI 2005 

 Obóz harcerski w Karłowie – VII/VIII 
2005 

 Udział w rajdzie Zapałka „18 w 
Międzychodzie- IX 2005 

 Udział w 60. rocznicy powstania SP Nr 1 
w Barlinku – X 2005 

 Uczestnictwo w Białej Służbie podczas 
pobytu Benedykta XVI w Krakowie – IV 
2006 

 I miejsce w Rajdzie Honker w Myśliborzu 
– V 2006 

 Udział w obchodach 26. rocznicy 
podpisania porozumień sierpniowych w 
Barlinku 

 I miejsce w Rajdzie Harcerski Start w 
Myśliborzu – IX 2006, 2007 

 Pomoc w organizacji obchodów 60-lecia 
oraz nadania imienia kpt. Hm. Andrzeja 
Romockiego „Morro” ZSP Nr 1 w 
Barlinku – X 2006 

 Udział w Specjalnościowym Rajdzie 
„Szara Lilijka” w Kostrzynie – Kostrzynie 
2006 

 Pomoc w organizacji rajdu „Manufaktura 
Barw” w Barlinku – III 2007 

 Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy – V 2007 

 Uczestnictwo w Zlocie Związku 
Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia 
scoutingu w Kielcach – VIII 2007 

 Udział w obchodach 27.rocznicy 
podpisania porozumień sierpniowych w 
Barlinku 

 Spotkanie w Warszawie z dh Stanisławem 
Sieradzkim „Świstem” 

 Organizacja przekazania Betlejemskiego 
Światła Pokoju w Barlinku – XII 2007 

 I miejsce w Rajdzie Expecto Patronum w 
Myśliborzu – III 2008 

 Udział w obchodach Święta Konstytucji 3 
Maja – III 2008 

 Biwak drużyny w Moczydle- VIII 2008 
 Rozpoczęcie remontu harcówki drużyny – 

VIII 2008  

ul. Kossaka 
5/11 
Barlinek 
 
lesni@barlinek.pl.eu.or
g  
 
www.lesni.wgl.pl  

 młodzież 
 ochrona środowiska 
 profilaktyka uzależnień 
 sport i rekreacja 
 turystyka 
 hobby 

mailto:lesni@barlinek.pl.eu.org
mailto:lesni@barlinek.pl.eu.org
http://www.lesni.wgl.pl/
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6.  
Barlinecki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

ul. Leśna 1 
Barlinek 
 
utwbarlinek@hotmail.c
om  
 
www.utwbarlinek.pl  

Prowadzenie działalności na rzecz 
wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej swoich członków 
oraz działalność publiczna na rzecz osób 
starszych i osób niepełnosprawnych 
odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań. Propagowanie wiedzy, 
kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz 
idei kształcenia ustawicznego. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
krajoznawstwa i wypoczynku, promowanie 
aktywnych form spędzania wolnego czasu i 
zdrowego stylu życia.  

Założenie Stowarzyszenia pn. Barlinecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku – 13.12.2011 
oraz rejestracja Stowarzyszenia w dniu 
9.02.2012.  
18 kwiecień 2012 - zebranie wyborcze 
Stowarzyszenia- wybór władz 
27 kwiecień 2012 – ECS ul. Leśna 1 – Wykład 
połączony z imprezą terenową – „Flora 
dorzecza Płoni”  
maj 2012 – ECS ul. Leśna 1 – „Barlinek w 
fotografii wczoraj i dziś”  
13 czerwiec 2012 – ECS ul. Leśna 1 – wykład 
nt „Nadciśnienie”  
21 czerwiec 2012 – ECS ul. Leśna 1 -  
inauguracja działalności sekcji turystyki  
28 wrzesień 2012 – sala widowiskowa BOK 
„Panorama” – inauguracja roku akademickiego 
BUTW 2012 – 2013 połączona ze spektaklem 
„Nasza jest noc”  
7 listopada 2012 - „Drogi do wolności” - 
Wykład Andrzeja Rudnickiego - ECS ul. Leśna 
1  
16 listopada 2012 - Powtórzenie spektaklu 
„Nasza jest noc” - sala widowiskowa BOK 
„Panorama”  
22 listopada 2012 - Ogólne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia - Budynek OPS, ul. Strzelecka 
-wręczenie legitymacji członkowskich, 
prezentacja poezji p. Jolanty Karasińskiej.  
23 listopada 2012 - wyjazd do Szczecina na 
operę Giuseppe Verdiego „Nabucco” - 45 osób 
5 grudnia 2012 - spotkanie z wizażystką - 
Dydaktyk, ul. Szosowa 2 
12 grudnia 2012 -  Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich -  Dydaktyk,   ul. 
Szosowa 2 
20 grudnia 2012 - wigilijne spotkanie w 
Kawiarence „Pod Sową” - ul. Leśna 1 
PLAN PRACY NA 2012 -ZAJĘCIA STAŁE: 
Język angielski - poniedziałek w godzinach od 
1515  do 1645  - ESC ul. Leśna 1, sala 106  
Język niemiecki - wtorek w godzinach od 1330 
do 1510  grupa I - ECS ul. Leśna 1, sala 106  
Język niemiecki - wtorek  w godzinach od 1515 
do  1645  grupa II - Ecs ul. Leśna 1 , sala 106  
Gimnastyka rozciągająca  - poniedziałek i 
środa 1100  - 1200  - ECS ul. Leśna 1,  
Podstawy obsługi  komputera - środa od godz. 
1515  - piątek od godz. 1500 - Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych, ul. Szosowa 2 
 Kawiarenka „Pod Sową” połączona z dyżurem 
zarządu - każdy czwartek w godzinach od 1200  
do 1400 

 edukacja 
 kultura i sztuka  
 sport i rekreacja 
 zdrowie 
 współpraca międzynarodowa 
 seniorzy 
 turystyka 

7.  Forum Inicjatyw 
Oświatowych  

ul. Leśna 10; 
Barlinek; 
 

Inicjowanie i prowadzenie różnych form 
pracy i pomocy w sprawach dot. poprawy 
warunków nauki, wychowania, zdrowia, 
warunków socjalnych dzieci młodzieży i 
rodziców. Organizowanie współpracy 
między osobami wspierającymi oświatę. 

Realizacja zadania w ramach konkursu ofert 
Burmistrza Barlinka projektów roku: 2008, 
2009, 2010, 2011. 
Projekty realizowane przez Polsko – 
Amerykańską Fundację Wolność – Radio 
internetowe „NOS”, „Akademia Gier” 
Realizacja projektów unijnych – Radio 
Internetowe „NOS”. 
Projekty unijne „Projekt wolontariatu 
uczniowskiego „Opiekun”. 
 

ul. Szosowa 2B 
74-320 

Barlinek 
karolinamk@plusnet.pl  

 edukacja 
 kultura i sztuka 
 młodzież 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 zdrowie 
 profilaktyka uzależnień 

mailto:utwbarlinek@hotmail.com
mailto:utwbarlinek@hotmail.com
http://www.utwbarlinek.pl/
mailto:karolinamk@plusnet.pl
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8.  
Fundacja 
Przyjaciele 
Czterech Łap 

Rokito 2  
74-304 

Nowogródek 
Pomorski 

Niesienie pomocy porzuconym i 
krzywdzonym zwierzętom. 
Udzielenie pomocy placówkom niosącym 
pomoc zwierzętom bezdomnym. 
Wspieranie wszelkich działań w zakresie 
zwalczania bezdomności zwierząt. 
Ochrona środowiska i ochrona zwierząt. 
Integracja społeczności lokalnej wokół 
zagadnienia ochrony praw zwierząt.  

Nieprzerwana i intensywna działalność od 
2008r. w zakresie ograniczania problemu 
bezdomności zwierząt poprzez systematyczne 
przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, 
finansowanie sterylizacji i kastracji psów i 
kotów. Realizacja projektów „Buda na zimę”, 
„Akcja – kastracja”, „MOPSIK – 
Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program 
Sterylizacji i Kastracji”, „MOPSIK dla 
Barlinka”. Działalność adopcyjna, prowadzenie 
i opieka nad domami tymczasowymi dla 
zwierząt – tymczasowych punktów 
przetrzymań psów i kotów. Organizowanie 
zbiórek publicznych finansowych i rzeczowych 
z przeznaczeniem na realizację celów 
statutowych Fundacji.  

jw. 
e-mail: 

tbombadil@wp.pl  
 

www.przyjacieleczterec
hlap.pl  

 ochrona środowiska 
 ochrona zwierząt 
 organizacja wolontariatu 

9.  Klub Sportowy 
„Grom” Płonno  

Płonno 34/1;  
74 – 320 
Barlinek  

Organizowanie szkoleń, zawodów i  imprez 
rekreacyjnych. Zapewnienie kadry 
szkoleniowej; umożliwienie udziału 
mieszkańców wsi w imprezach sportowych 
oraz tworzenie warunków do uprawiania 
sportu na wsi. 

Klub istnieje od 1995 roku. Od tej pory 
rozgrywa mecze w klasie rozgrywkowej B. 
Udziału w turniejach w zakresie połki nożnej 
organizowanych na terenie Woj. 
Zachodniopomorskiego.  

j.w.  sport i rekreacja 
 

10.  Klub Sportowy 
„Iskra” Lutówko 

Lutówko 15/8 
74 – 320  
Barlinek 

Organizowanie młodzieży do różnych form 
aktywności ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, stopnia 
sprawności i zainteresowań sportowych. 

Klub istnieje od 2000r.. Od początku istnienia 
Klubu znajduje się w klasie „B”.  
Szkolenie drużyn: seniorów i juniorów. 

j.w.  młodzież 
 sport i rekreacja 
 zdrowie 
 

11.  Klub Sportowy 
„Koral” Mostkowo 

Mostkowo 
48a/4 
74 – 322 
Mostkowo 
 
 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
nożnej, krzewienie zdrowego trybu, 
promowanie różnych form aktywności 
ruchowej i organizowanie rozgrywek na 
poziomie lokalnym. 

Klub „Koral” działa od 1960r. zapewniając 
dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju 
fizycznego i sportowego. Organizuje rozgrywki 
sportowe w zakresie piłki nożnej. Obecnie 
czynnie bierze udział ok. 80 osób. „Koral” 
posiada 3 drużyny – seniorzy, juniorzy i 
trampkarze. j.w. 

koral.mostkowo@wp.pl 
 

www.wks.koral.futbolo
wa.pl  

 młodzież 
 zdrowie 
 sport i rekreacja 
 hobby 

12.  
Klub Sportowy 
„Spartakus” 
Rychnów 

Rychnów 56/3 
74-320 

Barlinek 

Celem klubu jest tworzenie warunków do 
powszechnego uprawiania i rozwoju kultury 
fizycznej i sportu oraz systematycznego 
podnoszenia poziomu sportowego na terenie 
działania. 

Klub sportowy „Spartakus” brał udział w 
rozgrywkach organizowanych przez PZPN o 
mistrzostwo kl. B w roku 2010 i zajął piąte 
miejsce. j/w 

e-mail: 
spartakus2@vp.pl  

 sport i rekreacja  
 młodzież 
 zdrowie 
 hobby 

13.  Klub Sportowy 
„Trojan” Strąpie w 
Strąpiu 

Dzikówko 6/1 
74– 320 
Barlinek 

Organizowanie szkolenia w oparciu o bazę 
sportową w miejscowości Strąpie/Barlinek 
oraz współzawodnictwa sportowego  
zakresie piłki nożnej 

− organizowanie imprez sportowo – 
rekreacyjnych   

− przyciąganie młodzieży do uprawiania 

mailto:tbombadil@wp.pl
http://www.przyjacieleczterechlap.pl/
http://www.przyjacieleczterechlap.pl/
mailto:koral.mostkowo@wp.pl
http://www.wks.koral.futbolowa.pl/
http://www.wks.koral.futbolowa.pl/
mailto:spartakus2@vp.pl
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ul. Stodolna 
1/8 
74 – 320  
Barlinek 
kajtek32@o2.pl  

 sport i rekreacja sportu (piłka nożna) 

14.  Klub Szachowy 
„LASKER” 
Barlinek 

ul. Podwale 9 
74-320 

Barlinek 

Krzewienie kultury fizycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem sportu 
szachowego wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych na terenie działania Klubu. 
Uczestniczenie w rozgrywkach rangi 
krajowej i międzynarodowej. Organizowanie 
zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych. Prowadzenie działalności 
szkoleniowej.  

Klub Szachowy „Lasker” prowadzi szkolenie 
dzieci i młodzieży z zakresu nauki gry w 
szachy. Zawodnicy Klubu „Lasker” Barlinek 
uczestniczą w zawodach gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich i 
międzynarodowych. Jesteśmy organizatorami 
turniejów szachowych: Grand Prix Barlinka o 
puchar Burmistrza, Mistrzostw Barlinka w 
Blitzu, Szachach Szybkich i Klasycznych, 
turniejów drabinkowych  oraz w szkołach, 
konkursy itp. Festiwal im. E. Laskera.  

ul. 11-go 
Listopada 8/4 

74-320 
Barlinek 

wolski36@wp.pl  

 sport i rekreacja 
 młodzież 
 hobby 
 nauka gry w szach 

15.  Klub Żeglarski 
„SZTORM”   
Barlinek 

ul. 
Sportowa 1 
74-320 
Barlinek 
 

Popularyzacja i rozwój żeglarstwa oraz 
sportów wodnych, edukacja dzieci i 
młodzieży – wychowanie przez żeglarstwo 

− 45 lat działalności 
− kilkanaście lat organizacji regat 

pucharowych w klasie OMEGA - 
Puchar Polski 

− szkolenie dzieci, dorosłych w zakresie 
sportów wodnych - szczególnie 
żeglarstwa, 

− kadra instruktorsko – trenerska, 
− członkowie Klubu są w czołówce 

rankingu Pucharu Polski w kl. OMEGA 

ul. 
Sportowa 1 
74-320 
Barlinek 
skr. poczt. 30 
 
e-mail:  
sztormbarlinek@wp.pl  
 
strona www.:  

www.sztorm.org 

 sport i rekreacja 
 edukacja 
 młodzież 
 turystyka 
 hobby 
 

16.  Koło Łowieckie 
„Szarak”  
 

ul. Leśny Młyn 
4 
74-320 
Barlinek 

1. prowadzenie gospodarki łowieckiej 
2. troska o rozwój łowiectwa i ochrona 

środowiska przyrodniczego  
3. zachowanie tradycji myśliwskich 
 

Organizacja polowań dla myśliwych 
zagranicznych  

ul. Tunelowa 
52 A 
74-320 
Barlinek 

 ochrona środowiska 

17.  Lions Club 
Barlinek 

ul. 
Niepodległości 
17; 
74-320 
Barlinek; 
   

„We serve” – pomagamy sobie, innym, 
organizujemy i udzielamy pomocy 
potrzebującym. 

 Organizowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego do Szpitala integracyjnego 
Barlinku 

 Budowa integracyjnego placu zabaw  

j.w. 
 

 edukacja  
 kultura i sztuka 
 młodzież 
 pomoc społeczna 
 ochrona środowiska 
 niepełnosprawni 
 zdrowie 
 współpraca międzynarodowa 

mailto:kajtek32@o2.pl
mailto:Wolski36@wp.pl
mailto:sztormbarlinek@wp.pl
http://www.sztorm.org/
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18.   Miejski Klub 
Sportowy 
„POGOŃ” 
Barlinek 

ul.  
Sportowa 2 
74 – 320 
Barlinek 

– Prowadzenie szkolenia sportowego. 
– Organizowanie zawodów i imprez 

sportowych. 
– Tworzenie kadry trenerów i instruktorów.  
– Upowszechnianie wszelkiego rodzaju 

form rekreacji ruchowej (fizycznej), a 
zwłaszcza piłki nożnej 

MKS „Pogoń” zajmuje się szkoleniem oraz 
organizowaniem imprez sportowych 
nieustannie od momentu powstania klubu tj. od 
1946 roku.   
  

j.w. 
 

mksbarlinek@poczta.ve
l.pl  
 

www.mksbarlinek.vel.p
l  

 sport i rekreacja 
 

19.  Międzyszkolny 
Ludowy Klub 
Sportowy 
„LUBUSZ” 
Barlinek 

ul. 
Kombatantów 
3  
Barlinek  

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. 
Promocja sportu. Planowanie i 
organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego. Uczestniczenie w imprezach 
sportowych organizowanych na obszarze 
samorządu terytorialnego i poza nim. 

− Mistrzostwo Polski do lat 15 na 1000m. 
K., 

− Mistrzostwo Polski do lat 15 na 100m. i 
300m. M, 

− Mistrzostwo Polski w hali na 2000m. K 
do lat 19, 

− Rekord Polski na 300m. do lat 15, 
− Mistrzostwo Polski do lat 19 w biegach 

przełajowych. j.w. 
 
 

 sport i rekreacja 

20.  Niezależny 
Samorządny 
Związek 
Zawodowy 
Pracowników ZUO 
„BOMET” S.A. 
Zarząd 
Międzyzakładowy 

ul. 
Okrętowa 2  
Barlinek 

Obrona praw pracowniczych Umiejętność negocjacji, obrona praw 
pracowniczych, zaświadczenie MGiPS i 
Królestwa Danii „Dialog Społeczny, i in. 
szkolenia. j.w.  prawo pracy 

21.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Barlinku 

ul.  
Szpitalna 4  
Barlinek 

Ochrona ludności przed pożarami, klęskami 
żywiołowymi (powodzie, katastrofy), 
wypadki komunikacyjne  

Doświadczenie w gaszeniu pożarów, pomocy 
przedmedycznej, usuwaniu skutków wypadków 
drogowych. 

j.w.  ochrona środowiska 
 zdrowie 
 ochrona przeciwpożarowa 

22.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w Płonnie 

Płonno  Ochrona przeciwpożarowa  
 

udział w akcjach gaśniczych 

Płonno 50A 74 
– 320 Barlinek 

 ochrona przeciwpożarowa 

23.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Mostkowie 
 
 
 
 
 

Mostkowo 17 ochrona przeciwpożarowa  Ochrona przeciwpożarowa miejscowości 
gminy i gmin sąsiednich.  Mostkowo 17;  

74 – 322 
Mostkowo 

 edukacja 
 młodzież 
 ochrona środowiska 
 sport i rekreacja 
 ochrona przeciwpożarowa 

24.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Dziedzicach 

Dziedzice ochrona przeciwpożarowa  Rok założenia 1945r. 
Dziedzice 37 
74 – 322 
Mostkowo 

 edukacja  
 ochrona środowiska 
 młodzież 

25.  Ochotnicza Straż Łubianka  Dotychczasowe osiągnięcia w zawodach 

mailto:amin@mksbarlinek.vel.pl
mailto:amin@mksbarlinek.vel.pl
http://www.mksbarlinek.vel.pl/
http://www.mksbarlinek.vel.pl/


 60 

Pożarna w 
Łubiance 

Łubianka 32 
74 – 305 
Karsko 

 sport i rekreacja 
 ochrona przeciwpożarowa 

przeciwpożarowych na szczeblu gminy to: 
− 11pierwszych miejsc, 
− 4 drugie miejsca 
− 2 trzecie miejsca 
− 1 czwarte miejsce 
Na szczeblu powiatowym trzy drugie miejsca.  
Na szczeblu wojewódzkim 4 i 8 miejsce. 

26.  Organizacja 
Przedsiębiorców - 
Barlinek 

ul. Sądowa 8 
74-320 
Barlinek 
 

1. Inspirowanie, wspieranie i promowanie 
inicjatyw gospodarczych i społecznych 
służących rozwojowi lokalnej 
przedsiębiorczości i gospodarki. 

2. Świadczenie pomocy i doradztwa w 
rozwoju przedsiębiorczości i 
działalności gospodarczej. 

3. Zrzeszenie członków na zasadzie izby 
gospodarczej. 

4. Propagowanie wartości etycznych w 
działalności gospodarczej. 

5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych. 

6.  Wyrażanie wspólnego stanowiska i 
opinii w sprawach publicznych, w 
szczególności w sprawach 
gospodarczych. 

7.  Prowadzenie i wspieranie działalności 
charytatywnej, społeczno–kulturalnej, 
szkoleniowej i oświatowej. 

8. Ochrona swoich członków oraz 
świadczenie pomocy wzajemnej na ich 
rzecz. 

9. Wydawca „Pulsu Barlinka” 

2006 – Wyróżnienie dla redakcji „Pulsu 
Barlinka” 
2008 – Medal „Za zasługi dla Barlinka” 
2008 – Dyplom „Złotej Barlineckiej Gęsiarki” 
2009 – Wyróżnienie za profesjonalne 
zorganizowanie Dni Przedsiębiorczości w 
ramach Dni Barlinka 
2009 – statuetka, podziękowania dla „Pulsu 
Barlinka”  
2010 – Wyróżnienie za zorganizowanie 
pomocy dla powodzian 
2010 - statuetka, podziękowanie za wspieranie 
i angażowanie w szerzeniu idei sporu 
Reprezentacja OPB w Powiatowym Biurze 
Pracy.  
 

jw. 
e-mail: 

opb@opb.org.pl  
www.opb.org.pl 

 kultura i sztuka 
 sport i rekreacja 
 współpraca międzynarodowa 
 turystyka 
 rozwój przedsiębiorczości 

27.  Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej  
Stowarzyszenie 
Charytatywne  
 

ul. Strzelecka 
29 
74 – 320 
Barlinek 

Naszym celem jest niesienie pomocy 
osobom i rodzinom w szczególności ludziom 
starszym, schorowanym, niepełnosprawnym, 
zagrożonym demoralizacją, rodzinom 
pozbawionym środków do życia, ubogim, 
bezradnym.  

Tut. PKPS działa od 1972r. organizuje zbiórki 
darów dla ubogich, dla powodzian, 
pogorzelców. Udziela zapomogi pieniężne, 
rozdaje nową i używaną odzież; wolontariat, 
integracja seniorów – zespół śpiewaczy 
„Barliniacy”, sekcja tenisowa – promocja 
zdrowego trybu życia, dyplomu, puchary, 
odznaki.  

j.w.  kultura i sztuka 
 sport i rekreacja 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 seniorzy 
 zdrowie 
 profilaktyka uzależnień 
 turystyka 
 hobby 

28.  Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków 
 

ul.  
Strzelecka 29 
74 – 320 
Barlinek 

Terenem działania stowarzyszenia jest 
obszar Polski. Siedzibą naczelnych władz 
stowarzyszenia jest Bydgoszcz. 
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:  
1) chorych na cukrzycę, 
2) rodziców dzieci chorych na cukrzycę, 
3) osoby pracujące na rzecz chorych, 
4) osoby zdrowe, uznające cele i zasady 

działania stowarzyszenia.  

Skupiamy ludzi chorych na cukrzycę, osoby 
zdrowe wspierające naszą działalność. 
Organizujemy spotkania z lekarzami, 
edukatorami. Co roku organizujemy piknik, 
bierzemy udział w spotkaniach 
organizowanych przez Urząd Miasta. 
Integrujemy się na wyjazdach nad morzem, 
wyjeżdżamy także w góry, miło spędzamy 
czas.  

mailto:opb@opb.org.pl
http://www.webserwer.pl/
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ul.  
Strzelecka 29 
74-320 
Barlinek 
 
e-mail: 
psdbarlinek@op.pl  

 edukacja  
 młodzież 
 niepełnosprawni 
 zdrowie 
 seniorzy 
 profilaktyka uzależnień 
 integracja 

29.  Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów  
Oddział Rejonowy 
w Barlinku  

ul. 
Strzelecka 29 
74 – 320 
Barlinek 

Zrzeszenie emerytów, rencistów i inwalidów 
dla poprawy ich warunków socjalno – 
bytowych oraz uczestniczenie w życiu 
społecznym przez współdziałanie z 
organami władzy i administracji publicznej, 
samorządowej oraz związkami zawodowymi 
i innymi organizacjami społecznymi. 
Organizowanie życia kulturalnego, 
reprezentowanie interesów własnych 
członków. 

Praca na rzecz emerytów, rencistów i 
inwalidów. Efekt dotychczasowej pracy na 
terenie naszego miasta i gminy to praca na 
rzecz członków naszej organizacji, za którą to 
pracę Związek nasz odznaczony został: .,Złotą 
Odznaką Honorową Gryfa 
Zachodniopomorskiego – 2007r., „Złotą 
odznaką honorową PZERiI” nadaną przez 
Zarząd Główny w Warszawie w roku 2009. W 
roku 2010 Związek otrzymał SZTANDAR, 
który ufundowany został przez społeczność 
Barlinka.  

j.w.  sport i rekreacja 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 współpraca międzynarodowa 
 seniorzy 
 turystyka 

30.  Polski Związek 
Niewidomych 
Okręg 
Zachodniopomorsk
i  
 

ul. Strzelecka 
29 
74 – 320 
Barlinek 

Związek zrzesza osoby niewidome i 
słabowidzące w celu ich społecznej 
integracji, rehabilitacji i ochrony interesów 
zawodowych, ekonomicznych  i 
społecznych, przeciwdziałania ich 
dyskryminacji. 

Integracja osób niepełnosprawnych z 
dysfunkcją wzroku. Organizacja turnusów 
rehabilitacyjnych dla członków. Występowanie 
do władz o usuwanie barier architektonicznych 
utrudniających funkcjonowanie w środowisku 
osobom niepełnosprawnym.  

j.w.  edukacja 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 sport Przyjaciół rekreacja 

31.  Stowarzyszenie  
Przyjaciół Zespołu 
Tańca „Barlinek - 
Uśmiechy”  

ul. Podwale 1 
74 – 320 
Barlinek 

Wspieranie działalności artystycznej 
Zespołu. Równanie szans rozwojowych 
dzieci poprzez taniec i pracę w zespole. 
Wspieranie działalności zespołu na 
płaszczyźnie wychowawczej 

Stowarzyszenie działa od 10 lat i czynnie 
wspiera działalność Zespołu. Pomaga przy 
organizacji koncertów.  

jw. 
e-mail: 

mogarewicz@op.pl  
 

www.usmiechy.barlinek
.biz.pl  

 kultura i sztuka 
 sport i rekreacja  
 młodzież 

32.  Polski Związek 
Wędkarski Koło 
Nr 2 „TROĆ” w 
Barlinku 

74 – 320 
Barlinek 

  

ul. 11 
Listopada 
12/39  
74– 320 
Barlinek 

 sport i rekreacja  
 edukacja 
 młodzież 
 ochrona środowiska  
 turystyka 

33.  Polski Związek 
Wędkarski Koło 
Nr 1 w Barlinku 
Okręg Gorzów 
Wlkp. 

ul. 31 – 
Stycznia 18 
74 – 320 
Barlinek 

Organizowanie wędkarskiej działalności 
sportowej i rekreacyjnej, organizowanie 
pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą w 
zakresie sportu wędkarskiego oraz metod 
połowu ryb i regulaminów amatorskiego 
połowu ryb, prowadzenie działalności w 
dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód, 
popularyzowanie etyki wędkarskiej i wiedzy 
o ochronie wód i gospodarce rybackiej. 

Od kilku lat koło organizuje cykliczne 
sportowe imprezy wędkarskie dla dorosłych 
oraz dla dzieci i młodzieży gminy i okręgu 
PZW. Są to imprezy miejscowe i wyjazdowe. 
Odbywają się także wakacyjne szkolenia dla 
najmłodszych, spotkania edukacyjne z 
młodzieżą w szkołach. Wieloletnia praca z 
młodzieżą skutkuje wysokimi notami młodych 
wędkarzy Gminy Barlinek  na zawodach 

mailto:psdbarlinek@op.pl
mailto:mogarewicz@op.pl
http://www.usmiechy.barlinek.biz.pl/
http://www.usmiechy.barlinek.biz.pl/
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j.w. 
e-mail: 

elrylu@interia.pl 
 

www.pzw.org.pl/pzwba
rlinek1  

 edukacja 
 sport i rekreacja 
 młodzież 
 ochrona środowiska 
 hobby 

szczebla okręgowego i nie tylko (w 2012r 
udział w Młodzieżowej Olimpiadzie w 
Sportach Wędkarskich). Koło poza 
organizowaniem sportowych  imprez 
wędkarskich bierze także czynny udział w 
akcjach związanych z ochroną środowiska i 
ochroną wód gminy. 

34.  Stowarzyszenie 
Aperto Porto 

Osina 19a 
74-320 

Barlinek 
 
 

Celem Stowarzyszenia jest organizacyjne, 
szkoleniowe i informacyjne wspomaganie 
zadań z zakresu pomocy społecznej, 
edukacji, rehabilitacji, kultury dot. osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i z 
zaburzeniami psychicznymi.   

07-09.2007 – realizacja projektu „Sunflower” 
w ramach programu Młodzież w Działaniu. 
10.2007-09.2008 współudział w projekcie 
zgłoszonym do konkursu ogłoszonego przez 
PERON.  
01.02-30.04.2010 współudział w projekcie 
„Skuteczne NGO”. 
02-03.2011 współudział w projekcie „e-
ZaFOS”. 

 
e-mail: 

sdsosina@wp.pl 

 edukacja 
 kultura i sztuka 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 zdrowie 

35.  Koło Gospodyń 
Wiejskich 

Rychnów 45 
74 – 320 
Barlinek 

- obrona praw oraz reprezentowanie 
interesów kobiet wiejskich; 

- działanie na rzecz poprawy warunków 
życia i pracy kobiet wiejskich; 

- upowszechnianie postępu w 
gospodarstwach domowych i w 
rolnictwie; 

- dążenie do poprawy ochrony zdrowia 
na obszarach wiejskich; 

- kultywowanie kultury ludowej, w tym 
szczególnie regionalnej; 

- wychowywanie młodego pokolenia w 
duchu tolerancji, patriotyzmu i 
poszanowania tradycyjnych wartości, 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
organizowanie różnych spotkań własnych i 

     

 

Rychnów 52/2 
74 – 320 
Barlinek  
 
e-mail: 
ewales_ry@wp.pl  

 kultura i sztuka 
 sport i rekreacja  
 pomoc społeczna 
 seniorzy 
 hobby  

mailto:elrylu@interia.pl
http://www.pzw.org.pl/pzwbarlinek1
http://www.pzw.org.pl/pzwbarlinek1
mailto:sdsosina@wp.pl
mailto:ewales.vg@wp.pl
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36.  

Stowarzyszenie 
Kulturalno – 
Turystyczno – 
Sportowe PEGAZ 

ul. Podwale 9 
74-320 

Barlinek 
  

− dbałość o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego; 

− podejmowanie działań zmierzających 
do poznawania kultury; edukacja 
kulturalna dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 

− twórczość kulturalna; inicjowanie i 
wspieranie przedsięwzięć o 
charakterze kulturalnym; 

− podejmowanie działań zmierzających 
do zapewnienia ochrony dóbr kultury; 

− promocja społecznej aktywności 
kulturalnej; 

− organizowanie imprez kulturalnych; 
− działalność sportowa wśród 

młodzieży i mieszkańców, 
upowszechnianie aktywnego stylu 
życia i organizacja wypoczynku; 

− promocja sportu i turystyki aktywnej; 
− organizacja zawodów i imprez 

turystycznych oraz imprez 
integracyjnych; 

− realizacja zadania „Wielka Siódemka 
Barlinecka” – międzynarodowe 
spotkania pasjonatów Nordic Walking, 

− Realizacja zadania „Gala taneczna-
Tańcząc dla Barlinka” 

− realizacja projektu ze środków FWPN 
„BLT-oswajanie historii poszukiwania 
artystyczne”, 

− realizacja projektu „Polsko – niemieckie 
poruszenie teatralne”, 

− realizacja projektu ze środków FWP 
„XVIII BLT - Po drodze”; 

− realizacja zadania publicznego z Gminy 
Barlinek - Musical „Tytani – cztery 
strony świata”. 

j/w 
e-mail: 
bok@barlinek.pl  

 edukacja 
 kultura i sztuka 
 młodzież 
 sport i rekreacja 
 turystyka 

37.  
Stowarzyszenie 
„Lider Pojezierza” 
 

ul. 
Niepodległości 

20; 
74-320 

Barlinek 

Celem jest działanie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich Gmin: Barlinek, 
Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, 
Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, 
Nowogródek Pom., Pełczyce, Przelewice, 
Trzcińsko – Zdrój. 
 
 Realizacja projektów w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013.  
 

ul. Sądowa 8; 
74-320 

Barlinek  
e-mail: 

lgd@liderpojezierza.pl  
 

www.liderpojezierza.pl  

 edukacja 
 kultura i sztuka 
 ochrona środowiska 
 turystyka 

38.  Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ochrony 
Dziedzictwa „Młyn 
Papiernia” 

/ 
posiada status 
organizacji 
pożytku 
publicznego  

ul. Borówkowa 
10; 
71-034 
Szczecin 
 

Propagowanie i realizacja idei ochrony 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Sprzyjanie wartościom uniwersalnym na 
rzecz zbliżenia różnych społeczności. 
Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyn – 
Papiernia w Barlinku. 

Grand Prix Konkursu Fundacji Kultury „Małe 
ojczyzny – tradycja dla przyszłości”. 
Wyróżnienie na wystawie „Antikon”. 
Wydanie książki o historii Młyna Papierni. 
Prowadzenie prac remontowo – budowlanych 
w obiekcie zabytkowym.  

j.w. 
 
stowarzyszenie@młynp
apiernia.org.pl 
 
www.młynpap
iernia.org.pl 

 edukacja  
 kultura i sztuka 
 ochrona środowiska 
 współpraca międzynarodowa 
 turystyka 

mailto:bok@barlinek.pl
mailto:lgd@liderpojeierza.pl
http://www.liderpojezierza.pl/
mailto:stowarzyszenie@młynpapiernia.org.pl
mailto:stowarzyszenie@młynpapiernia.org.pl
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39.  Stowarzyszenie 
Opiekuńcze Dom 
Dziennego Pobytu  

ul.  
Stodolna 2A/7 
74 – 320 
Barlinek 

Prowadzenie działalności opiekuńczej nad 
ludźmi starszymi, samotnymi, bezdomnymi, 
niepełnosprawnymi oraz dziećmi 
zaniedbanymi wychowawczo. Współpraca 
ze stowarzyszeniami krajowymi i 
zagranicznymi. Organizowanie spotkań 
integracyjnych. Prowadzenie kuchni ludowej 
– wydawanie posiłków za niską cenę lub 
bezpłatnie. 

Prowadzenie jadłodajni dla ubogich, 
bezdomnych dzieci, zaniedbanych 
wychowawczo. Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej dla dzieci. Prowadzenie 
świetlicy dla osób starszych (terapeut.). 
Organizowanie spotkań integracyjnych. Zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego (obecnie użytkuje 
Szpital). Zakup samochodu do przewożenia 
osób niepełnosprawnych. Utworzenie DDzP. 
Realizowanie programu „Partner”. Zdobywanie 
finansów z zewnątrz.  

j.w. 
e-mail: 
grazyna.cimochowska
@op.pl  

 pomoc społeczna 
 współpraca międzynarodowa 
 niepełnosprawni 
 seniorzy 
 

40.  Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
„Bratek”  

/ 
posiada status 
organizacji 
pożytku 
publicznego  

ul.  
Henryka 
Sienkiewicza 
15 
74 – 320 
Barlinek 
 

Pomoc osobom niepełnosprawnym i 
zagrożonym patologią. 
  

– prowadzenie od 2004r. ośrodka szkolnego 
dla dzieci niepełnosprawnych, 

– prowadzenie od 2008r. Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego, 

– prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
od 2004r. 

– realizacja programów z PFRON. 
– realizacja projektu z Urzędu 

Marszałkowskiego – wrzesień 2012r. – 
zakończenie budowy, otwarcie centrum 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

j/w 
e–mail: 
bratekbarlinek@gmail.
com 
 
www.bratek-barlinek.pl 

 edukacja  
 niepełnosprawni 
 profilaktyka uzależnień 
 

41.  Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chóru 
„Halka”  

ul.  
Strzelecka 29 
74 – 320 
Barlinek  

– pomoc finansowa dla chóru „Halka”  
– prowadzenie działalności charytatywnej 
– zakup sprzętu, aparatury muzycznej oraz 

strojów 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” 
działa od 14.08.2000r.  
Ze środków stowarzyszenia sfinansowano m.in. 
stroje dla członków chóru oraz instrumenty 
muzyczne. W roku 2012 stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie w ramach projektu 
„Muzyka Łączy narody” – Fundacja 
Współpracy Polsko – Niemieckiej.  

Ul. Leśna 1 74 
– 320 Barlinek 

e-mail: 
slawusia@poczta.fm  

 kultura i sztuka 

42.  Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dziedzic 
w Dziedzicach 

Dziedzice 8 
74 – 322 
Mostkowo 

– poszanowanie dóbr kultury ludowej, 
narodowej  

– upowszechnianie kultury ludowej  
– aktywizacja mieszkańców do działań na 

rzecz  upowszechniania kultury ludowej 
– integracja mieszkańców 

Od 2004r. prowadzimy cykl szkoleń – 
warsztatów rękodzieła ludowego. 
Realizujemy kalendarz imprez kulturalnych.  
Od 4 lat prowadzimy Muzeum Wojskowości, 
Szkolnictwa i Wsi.  
Prowadzimy sezonowe schronisko 
młodzieżowe.  
 Dziedzice 8 

74–322 
Mostkowo 
e-mail: 
spd@dziedzice.org  
 

 edukacja  
 kultura i sztuka 
 kombatanci 
 młodzież 
 seniorzy 
 turystyka  

43.  Stowarzyszenie 
Zwykłe 
Kulturalnego 
Ruchu Seniorów w 
Barlinku  
 

ul. 
Leśna 1 
74 – 320 
Barlinek 

Prowadzenie działalności artystycznej 
Zespołu Śpiewaczego „RETRO”. Działanie 
na rzecz środowiska Miasta i Gminy 
Barlinek w dziedzinie kultury, tradycji 
regionu, imprez rocznicowych. 

Zespół posiada duże doświadczenie w zakresie 
wokalno – muzycznym, uczestniczy w 
przeglądach i festiwalach ogólnopolskich, 
wojewódzkich i powiatowych zajmując 
czołowe miejsca i wyróżnienia, np.: przegląd 
pieśni strażackich, kresowych, regionalnych, 
wojewódzkich i krajowych. 

ul. Żabia 13/27 
74 – 320 
Barlinek 
e-mail: 
czuto@o2.pl  

 kultura i sztuka 
 seniorzy 

mailto:grazyna.cimochowska@op.pl
mailto:grazyna.cimochowska@op.pl
mailto:bratekbarlinek@gmail.com
mailto:bratekbarlinek@gmail.com
http://www.bratek-barlinek.pl/
mailto:slawusia@poczta.fm
mailto:spd@dziedzice.org
mailto:czuto@o2.pl
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44.  Szczecińska 
Fundacja „Talent – 
Promocja – 
Postęp” 

Al. Wojska 
Polskiego 69 
70-478 
Szczecin 
e-mail: 
sekretariat@fundacjatp
p.pl 
 

„Talent” – prowadzenie działalności na 
rzecz wybitnie uzdolnionych dzieci i 
młodzieży w szczególności o profilach: 
oświatowym, naukowym, ekologicznym, 
gospodarczym, artystycznym i sportowym, 
udzielanie im wszechstronnej pomocy w 
rozwijaniu przejawianych uzdolnień, 
kształcenie w zakresie profesjonalnego i 
kompetentnego zarządzania. Wspieranie 
umiejętności oraz kwalifikacji fachowych i 
specjalistycznych.   
„Promocja” – promocja uzdolnionej 
młodzieży i jej osiągnięć, upowszechnianie 
najnowszych metod edukacyjnych, 
wspieranie różnorodnych form współpracy 
międzynarodowej młodzieży. 
„Postęp” – wspieranie inicjatyw naukowych 
i gospodarczych służących postępowi 
technologicznemu, ochronie środowiska, 
rozwojowi nauki i techniki, nowoczesnych 
metod edukacyjnych.  
Prowadzenie działań w zakresie sfery 
społecznej a w szczególności: 
– promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

– działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 

– działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji; 
– upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu; 
– porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym; 

– upowszechniania i ochrony praw kobiet 
oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn; 

– pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym; 

– działań na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 

– promocji i organizacji wolontariatu; 
– działalności wspomagającej technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe; 

 
 

Fundacja jest pomysłodawcą i realizatorem 
przedsięwzięć adresowanych do młodzieży 
takich jak: 
Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Informatyce 
„Klawiszada” – 7 edycji. Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny o tytuł Mistrza Pomorza 
Zachodniego – 7 edycji. Wojewódzki Konkurs 
Dziennikarski „Ekspresik Reporterów”- 6 
edycji. Festyn charytatywny „O uśmiech 
dziecka”- 3 edycje. Woj. konkurs Ekologiczny 
„Szczecińska EKO-SONDA” 6 edycji. 
Młodzieżowa Konferencja Naukowa „U progu 
XXI wieku”- dwie edycje. Szczeciński Turniej 
Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych 
Gimnazjalnych Puchar Prezesa Fundacji – 2 
edycje. Powiatowe Biegi Sztafetowe o Puchar 
Dyrektora Fundacji w Gryficach – 3 edycje. 
Dąbskie Biegi Uliczne o Puchar Dyrektora 
Fundacji w Szczecinie – 2 edycje. „Wybory 
2000 – warsztaty młodzieżowe” 
przedsięwzięcie dofinansowane z funduszy 
UE– 2000r.  „Centrum telewizyjne” i 
„Warsztaty młodzieżowe – rynek pracy”  – 
przedsięwzięcia dofinansowane przez UM w 
Sz-e 2001r.  „Linia nadziei” – przedsięwzięcie 
dofinansowane przez Zachodniopom. KO w 
Sz-e – 2001-2002r. „Pomóżmy Polskim 
dzieciom na Litwie” – akcja charytatywna 
2001/2002r. „Młody przedsiębiorca” – program 
dofinansowany przez PARP w W-wie- 2002r. 
„Pokonać strach i  wstyd”- program 
dofinansowany przez Fundację Przyjaciółka w 
W-wie – 2003/2004.  Program „Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo” – 2004r. Pilotażowy 
program socjalny „Bądź z nami” – 2004r. Obóz  
terapeutyczny dla dzieci z domów dziecka, 
ofiar przemocy i molestowania – „śmiech i 
zabawa to fajna sprawa”.  
Dotychczas zrealizowane programu 
dofinansowane z UE to:  
„Działalność szkoleniowa w aktywnym 
zwalczaniu bezrobocia” – w ramach programu 
PHARE LIEN – 1995/1996.  „Unia europejska 
w świadomości młodzieży licealnej” – w 
ramach programu PHARE FIESTA II – 1998r. 
„Samorząd i samorządność samorządność 
świadomości młodzieży licealnej Euroregionu 
Pomerania” – 1999r. „Wybory 2000 – 
warsztaty młodzieżowe”.  „ W drodze do 
zjednoczonej Europy” 2002r. – w ramach 
programu Współpracy Przygranicznej Polska – 
Niemcy PHARE Cross Order Cooperation 
Programme – 2002r.. „Chatka Młodego 
Konserwatora” – w ramach Współpracy 
Przygranicznej Polska – Niemcy PHARE CBC 
– 2003/2004r. . „Środowiskowe wsparcie dla 
rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną – 
w ramach Współpracy Przygranicznej Polska – 
Niemcy PHARE ACCESS – sierpień 
2001/2002. „Młodzieżowe Centrum Radiowo – 
Telewizyjne” w ramach Programu Polsko – 
Niemieckiej Wymiany młodzieży – 2002/2005.   

j.w.  edukacja 
 kultura i sztuka 
 młodzież 
 współpraca międzynarodowa 
 sport i rekreacja 

mailto:sekretariat@fundacjatpp.pl
mailto:sekretariat@fundacjatpp.pl


 66 

45.  Szkolne Koło Ligi 
Ochrony Przyrody  

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 4 w 
Barlinku  
ul.  
Kombatantów 
3 

– edukacja ekologiczna 
– uwrażliwienie uczniów na potrzeby 

środowiska przyrodniczego 

– wysoka ocena pracy Koła 
– z inicjatywy koła mamy w Barlinku 2 

pomniki przyrody 
– przeprowadzono badanie powietrza 

wykorzystując skalę porostową  
– organizacja debat ekologicznych, spotkań, 

wieczornic, zbiórka surowców wtórnych 
– udział w akcjach ekologicznych i 

charytatywnych  

j.w.  edukacja  
 ochrona środowiska 
 młodzież 

46.  Towarzystwo 
Miłośników 
Barlinka 

ul. Sądowa 8 
74 – 320 
Barlinek 

Działanie na rzecz całego środowiska miasta 
i gminy Barlinek w dziedzinie: 
− kultury, ochrony dziedzictwa 

kulturowego, 
− sportu i turystyki, 
− kształtowania sprzyjających 

warunków dla tworzenia rozwiązań 
ekologicznych 

− propagowanie naturalnych wartości 
naszej „Małej ojczyzny” 

TMB działa już ponad 40 lat. W swoim 
dorobku ma organizację wielu imprez, 
koncertów, działań związanych z kulturą, 
sportem, turystyką i ekologią. Od roku 1998 
wydajemy pismo lokalne „Echo Barlinka” 
jesteśmy laureatem „Złotego Żagla” i w roku 
2009 otrzymaliśmy Dyplom Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

jw. 
e-mail: 
echobarlinka@op.pl 

 edukacja 
 kultura i sztuka 
 sport i rekreacja 
 młodzież 
 ochrona środowiska 
 profilaktyka uzależnień 
 turystyka 
 hobby 

47.  Zachodniopomorsk
ie Forum 
Organizacji 
Socjalnych 
„ZAFOS” 

ul. Wojska 
Polskiego 69 
70-478 
Szczecin 

- tworzenie płaszczyzny współpracy 
pozarządowych organizacji socjalnych 
-nawiązanie i promowanie współpracy 
pozarządowych organizacji socjalnych z 
organami administracji rządowej i 
samorządowej 
- udzielanie wszechstronnej pomocy 
organizacjom członkowskim 
- prowadzenie działań w zakresie sfery 
społecznej , a w szczególności ( w 23 
sferach w zapisie statutu) 
- działalność statutowa prowadzona jest 
wyłącznie na rzecz ogółu społeczności, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup i osób 
pozostających w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej w stosunku do 
społeczeństwa 

Realizowane projekty na cele statutowe- 
- ‘Budowa punktów informacyjno- doradczych 
dla NGO w woj. zachodniopomorskim( Kation 
Mensch- fundusz niemiecki Akcji Człowiek 
termin realizacji:01.12.2004- 30.11.2006 
-„Wolontariat Europejski) III edycje Programu 
Młodzież , udział 5 wolontariuszy; termin 
realizacji:.20.07.2004-30.09.2007 
- „Senior Task Force”- realizowany w 
współpracy z Stowarzyszeniem  
Niemiecko- Polskiej Współpracy (2007-2008i 
01.04.08- 31.03.2011) 
- „Seniorzy z kulturą”(MSZ/Rok Polsko- 
Niemiecki 2005-2006) 
- Pracuj w NGO”- wspieranie aktywizacji 
zawodowej w III sektorze (POKL, 6.1.1) – 
01.03.2008-30.10.2008                                                          

mailto:echobarlinka@op.pl
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j.w. 
e-mail:  
kontakt@zafos.pl 
 
www.zafos.pl 

 edukacja 
 młodzież 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 współpraca międzynarodowa 
 seniorzy  
 działalność na rzecz integracji i  

reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

-„Nowe kwalifikacje Twoja szansą”(EFS-
POKl, 6.3- 01.10.08-31.12.08   -„-Bądź 
aktywna na rynku pracy-wspieranie aktywizacji 
zawodowej kobiet”(POKL, 6.3;  - 01.10.08-
31.12.2008)                                               --
„Razem skuteczniej” (7.2.2 Wspieranie 
ekonomii społecznej – IX 2009-IX 2010)                                                                                                         
- „Skuteczne NGO”- wzmocnienie potencjału  i 
rozwój NGO (Fundusz „Demokracja i 
Społeczeństwo Obywatelskie” – IX. 2009- VI. 
2010)          -„Biżuteria artystyczna szansą na 
lepsze jutro: (POKL, 6.3;-01.10.10-
31.12.2010r)                                                                                                  
- „e-ZaFOS” finansowany przez DER 
PARITATISCHE MECLENBURG-
VOPROMMERN EV Regionalburo 
Neubranderdenburg (czerwiec 2010-maj 2011)                                            
- „BLACK OR WHITE”(europejski program 
Europa dla Obywateli – 4 konferencje ; 
Budapeszt, Ateny, Świnoujście ,Berlin – 
2010r.)                    
-„Jest sportowo i wesoło”(IX, 9.5 oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;- 
01.02.2011-31.05.2011                                               
-„Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”( 
konkurs MPIPS; 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego; 01.01.2011-31.12.2012)                           
-„Wdrażanie standardów  pracy socjalnej i 
usług opiekuńczych w gminie Barlinek”( 
pilotażowe wdrożenie w ramach projektu 
działanie1.2 POKL-Wsparcie systemowe 
instytucji  i integracji społecznej) – OPS 
Barlinek i ZaFOS;                                                                                                        
- „Nowy Model PCPR w Myśliborzu „ (w 
ramach projektu „Tworzenie     i rozwijanie 
standardów usług  pomocy i integracji 
społecznej- działanie1.2); PCPR w Myśliborzu 
i ZaFOS;                                               -
„Modelowy system na rzecz integracji 
społecznej” POKL , Priorytet I ;działanie 1.4 – 
projekty innowacyjny(OPS Barlinek, PUP 
Myślibórz ,ZaFOS,                                                                                                         
-„Doradztwo i Kariera  -sieć na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób z  
niepełnosprawnościami”(współfinansowany ze 
środków PFRON)              
Ponadto zainicjowanie przez ZaFOS powołania 
Zachodniopomorskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego (złożenie wniosku 30.08 
2011)     

48.  Związek Dzieci 
Wojny Oddział 
Terenowy 
wBarlinku 
 

ul.  
Leśna 1 
74 – 320 
Barlinek 

 
 

– Organizacja i udział w uroczystościach 
państwowych i regionalnych, 

– Tablica Pamiątkowa na Kościele NSNMP w 
Barlinku, 

– Obelisk Pionierów Barlinka, 
– Sztandar ZDW i Kombatantów RP, 
– organizacja wycieczek do miejsc pamięci 

narodowej, 
– pomoc w kompletowaniu dokumentacji: o 

zadośćuczynienie za pracę przymusową 
małoletnich, kombatanckich, rehabilitacji 
zdrowotnej, 

– udział w pracach organizacji 
pozarządowych. 

j.w.  kombatanci 
 pomoc społeczna 
 niepełnosprawni 
 zdrowie 
 seniorzy 

mailto:kontakt@zafos.szczecinpl
http://www.zafos.szczecin.pl/
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49.  

Związek 
Kombatantów RP i 
byłych Więźniów 
Politycznych  
Zarząd Koła 
Miejsko – 
Gminnego w 
Barlinku 

ul.  
Leśna 1 
74 – 320 
Barlinek 

 
 
 
 
j.w. j.w.  

50.  Związek 
Nauczycielstwa 
Polskiego  
Zarząd Oddziału 

ul. Leśna 10  
74 – 320 
Barlinek  

Reprezentowanie pracowników obrona 
pracowników oświaty 

 

j.w.  edukacja 
 

51.  Związek 
Sybiraków  
Koło Terenowe w 
Barlinku  

ul.  
Leśna 1 
74 – 320 
Barlinek 

Terenowe Koło Związku Sybiraków w 
Barlinku działa na terenie Barlinka i Gminy 
Barlinek, Mostkowa, Moczkowa, Ożaru, 
Krzynki, Rychnowa i Płonna. 

Terenowe Koło Związku Sybiraków w 
Barlinku opiekuje się ludźmi starszymi, bierze 
udział w„Białym marszu” w Białymstoku, 
Wrocławiu, Częstochowie. Uczestniczy w 
pielgrzymkach do Rokita, Częstochowy. 
Organizuje spotkania z okazji patriotycznych 
uroczystości, popularyzuje prasę sybiracką, 
uczestniczy w szkoleniach.   

j.w.  kombatanci 
 pomoc społeczna 
 współpraca międzynarodowa 

Źródło: Urząd Miejski w Barlinku 
 

20. ANALIZA SWOT 

Bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest coraz 

powszechniej stosowana w pracach nad strategią analiza SWOT, oceniająca zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na działania związane z programowaniem 

strategicznym strategii.  

Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania 

strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów 

strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać należy, że w analizie SWOT odniesiono się 

wyłącznie do kwestii społecznych. 

Analiza SWOT została przygotowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku. 

Przedstawione poniżej czynniki obejmują: 

• siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną, 

• słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację 

społeczną, 

• szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów, 

• zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację 

celów.  
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Wynik tych prac obrazują prezentowane zestawienia. 

 WSPIERANIE RODZIN 
Mocne strony Słabe strony 

 
 potencjał jednostek pomocy społecznej, 

edukacji i zdrowia w obszarze pomocy 
dziecku i rodzinie, 

 wyspecjalizowana kadra, 
 sieć placówek i instytucji udzielających 

wsparcia rodzinom będącym w kryzysie oraz 
doświadczających przemocy,  

 wspieranie rozwoju form rodzinnej pieczy 
zastępczej,  

 współpraca samorządu z organizacjami 
pozarządowymi,  

 pozyskiwanie środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych,  

 programy lokalne 
 

 
 niewystarczająca oferta asystentury 

rodzinnej,  
 niedostateczna infrastruktura w sferze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
 niedostateczna infrastruktura w zakresie 

wspierania rodzin,  
 niedostateczna oferta mieszkań chronionych 

 

 
Szanse Zagrożenia 

 
 budowanie zintegrowanego sytemu wsparcia 

dziecka i rodziny 
 podejmowanie działań mających na celu 

zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu rodzin 

 wzrost jakości usług skierowanych do 
dziecka i rodziny poprzez podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych pracowników oraz 
permanentne dostosowywanie tych usług do 
potrzeb dziecka i rodziny 

 wspieranie rozwoju i promowanie rodzinnej 
pieczy zastępczej 

 promowanie dobrych praktyk i doświadczeń 
w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i 
rodzinie 

 podejmowanie działań na rzecz odkrywania i 
rozwoju potencjału dzieci i młodzieży 

 

 
 wzrost liczby rozwodów oraz dzieci 

wychowywanych w rodzinach niepełnych 
 wzrost liczby rodzin zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
 zagrożenie bezdomnością osób i rodzin o 

niskich dochodach 
 wzrastająca liczba dzieci i młodzieży 

podejmujących zachowania ryzykowne 
 wzrost liczby dzieci o specjalnych i 

specjalistycznych potrzebach edukacyjnych 
 ukrywanie zjawiska przemocy domowej i 

rówieśniczej 
 

 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
Mocne strony Słabe strony 

 
 upowszechnianie zasad bezpiecznego życia i 

rozwoju  
 tworzenie i doskonalenie procedur i form 

pomocy osobom zagrożonym  
 rozwój bazy technicznej służb i instytucji w 

zakresie zapobiegania zagrożeniom i 
ratownictwa  

 monitoring oraz systematyczne eliminowanie 
przyczyn, źródeł i miejsc stwarzających 
zagrożenia  

 współpraca służb w dziedzinie 
rozpoznawania zagrożeń i przygotowywania 

 
 brak analiz bezpieczeństwa na etapie 

planowania, zagospodarowania i realizacji 
określonych inwestycji  
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działań  
 egzekwowanie przestrzegania warunków 

bezpieczeństwa  
 rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego 

miasta  
 
 

Szanse Zagrożenia 
 
 realizacja programów budowy świadomości 

społecznej o potencjalnych zagrożeniach, 
zasadach postępowania i ich skutkach  

 podnoszenie poziomu i skuteczności 
działania poszczególnych służb i instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

 wdrażanie skutecznych procedur działania 
oraz systemów ostrzegania i alarmowania 
ludności o zagrożeniach  

 doskonalenie zarządzania informacją w 
systemach bezpieczeństwa  

 eliminowanie przyczyn i źródeł zagrożeń  
 

 
 warunki atmosferyczne powodujące 

zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska  
 niebezpieczeństwo wystąpienia zachorowań 

i epidemii  
 niewystarczająca świadomość zagrożeń i 

lekceważenie zasad bezpieczeństwa  
 brak obywatelskiej aktywności w walce z 

zagrożeniami  
 

 

 LOKALNY RYNEK PRACY 
Mocne strony Słabe strony 

 
 wzrastający poziom wykształcenia i 

kwalifikacji zawodowych społeczeństwa  
 rozwinięta infrastruktura edukacyjna  
 wzrost mobilności zawodowej osób 

poszukujących pracy  
 wzrost świadomości w zakresie konieczności 

pogłębiania wiedzy i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych  

 możliwości pogłębiania i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych poprzez 
uczestnictwo w różnych pozaszkolnych 
formach kształcenia  

 

 
 niedopasowanie struktury zasobów siły 

roboczej do podaży pracy  
 wysoki odsetek osób długotrwale 

bezrobotnych, powyżej 50 roku życia oraz 
bez kwalifikacji zawodowych  

 bariery utrudniające aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych  

 

 
Szanse Zagrożenia 

 
 wsparcie sektora Małych Średnich 

Przedsiębiorstw ze strony krajowych i 
unijnych środków pomocowych  

 współpraca partnerów lokalnego rynku pracy 
min. samorządu lokalnego, urzędu pracy, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, 
instytucji szkoleniowych  

 

 
 wysokie koszty zatrudnienia pracowników  
 niedopasowanie struktury kształcenia do 

potrzeb rynku pracy oraz brak 
długofalowego prognozowania potrzeb 
rynku pracy na określone zawody i 
kwalifikacje  

 emigracja ludzi wykształconych poza region  
 pojawiające się zjawisko „dziedziczenia” 

bezrobocia  
 negatywne trendy demograficzne –starzenie 

się społeczeństwa  
 system prawny pomocy społecznej 

sprzyjający kształtowaniu pasywnych 
postaw wobec poszukiwania pracy  
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 rozwój szarej strefy zatrudnienia  
 

 

 OCHRONA ZDROWIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 
Mocne strony Słabe strony 

 rozwinięta infrastruktura medyczna  
 infrastruktura placówek pomocowych w 

zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień (poradnia leczenie 
uzależnień, punkt konsultacyjny, dostępność 
do doradcy rodzinnego oraz psychologa, 
świetlica socjoterapeutyczna)  

 wykwalifikowana kadra medyczna  
 szeroka oferta programów profilaktycznych, 

kampanii edukacyjnych i społecznych z 
zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki 
uzależnień  

 współpraca władz samorządowych z 
instytucjami i organizacjami na rzecz 
realizacji programów promocji zdrowia, 
profilaktyki i działań pomocowych  

 
 brak oddziału terapii uzależnień  
 długi okres oczekiwania na przymusowe 

leczenie odwykowe  

Szanse Zagrożenia 
 
 wzrost świadomości społecznej o 

zagrożeniach i możliwościach korzystania z 
pomocy  

 szeroka oferta organizacji pozarządowych  
 

 
 choroby cywilizacyjne  
 brak całodobowej opieki psychiatrycznej  
 polityka instytucji centralnych w zakresie 

finansowania organizacji pozarządowych na 
rzecz ochrony zdrowia  

 
 

 

 POLITYKA MIESZKANIOWA 
Mocne strony Słabe strony 

 
 poprawa stanu zasobu mieszkaniowego  
 zwiększenie racjonalności wykorzystania 

zasobu mieszkaniowego  
 

 
 niewystarczająca w stosunku do potrzeb 

liczba lokali mieszkalnych i socjalnych  
 

 
Szanse Zagrożenia 

 
 wprowadzenie zasady zawierania umów 

najmu na czas oznaczony przy jednoczesnej 
okresowej weryfikacji uprawnień  

 intensyfikacja zmian lokali mieszkalnych 
celem racjonalnego wykorzystania zasobów  

 

 
 zła sytuacja materialna najemców 

skutkujących: wzrostem zadłużenia z tytułu 
najmu lokali mieszkalnych, zwiększaniem 
liczby wyroków eksmisyjnych  
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 POMOC SPOŁECZNA 

Mocne strony Słabe strony 
• wzrost znaczenia wykształcenia jako wartości, 
• istnienie terenów wypoczynkowych 

i rekreacyjnych, 
• aktywnie funkcjonujące organizacje pozarządowe 

zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, 
bezrobotnymi, 

• zaangażowanie środowiska osób 
niepełnosprawnych w działania samopomocowe, 

• dobry dostęp do opieki medycznej, 
• dobre rozpoznanie potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 
• dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna, 

gospodarka odpadami, sieć telekomunikacyjna, 
• dobry dostęp do oferty pomocy społecznej oraz 

bazy rehabilitacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, 

• brak barier architektonicznych utrudniających 
życie społeczne osobom niepełnosprawnym, 

• pełne rozpoznanie liczby osób 
niepełnosprawnych, 

• dobry obieg informacji o formach pomocy 
społecznej oraz pomiędzy organizacjami, 

• dostateczna dostępność do jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej dla osób 
starszych, 

• wysoki poziom koordynacji działań oraz 
współpracy podmiotów zajmujących się 
problematyką dzieci i młodzieży, 

• prowadzenie działań socjalnych i 
zapobiegających dysfunkcjom rodziny, 

• bogata oferta form spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży, 

• dobra współpraca pomiędzy sferą rządową i 
pozarządową, 

• duża ilość organizacji pozarządowych, 
• dobry dostęp do pomocy społecznej dla osób 

starszych, 
• propagowanie idei wolontariatu na rzecz dzieci i 

młodzieży oraz osób starszych, 
• warunki do samorealizacji dla osób starszych w 

organizacjach samopomocowych, 
• bardzo dobra współpraca z PCPR-em i 

Kościołem, 
• włączanie społeczeństwa lokalnego w działania 

pomocowe, 
• współpraca z instytucjami pozarządowymi 

zajmującymi się osobami uzależnionymi 
• prawidłowo wykorzystywane środki finansowe 

pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

• prowadzenie działań pomocowych przez 
społeczność lokalną. 

• występowanie wysokiego bezrobocia 
długotrwałego oraz zjawiska dziedziczenia 
bezrobocia, 

• niedostateczna baza zabezpieczająca potrzeby 
społeczne (niedostateczna liczby mieszkań 
socjalnych i komunalnych, brak placówek 
pomocy dla samotnych matek z dziećmi, brak 
miejsc dla ofiar przemocy), 

• brak rozpowszechniania  
w środowisku lokalnym pozytywnych postaw 
charytatywnych, 

• wzrost świadczeniobiorców pomocy społecznej, 
• zwiększanie się liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, 
• brak specjalistów zajmujących się rodzinami 

problemowymi, 
• brak możliwości kontynuacji aktywności 

zawodowej wśród osób starszych, 
• mała ilość środków finansowych 

przeznaczonych na kwestie dzieci i młodzieży, 
• niski poziom życia, 
• zanik rodziny wielopokoleniowej, 
• mała liczba osób zatrudnionych w pomocy 

zajmujących się problematyką osób starszych, 
• niedostateczna liczba ośrodków wsparcia dla 

rodzin w kryzysie. 
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Szanse Zagrożenia 
 
• wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz 

zwiększenie dostępności do szkół różnego 
stopnia, 

• brak wzrostu poziomu bezrobocia, 
• standaryzacja w usługach socjalnych, 
• racjonalne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych, 
• rozwój przemysłu, inwestycji, 
• wykorzystywanie w pełni nowych źródeł energii, 

recyklingu, gospodarki odpadami, 
• rozwój agroturystyki, 
• brak uciążliwego przemysłu i transportu dla 

środowiska naturalnego, 
• korzystne położenie w regionie 
• wzrost mobilności zawodowej i geograficznej, 
• istnienie partnerstwa pomiędzy władzami gminy a 

organizacjami pozarządowymi w zakresie 
rozwiązywania problemów bezrobocia, 
niepełnosprawności, 

• upowszechnianie problematyki 
niepełnosprawności, 

• brak występowania zjawiska „uzależnienia” od 
pomocy społecznej, 

• wzrost społecznej akceptacji i podmiotowe 
traktowanie osób niepełnosprawnych, starszych  
i samotnych, 

• zapewniona pomoc osobom w podeszłym wieku, 
• prawidłowy przepływ informacji pomiędzy 

sektorem publicznym a pozarządowym w 
dziedzinie pomocy społecznej,  

• dostosowanie infrastruktury do osób starszych, 
likwidowanie barier architektonicznych, 

• prowadzenie promocji zdrowia dla osób 
starszych, 

• wysoki poziom współpracy pomiędzy szkołą a 
rodziną, 

• racjonalne rozdzielanie środków publicznych, 
• wzrost znaczenia organizacji pozarządowych 

działających na rzecz dzieci i młodzieży, 
• możliwość korzystania ze środków finansowych 

Unii Europejskiej, 
• dostosowanie standardów do wymogów UE, 
• ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych przez kadrę pomocy społecznej, 
• współpraca fachowców różnych dziedzin na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom,  
• istnienie systemu wsparcia dla osób  

z problemem uzależnienia, 
• dobra współpraca z innymi jednostkami pomocy 

społecznej prowadzonymi przez inne podmioty, 
• wzrost znaczenia organizacji pozarządowych na 

rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, 
 

 
• wzrost patologii spowodowanych zwiększającym 

się bezrobociem, ubóstwem, brakiem środków do 
życia, 

• postępująca degradacja wartości rodziny, 
postępująca apatia i zniechęcenie oraz upadek 
„kultury pracy”, 

• brak kształcenia ustawicznego na obszarach 
wiejskich, 

• rozwój zjawiska wykluczenia społecznego 
niektórych grup społecznych, 

• brak lokalnych i regionalnych działań 
skierowanych do długotrwale bezrobotnych, 

• istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia, 
• traktowanie ludzi starych podmiotowo, 
• brak społecznej akceptacji dla ludzi 

bezdomnych, 
• zmniejszająca się liczba miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych, 
• istnienie negatywnego stereotypu człowieka 

starego, 
• alienacja i marginalizacja zagrożonych grup 

społecznych, 
• istnienie zjawiska wyuczonej bezradności, 

zmęczenia, bezsilności, 
• wzrost liczby osób samotnych na terenie gminy, 
• pogłębiające się zjawisko biedy, bezsilności, 

bezradności, wśród społeczeństwa, 
• brak istnienia programów pomocowych 

skierowanych do osób bezdomnych. 
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 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
Mocne strony Słabe strony 

 
 duża liczba podmiotów zaangażowanych w 

działania na rzecz wsparcia osób 
niepełnosprawnych  

 otwartość instytucji na problemy osób 
niepełnosprawnych,  

 lokalne programy wsparcia osób 
niepełnosprawnych  

 środki transportu publicznego 
dostosowywane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

 dostosowywanie przestrzeni miejskiej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych  

 wyspecjalizowana kadra  
 

 
 brak systemowych rozwiązań związanych z 

wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 
niepełnosprawnego,  

 brak danych dotyczących populacji osób 
niepełnosprawnych w kontekście spójności 
bazy obejmującej statystykę, sytuację 
edukacyjną i zawodową  

 brak systemowego wsparcia osób 
niepełnosprawnych intelektualnie  

 brak koordynacji działań na rzecz wsparcia 
osób niepełnosprawnych  

 istniejące bariery architektoniczne  
 ograniczony dostęp do edukacji 

dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością  

 

Szanse Zagrożenia 
 
 współpraca organizacji pozarządowych, 

instytucji i urzędów  
 upowszechnianie informacji dotyczących 

praw i problemów osób niepełnosprawnych  
 dostęp do wsparcia finansowego inicjatyw na 

rzecz osób z niepełnosprawnością ze 
środków zewnętrznych  

 polityka państwa, regionu wzmacniająca 
inicjatywy władz lokalnych na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

 poprawa sytuacji na rynku pracy przez 
aktywizację zawodową  

 

 
 brak regulacji prawnych dotyczących 

możliwości świadczenia usług asystenckich 
w systemie edukacyjnym  

 niska stopa zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością  

 niskie świadczenia pieniężne związane z 
niepełnosprawnością  

 niski poziom kwalifikacji osób 
niepełnosprawnych  

 brak spójnego systemu orzekania o 
niepełnosprawności  

 niedostateczna oferta wsparcia osób 
niepełnosprawnych  

 nastawienie organizacji pozarządowych na 
korzystanie wyłącznie ze środków budżetu 
miasta  

 

 
21. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH 

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych określamy 

instytucje znajdujące się na terenie gminy, które działają w obszarze polityki społecznej i 

rozwiązują dane problemy. Są to zarówno jednostki samorządowe, jak i niepubliczne, na 

przykład organizacje pozarządowe. 

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku. Zespół zatrudniony w Ośrodku  

intensywnie uczestniczy we wszelkich formach kształcenia, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. Jednostka realizuje zadania wynikające z ustawy  
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o pomocy społecznej, miedzy innymi koordynuje rozwiązywanie problemów społecznych w 

gminie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

Osinie. Placówka dla osób z zaburzeniami psychicznymi stopnia umiarkowanego i 

znacznego, zabezpiecza występujące na terenie gminy potrzeby w zakresie wsparcia 

dziennego osób niepełnosprawnych.  

 Jadłodajnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku. Jadłodajnia pełni 

funkcję stołówki. Prowadzona jest w pomieszczeniach ośrodka przez osobę prywatną, która 

świadczy odpłatnie swoje usługi na rzecz OPS-u. 

 Punkt konsultacyjny pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy w Barlinku. 

Punkt, w którym specjaliści spotykają się z osobami, którym niezbędna jest profesjonalna 

pomoc. Specjaliści to także terapeuci, którzy świadczą swą pomoc w trosce o kondycję 

rodziny, o jej rozwój. Poradnia zaopatrzona jest w fachowe materiały informacyjne oraz 

biblioteczkę wydawnictw dotyczących problemów rodzinnych.  

 Poradnia Leczenia Uzależnień w Barlinku. Zabezpiecza potrzeby w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin bez limitowania 

przyjęć i innych ograniczeń. Do podstawowych zadań poradni można zaliczyć:  

• porady, konsultacje, doradztwo dla osób pijących problemowo, uzależnionych od 

alkoholu oraz współuzależnionych i członków ich rodzin, 

• psychoterapia indywidualna w ramach podstawowego programu terapeutycznego dla 

uzależnionych od alkoholu, 

• psychoterapia podtrzymująca dla uzależnionych niepijących, 

• badania i opiniowanie do celów orzeczniczych i sadowych, 

• współpraca z GKRPA w Barlinku i jej zespołem interwencyjnym, 

• współpraca z Sądem Rejonowym i kuratorami sądowymi, 

• inna praca psychologiczna. 

 Barlinecki Klub Abstynenta. Świadczy pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną  

w formie: 

• organizowania obozów terapeutycznych z udziałem specjalisty terapeuty, 

• zajęć ogólnoterapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin, 

• cotygodniowych mitingów, 

• poradnictwa i konsultacji terapeutów z Gorzowa Wielkopolskiego, 

• działalności grupy Al-Anon i telefonu zaufania, 
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• uczestnictwa w rozmowach terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym. 
 

III. CZĘŚĆ PROGRAMOWA  
 

1. MISJA - ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY BARLINEK 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU 
SPOŁECZNEMU 

 
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ  

 

CEL STRATEGICZNY 1.:  

Utrzymywanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej. 

Cele operacyjne: 

1. Usprawnienie osób starszych poprzez zapewnienie im właściwej opieki. 

2. Wspieranie działań na rzecz zapobiegania niepełnosprawności. 

3. Usprawnienie systemu opieki medycznej i rehabilitacji fizycznej dla osób 

niepełnosprawnych. 

4. Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrównywanie szans w zakresie 

edukacji osób niepełnosprawnych oraz w dostępie do rynku pracy. 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-4.: 

1. Wspieranie różnych form aktywności seniorów.  

2. Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób 

starszych.  

3. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osobistego i socjalnego osób 

starszych. 

4. Systematyczna diagnoza i monitoring sytuacji osób niepełnosprawnych. 

5. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych oraz transportowych w 

komunikowaniu się. 

6. Skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych.  

7. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.  

8. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.  

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 
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 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych beneficjentów objętych wsparciem z 

systemu pomocy społecznej, 

 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz liczba opiekunek, 

 

CEL STATEGICZNY 2.: 

Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich 

skutkom. 

Cele operacyjne: 

1. Zapewnienie osobom ubogim bezpieczeństwa socjalnego 

2. Wsparcie osób bezrobotnych oraz poszukujących zatrudnienia. 

3. Systematyczna pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.  

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1-3: 

1. Wsparcie osób ubogich pracą socjalną, między innymi poprzez zawieranie kontraktów 

socjalnych. 

2. Promowanie wśród osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych 

postaw oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej. 

3. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci żywności) 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; współpraca w tym zakresie z 

Bankiem Żywności poprzez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Barlinku i 

organizacjami pozarządowymi. 

4. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez cykliczne 

organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego, 

doposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im 

dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz rodzin dotkniętych ubóstwem. 

6. Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

upowszechniania informacji o pojawiających się ofert pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego, przygotowaniach zawodowych dorosłych, stażach, pracach 

interwencyjnych oraz zatrudnienia socjalnego.  
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7. Ułatwianie osobom bezrobotnym kontaktu z pracodawcami poprzez organizację giełd 

pracy, targów i spotkań. 

8. Ułatwianie dostępu osobom bezrobotnym do szkoleń, usług doradczych i 

pośrednictwa pracy. 

9. Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego poprzez kierowanie 

na staże i przygotowanie zawodowe. 

10. Umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez udział w zajęciach aktywizacyjnych. 

11. Świadczenie pośrednictwa pracy dla pracodawców. 

12. Świadczenie usług doradczych dla pracodawców w zakresie pomocy w doborze 

odpowiednich kandydatów do pracy. 

13. Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i osób poszukujących pracy z 

pracodawcami. 

14. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy partnerami na rynku pracy. 

15. Monitorowanie potrzeb pracodawców w zakresie zasobów ludzkich i form 

wspomagania zatrudnienia. 

16. Regularne docieranie z rzetelną informacją o formach działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy do pracodawców, pracowników, szkół i instytucji administracji lokalnej. 

17. Stworzenie lokalnego forum wymiany informacji dotyczących zapotrzebowania na 

określone zawody wśród pracodawców i jednostek samorządowych.  

18. Powiększenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych. 

19. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością. 

20. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym i 

dotkniętym bezdomnością, opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia 

z bezdomności. 

21. Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych. 

22. Zapewnianie osobom bezdomnym schronienia. 

23. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu ponadgminnym 

działającymi na rzecz osób bezdomnych. 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem, 

 liczba przeprowadzonych akcji charytatywnych, 

 wielkość stopy bezrobocia, 
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 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia, ubóstwa i bezdomności, 

 liczba nowych inwestorów, 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych, w tym liczba nowych małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

 liczba opracowanych i realizowanych projektów oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 liczba programów wsparcia zagrożonych i dotkniętych ubóstwem oraz liczba osób 

nimi objętych, 

 liczba opracowanych i realizowanych indywidualnych programów wychodzenia z 

bezdomności oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba nowych mieszkań komunalnych i socjalnych, 

 liczba osób bezdomnych, którym pewniono schronienie, 

 liczba osób bezrobotnych, ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną oraz liczba 

osób objętych kontraktami socjalnymi, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia, ubóstwa i bezdomności. 

 

CEL STRATEGICZNY 3.:  

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cele operacyjne: 

1. Pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie systemu wsparcia. 

2. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania. 

3. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-3.: 

1. Promowanie w gminie pozytywnego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników OPS-u i placówek 

oświatowych, asystentów rodziny oraz poprzez realizację projektów z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

2. Wzmożenie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością 

opiekuńczo-wychowawczą. 

3. Udzielanie przez Ośrodek pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 
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4. Zwiększenie dostępności pomocy dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci, w 

tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej i socjalnej, poprzez rozszerzenie oferty 

usług działającego w gminie ośrodka wsparcia rodziny. 

5. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie wypoczynku. 

6. Rozszerzenie dożywiania dzieci uczęszczających do placówek oświatowych działających w 

gminie. 

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

8. Zwiększenie liczby miejsc w placówkach przedszkolnych działających w gminie.  

9. Rozwijanie sieci i oferty świetlic socjoterapeutycznych w gminie.  

10. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę 

placówek oświatowo-wychowawczych i kultura kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i 

służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji pozarządowych i 

kościoła. 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych, 

 liczba osób objętych wsparciem przez ośrodek wsparcia rodziny, 

 liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

liczba osób z nich korzystających, 

 liczba dzieci objętych dożywianiem w placówkach szkolnych, 

 liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży, 

 liczba dzieci uczęszczających do żłobka i placówek przedszkolnych, 

 liczba świetlic socjoterapeutycznych oraz liczba dzieci z nich korzystających, 

 liczba wspólnych przedsięwzięć różnych podmiotów działających na rzecz rodziny i 

dziecka. 

 

CEL STRATEGICZNY 4.: 

Zapewnienie mieszkańcom gminy Barlinek równego dostępu do służby zdrowia 

oraz wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w 

rodzinie. 
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Cele operacyjne 1-2.: 

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

2.Długoterminowa profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2: 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy 

niezależnie od wieku. 

2. Zabezpieczanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, 

ginekologii i stomatologii, zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej. 

3. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców, w tym opracowywanie i realizowanie programów zdrowotnych. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie mieszkańców z 

czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. 

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniami. 

6. Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w 

rodzinie szerszego dostępu do wsparcia psychologicznego, prawnego i społecznego. 

7. Wzmocnienie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w 

szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

8. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania 

zakazu reklamy i promocji oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

9. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

10.Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie bezpiecznych miejsc w ośrodku 

wsparcia. 

11. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu ponadgminnym, 

działającymi na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w 

rodzinie. 

Szczegółowe działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawierają stanowiące 

załącznik do strategii gminne programy: 

· profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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· zwalczania narkomanii, 

· przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

 liczba świadczeń udzielonych przez Szpital  Barlinek Sp. z o.o oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 wysokość dotacji budżetowych udzielonych Szpitalowi  Barlinek Sp. z o.o, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej, edukacyjnej 

i szkoleniowej, 

 liczba interwencji podjętych w związku z naruszeniem przepisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

CEL STRATEGICZNY 5.: 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

Cele operacyjne: 

1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-2.: 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych poprzez czynne włączanie w ich realizację policjantów. 

2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych poświęconych 

przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie. 
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4. Podejmowanie przez jednostki gminne i jej mieszkańców współpracy z instytucjami o 

zasięgu ponadgminnym, policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami 

sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania przestępczości. 

5. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont ulic i dróg 

gminnych, budowę przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia, organizację 

dowozu dzieci i młodzieży do szkół. 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz 

liczba osób nimi objętych, 

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

 liczba wspólnych przedsięwzięć różnych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przestępczości, 

 liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

liczba osób z nich korzystających, 

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, 

 liczba dzieci i młodzieży dowożonych do szkół, 

 stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

CEL STRATEGICZNY 6.: 

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.  

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 

2. Wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb mieszkańców. 

3. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej. 

Kierunki działań do celów operacyjnych 1-3. 

1. Dokształcanie kadry pomocy społecznej. 

2. Rozwijanie infrastruktury socjalnej w gminie poprzez poszerzenie oferty już działających 

jednostek oraz utworzenie, w razie potrzeby, nowych. 

3. Zachęcanie mieszkańców do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych 

oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

4. Inicjowanie w gminie działalności nowych organizacji pozarządowych funkcjonujących w 

obszarze polityki społecznej. 
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5. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy współpracy z 

sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego (także o zasięgu ponadgminnym). 

6. Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich działalności oraz 

udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu 

środków z innych niż budżet gminy źródeł finansowania. 

7. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji 

zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 

Wskaźniki monitoringowe: 

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 

 liczba inicjatyw społecznych, 

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

 liczba wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, 

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych, 

 liczba wolontariuszy. 

 
2. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE JEJ REALIZACJI  

 

Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zależeć będzie od: 

 monitoringu i ewaluacji, 

 budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie 

poszczególnych dolegliwości społecznych. 

Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z 

przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyż z 

jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą 

pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także działalnością 

instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki 

społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji 
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Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim: 

a. Zespół wdrażający strategię. 

Odpowiedzialnym za realizację Strategii jest Burmistrz Barlinka, natomiast 

koordynatorem Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zespół powinien zostać powołany przez Burmistrza miny odrębnym zarządzeniem, a 

w jego skład mogą wejść m.in.: Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej, przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, radni. 

b. Roczna ocena wdrażania strategii. 

Zespół wdrażający Strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku i ocenić 

poziom wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań. Ocena powinna zostać 

przekazana burmistrzowi i radzie, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań, np. 

programów celów czy programu rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

3. PROGRAMY I PROJEKTY ZREALIZOWANE I W TRAKCIE 
REALIZACJI  

  

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie skuteczna, o ile 

przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby umożliwiające budowę i realizację 

programów celowych zgodnych z przyjętymi kierunkami działań. Programy można 

realizować w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych, w zależności od charakteru danego 

projektu. 

           PROGRAMY  

Załączniki do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Barlinek stanowią następujące programy: 

 Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Program Współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Przy realizacji projektów znaczenie będą miały środki, które Rada Gminy rocznie 

będzie przeznaczała na ten cel. Projekty można realizować w ramach:  

a. własnych zasobów samorządu (np. projekty OPS), 

b. poprzez organizacje pozarządowe, 
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c. poprzez inne instytucje zewnętrzne. 

 

Projekty i programy mogą być przyjmowane przez Radę Gminy stosownymi 

uchwałami, które winny przybierać formułę załączników do niniejszej strategii. 

Projekty i programy realizowane w ramach strategii powinny być zgodne  

z przyjętymi kierunkami działań ponadto powinna je cechować: 

 

a. celowość –cecha opierająca się na rzetelnie przeprowadzonej diagnozie problemu, 

oznaczająca dotarcie z danym programem do środowiska osób rzeczywiście go 

potrzebujących, 

 

b. efektywność –jest to relacja między osiągniętymi bądź planowanymi celami 

(korzyściami) danego działania a ponoszonymi lub planowanymi nakładami, którą 

można dokonać dwoma sposobami: osiągając maksymalny stopień realizacji celu przy 

danym nakładzie zasobów (zwiększenie wydajności) lub, używając minimalnego 

nakładu środków, w jak największym stopniu zbliżyć się do realizacji celu 

(oszczędzanie zasobów). Efektywne programy realizowane w ramach strategii nie 

przyczyniając się do powstania nowych, służą zachowaniu równowagi między 

interesami różnych grup społecznych oraz podnoszą poziom zaspokajania potrzeb 

społeczeństwa, oszczędnie i wydajnie dysponując posiadanymi środkami; 

 

c. skuteczność – jest to zgodność między stanem rzeczy, określanym jako skutek 

danego działania, a zakładanym celem. Skuteczność jest stopniowalna: za skuteczne 

uznaje się nie tylko działania, których skutki są tożsame z celem, ale  

i te, które zbliżają do jego osiągnięcia. Skuteczność jest oceną, dla której punktem 

odniesienia jest wzorzec stanu docelowego. Ten stan docelowy w polityce społecznej 

może być postrzegany bardziej konkretnie – jako pożądane i zaplanowane zmiany w 

jakiejś dziedzinie życia społecznego (np. ograniczanie obszarów biedy). 
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PROJEKTY ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI  
 
 Projekty zrealizowane, w trakcie realizacji przez gminę Barlinek w latach 2010-

2013 
 

 

Lp. 

 

Tytuł  

projektu 

 

Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita  

projektu 

[PLN] 

Nazwa programu, 

 z którego projekt 

 jest współfinansowany 

 

Cel projektu 

1. Wiem, umiem, 
potrafię 

2010 r.  

– 2011 r. 
982 554,46  

 
Program Operacyjny                      

Kapitał Ludzki 

Stworzenie warunków 
dla lepszego  rozwoju 
i wyrównania szans 

edukacyjnych dla 600 
uczniów szkół Gminy 

Barlinek (Szkoła 
Podstawowa Nr 1, 

Szkoła Podstawowa w 
Mostkowie, Publiczne 

Gimnazjum Nr 1) 
poprzez objęcie ich 

kompleksowymi 
działaniami w ramach 

unijnego projektu 

2. Moja szkoła moją 
szansą 

2011 

- 2012 
267 529,20  Program Operacyjny                      

Kapitał Ludzki 

Zaspokojenie 
specjalnych potrzeb 
edukacyjnych oraz 

wyrównywanie szans 
poprzez 

indywidualizację 
procesu kształcenia 
dzieci z klas I-III. 

3. Wiem więcej mogę 
więcej 

2012 

-2013 
438 065,00 Program Operacyjny                      

Kapitał Ludzki 
Rozwój kapitału 

ludzkiego 

4. Chcieć więcej 
2012  

-2013 
985 603,00 Program Operacyjny                      

Kapitał Ludzki 
Rozwój kapitału 

ludzkiego 

5. 
Budowa stacji 

uzdatniania wody i 
sieci wodociągowej 

w Moczydle 

2010 

-2012 
1 664 885,05 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

wsi Moczydło poprzez 
budowę sieci 

wodociągowej i stacji 
uzdatniania wody 

6. 
Budowa ścieżki 

rowerowej z 
Barlinka do Krzynki 

2011 2 054 136,38 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

na lata 2007-2013 

Rozwój ścieżek 
rowerowych na 
terenie Gminy 
Barlinek, jako 

czynnika 
podnoszącego 
atrakcyjność 

turystyczną regionu 
 

7. 
Przebudowa boiska 
piłkarskiego wraz  

z zapleczem 
techniczno-

2010 

-2011 
3 941 086,95 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Poprawa, jakości i 
dostępności 

infrastruktury 
sportowej oraz rozwój 
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socjalnym przy  
ul. Sportowej  
w Barlinku 

na lata 2007-2013 
/ Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

bazy sportowej na 
terenie gminy 

Barlinek poprzez 
przebudowę boiska 
piłkarskiego wraz z 

zapleczem techniczno 
– socjalnym 

8. 

Remont nawierzchni 
ulic, chodników, 

parkingów i ciągów 
pieszych na terenie 
starego miasta w 

Barlinku 

2011 

-2012 
1 063 711,78  

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

na lata 2007-2013 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 
oraz umożliwienie 

dynamicznego 
rozwoju i pełne 
wykorzystanie 

potencjału społeczno 
–gospodarczo - 

turystycznego Gminy 
Barlinek 

9. 
Zagospodarowanie 

Parku w Delcie 
Młynówki 

2013 1 117 665,62 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

na lata 2007-2013 

Pełne wykorzystanie 
walorów turystyczno 

– rekreacyjno – 
przyrodniczych w 
zagospodarowaniu 
terenów Parku w 

Delcie rzeki 
Młynówki, 

wpływające na 
zahamowanie 

degradacji obszarów 
problemowych 

11. 

Rozbudowa oraz 
zmiana sposobu 

użytkowania 
budynku 

usługowego na 
świetlicę wiejską 

wraz z jej 
wyposażeniem i 

zagospodarowaniem 
terenu w 

miejscowości 
Dzikowo, gmina 

Barlinek 

2013 374 489,64 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 

kulturalnej oraz 
działalności 

sprzyjającej integracji 
i zagospodarowaniu 

czasu wolnego 
mieszkańców 
miejscowości 

Dzikowo poprzez 
przebudowę i 

doposażenie świetlicy 
wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem 
terenu oraz tym 

samym umożliwienie 
dostępu do wysokiej 

jakościowo 
infrastruktury 

społecznej 

12. 

Poprawa 
zagospodarowania 

infrastruktury 
sportowej wsi 

Mostkowo w gminie 
Barlinek 

2010  

-2012 
588 796,47 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

Podniesienie 
standardu 

infrastruktury 
sportowej w 

miejscowości 
Mostkowo poprzez 

poprawę 
zagospodarowania 

boiska sportowego, w 
tym jego renowację i 
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wyposażenie oraz 
zaplecza socjalnego 
wraz z przebudową 

przyłączy wodnych i 
kanalizacyjnych do 

obiektu  

13. 

Rozbudowa 
budynku w Równie 
na świetlicę wiejską 

wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu i zakupem 
wyposażenia 

2012 

-2013 
391 183,14 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

Stworzenie miejsca 
spotkań dla 

mieszkańców wsi 
Równo, poprzez 

rozbudowę budynku 
na świetlicę wiejską 

wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu i zakupem 
wyposażenia 

14. 

Termomodernizacja 
obiektów 

użyteczności 
publicznej Powiatu 

Myśliborskiego                            
(Gmina Barlinek jest 
partnerem Powiatu 
Myśliborskiego – 
Lidera projektu) 

2008 

-2012 
2 528 858,00 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 

Środowisko na lata 
2007-2013 

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 

powietrza, poprzez 
ograniczenie emisji 

szkodliwych gazów i 
pyłów do atmosfery 

oraz zwiększenie 
efektywności 

energetycznej.  

15. 
Remont ulicy 
Stodolnej w 

Barlinku 
2011 r. 402 802,69 

Narodowy program 
Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011 

Zwiększenie 
efektywności sieci 

drogowej i płynności 
ruchu oraz poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 

16. 

Modernizacja 
pokładu i platformy 

widokowej nad 
Jeziorem 

Barlineckim 

2012 

-2013 
163 259,52 

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 

2007-2013 

Podniesienie 
atrakcyjności 

turystycznej Gminy 
Barlinek poprzez 

modernizację pokładu 
i platformy 

widokowej nad 
Jeziorem Barlineckim. 

17. 
Kraina lasów i jezior 
– promocja Gminy 

Barlinek 
 

2013 94 155,63 

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 

2007-2013 

Podniesienie 
rozpoznawalności 
Gminy Barlinek 

poprzez realizację 
kampanii promującej 

jej produkt 
turystyczny Nordic 

Walking wraz z 
budową konstrukcji 

przestrzennej – kijków 
do Nordic Walking. 

18. 
Przebudowa 

świetlicy wiejskiej w 
Żydowie 

2013 120 004,14 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

Poprawa standardu 
infrastruktury 

społeczno-kulturalnej 
w Żydowie, poprzez 

przebudowę świetlicy 
Źródło: Urząd Miejski w Barlinku 
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 Projekty zrealizowane, w trakcie realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „BRATEK” w latach 2010-2013 

Rok 2010  

 Projekt Zadania Zlecone Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW”  

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010 

Kwota: 80.742,37 zł  

 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego – 

zadanie „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 

Okres realizacji: 14.05.2010 - 31.11.2010 

Kwota: 26.000,00 zł 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współ. z Europejskiego Funduszu Społecznego – 

program partnerski z Szczecińską Fundacja TPP - „Z troską o przyszłość 

zawodową” 

Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.03.2010 

Kwota: 6.598,92 zł 

 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego. 

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w 

związku z potrzebami niepełnosprawnych  

Okres realizacji: 12.07.2010 - 30.11.2010 

Kwota: 6.598,92 zł 

Rok 2011 

 Projekt Zadania Zlecone Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW”  

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011 

Kwota: 105.760,36 zł  

 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego - 

„Wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w placówkach 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”  

Okres realizacji: 20.04.2011 - 30.11.2011 

Kwota: 20.000,00 zł 

 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego - 

środki z PFRON - zadanie „Koncert integracyjny NDOREW i NPS z Zespołem 
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Tańca Uśmiechy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” pt: 

„W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”  

Okres realizacji: 07.11.2011 - 05.12.2011 

Kwota: 18.106,56 zł  

Rok 2012 

 Projekt Zadania Zlecone Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych - 

„Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością 

w NDOREW”  

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.03.2013 

Kwota: 185.860,37 zł  

Rok 2013 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Projekt - „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży ze sprzężoną 

niepełnosprawnością w Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczym ”  

Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2014 

Kwota: 137.597,40 

 

 Projekty zrealizowane, w trakcie realizacji przez Barlinecki Ośrodek Kultury w 
latach 2010-2013 

 
 
 

Lp. 

 
Instytucja 

współfinansująca 

 
Nazwa 

projektu 
 

 
Całkowita  

wartość 
projektu 

 
Udział  
własny 

 
Kwota  

dofinansowania 

 
Wkład 

 środków 
 innych 

 
Krótki opis 

projektu 

 
2010 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

Fundacja 
Współpracy 

Polsko-
Niemieckiej 

 
 
 
 

XVIII 
Barlineckie Lato 
Teatralne – „ Po 

drodze” 

 
 
 
 

26 040,00 

 
 
 
 

20 040,00 

 
 
 
 

6 000,00 

 
 
 
 

0,00 

Polsko –niemiecka grupa 

wspólnie pracowała nad 

spektaklem ulicznym, 

który wystawiony był na 

zakończenie BLT. 

 
2.  Fundusz Małych 

Projektów 
INTERREG IVA 

„Barlineckie 
Świętojanki – 
Dwa Brzegi” 

 
61 550,00 

 
9230,00 

 
52 320,00 

 
0,00 

„Barlineckie 
Świętojanki” 

3. Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa 

Informacyjnego – 

„Biblioteka Plus” 

 
 

Komputeryzacja 
biblioteki 

 
 

36 270,00 

 
 

0,00 

 
 

36 270,00 

 
 

0,00 

Zakup komputerów, 
oprogramowania i 

drukarek do biblioteki 

 
2011 

 
1.  

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Kroniki 
nienormalne. 

Rozdział 

 
 

2 689,28 

 
 

2 689,28 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

Nagranie filmów, 
zwiastunu „EURO 2012” 
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Twórczych „ę” pierwszy. Film 
pełnometrażowy 

2. Akademia 
rozwoju 

Filantropii w 
Polsce 

 
Mikrogrant 

„Podaj dalej” 

 
 

1 000,00 

 
 

0,00 

 
 

1 000,00 

 
0,00 

Szkolenia dla 
bibliotekarzy 

3.  
 
 
 

Program Rozwoju 
Bibliotek 

„Czy Zielony Jan 
posiada 

midichloriany?”, 
czyli legendy i 

fantasy w 
Barlinku. 
Warsztaty 
literackie i 

ilustracyjne dla 
młodzieży. 

 

 
 
 

5 661,47 

 
 
 

661,47 

 
 
 

5 000,00 

 
 

0,00 

 
Warsztaty i spotkania dla 

dzieci i młodzieży z 
pisarzem Jakubem 

Ćwiekiem 

 
2012 

 
 

1. 

Stowarzyszenie 
Gmin Polskich 
Euroregionu 
Pomerania 

FMP INTERREG 
IVA 

 
 

„Jesienne 
Impresje w ECS” 

 
 

13 459,07 

 
 

2 020,21 

 
 

11 438,86 

 
 

0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 

Polsko -Niemiecka 
Współpracy 
Młodzieży 

 
 
 
 
 
 
 

„Feeling – łączy 
pokolenia” 

 
 
 
 
 
 
 

7 630,42 

 
 
 
 
 
 
 

910,42 

 
 
 
 
 
 
 

6 720,00 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 

Młodzież z Prenzlau i 
Barlinka uczestniczyła w 

wymianie polsko -
niemieckiej podczas 
której odbywały się 

warsztaty taneczne pod 
okiem instruktora 

uczącego w Barlinku i w 
Prenzlau. Efektem 

końcowym 
przeprowadzonych 

warsztatów był wspólny 
występ zaprezentowany 
podczas uroczystej Gali 
Tanecznej  - „Feeling – 

łączy pokolenia 
3. Polsko -Niemiecka 

Współpracy 
Młodzieży 

 
„Móc poznać 

swojego sąsiada” 

 
16 260,44 

 
2 560,44 

 
11 900,00 

 
1 800,00 

Grupa młodzieży z 
mniejszymi szansami z 

Polski wyjechała na 10 – 
dniowe warsztaty 

artystyczne  plastyczno-
ceramiczno – do Prenzlau 

4. Polsko -Niemiecka 
Współpracy 
Młodzieży 

 
„Inspiracja 

Naturą w Krainie 
Muzyki” 

 
 

1 864,00 

 
 

1 199,00 

 
 

665,00,00 

 
 

0,00 

. Młodzież z Prenalzu 
zaprosiła młodzież z 
Barlinka na wspólne 
warsztaty muzyczne i 
wycieczkę do stolicy 

Niemiec – Berlina 
5. Europejski 

Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w 

ramach Programu 
Interreg IV A 

 

Wspólny projekt 
inwestycyjny 

polsko-
niemieckiej 

współpracytrans
granicznej: 
Europejskie 

Miejsce Spotkań 
Prenzlau 

„Uckerwelle” i 
Europejskie 

Centrum 
Spotkań Barlinek 

 
 
 

3 500 000 
euro 

  
 
 

2 886 508 euro 

 Przeprowadzono remont 
oraz modernizacje 

budynków Barlineckiego 
Ośrodka Kultury na ul. 
Podwale 9 i Leśnej 1 

2013 Projekty są w trakcie realizacji lub przed realizacją 

1 Fundacja 
Współpracy 

Polsko-
Niemieckiej 

„Kultura 
Niemiecka w 
Europejskim 

Centrum 
Spotkań” 

 
 

17 700,00 

 
 

7 800,00 

 
 

9 000,00 

 
900,00 

I etap: Festiwal Piosenki 
Niemieckiej 

II etap: Fotonoc 
III etap: przegląd Filmów 

Niemieckich 
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2 Polsko -Niemiecka 
Współpracy 
Młodzieży 

VII Gala 
Taneczna 

Feeling Dance 
Group “Dance 

ma sens” 

   
4 300,00 

 I etap warsztaty taneczne 

3 Polsko -Niemiecka 
Współpracy 
Młodzieży 

VII Gala 
Taneczna 

Feeling Dance 
Group “Dance 

ma sens” 

   
2 900,00 

 II etap warsztaty taneczne 
I Gala Taneczna 

 
 
 Projekty zrealizowane, w trakcie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

latach 2010-2013 
 
 

 
Termin realizacji 

 
Tytuł projektu 

 
Nazwa funduszu-dofinansowanie 

Wartość  
Całkowita 

 projektu w zł 

Kwota 
dofinansowania w 

zł 
 

IV - XI 2010 
 

„Aktywność społeczna i 
zawodowa’ lepsze jutro” 

 

EFS POKL priorytet VII-
Promocja integracji społecznej 

Dział.7.1-Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej 

integracji 

 
 

205.651,00 

 
 

185.083.00 

 
VIII 2010r. 
– XII 2011 

„Podmiot zatrudnienia 
socjalnego partnerem 

OPS i PUP w realizacji 
kontraktów socjalnych” 

 
Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 
- 
 

 
- 

 
I – XII 2011 

 
„Aktywność społeczna i 

zawodowa – lepsze 
jutro” 

EFS POKL priorytet VII-
Promocja integracji społecznej 

Dział.7.1-Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej 

integracji 

 
212.738,00 

 
191.464,00 

 
 

I – XII 2012 

 
„Aktywność społeczna i 

zawodowa – lepsze 
jutro” 

EFS POKL priorytet VII-
Promocja integracji społecznej 

Dział.7.1-Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej 

integracji 

 
 

206.462,00 

 
 

185.815,00 

VI 2012  
– XI 2013 

„Wdrażanie standardów 
pracy socjalnej i usług 

opiekuńczych” 

EFES w ramach POKL 
 

 
990.568,92 

 
0,00 

 
 

I –XII 2013 
 
 

/2014 

 
„Aktywność społeczna i 

zawodowa – lepsze 
jutro” 

EFS POKL priorytet VII-
Promocja integracji społecznej 

Dział.7.1-Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej 

integracji 
 

 
 

218.215,00 
 
 

145.477,00 

 
 

196.391,00 
 
 

130.924,00 
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IV. UWAGI KOŃCOWE  

 Zapisy zawarte w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Barlienk na lata 2013-2018 będą realizowane w ramach przyjętych działań  w 

zależności od posiadanych przez samorząd gminy i pozyskanych z zewnątrz środków 

finansowych. Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów konieczne będzie 

współdziałanie różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, w tym 

tych, które działają na wyższym szczeblu administracyjnym. 
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SPIS TABEL I WYKRESÓW 

 

Tabele: 

Tabela 1. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2010-2012 

Tabela 2. Ruch naturalny ludności gminy w latach 2006-2010 

Tabela 3. Struktura wiekowa ludności gminy w latach 2006-2010 

Tabela 4. Bezrobotni w gminie Barlinek w latach 2010-2012 

Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe gminy w latach 2010-2012 

Tabela 6. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 7. Powody udzielenia pomocy i wsparcia z uwagi na bezdomność 

Tabela 8. Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie schronienia 

Tabela 9. Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie w roku szkolnym 2011/2012 

Tabela 10. Wykaz zatrudnionych pracowników w placówkach oświatowych – stan na dzień 31.12.2012r. 

Tabela 11. Wykaz ilościowy uczniów placówek oświatowych gminy Barlinek w latach 2011-2013 

Tabela 12. Obiekty zakwaterowania noclegowego w gminie w 2012 roku 

Tabela 13. Ośrodki wypoczynkowe – campingi  

Tabela 15. Kwatery prywatne w gminie w 2012 roku 

Tabela 16. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie w 2012 roku  

Tabela 17. Najczęstsze schorzenia mieszkańców gminy. 

Tabela 18. Klasyfikacja pacjentów z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

Tabela 20. Klasyfikacja najczęściej występujących chorób u podopiecznych  

Tabela 21. Wykaz ilościowy osób z gminy Barlinek przebywające w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 

Tabela 22. Wybrane przestępstwa popełnione w gminie w 2010 i 2011 roku 

Tabela 23. Najczęściej popełniane przestępstwa przez nieletnich w gminie w 2010 i 2011 roku 

Tabela 24. Wykształcenie kadry jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – stan na 31 grudnia 2012 roku 

Tabela 25. Środki finansowe wydatkowane przez Ośrodek na pomoc mieszkańcom gminy Barlinek w latach 

2010-2012 

Tabela 26. Beneficjenci pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 27. Powody przyznania pomocy społecznej w gminie w latach 2010-2012 

Tabela 29. Ilość osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w latach 2010-2012 

Tabela 30. Ilość osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za 

zaburzeniami psychicznymi w latach 2010-2012 

Tabela 31. Odpłatność gminy z pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

Tabela 32. Ilość osób objętych pomocą w formie udzielenie schronienia w latach 2010-2012 

Tabela 33. Liczbowe zestawienie podejmowanych działań przez Klub Integracji Społecznej w roku 2012 

Tabela 34. Środki wypłacone na świadczenia rodzinne w latach 2010-2012 

Tabela 35. Ogólna charakterystyka osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy 

Tabela 36. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w gminie w 

latach 2010-2012 
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Tabela 37. Lokalny rynek napojów alkoholowych w latach 2010-2012 oraz działania w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień w gminie Barlinek w latach 2010-2012 

Tabela 38. Lokalne placówki funkcjonujące na terenie miasta Barlinek udzielające pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie 

Tabela 39. MAPA AKTYWNOŚCI - baza danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

Barlinek  

 

Wykresy:  

Wykres1. Ilość nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych w gminie Barlinek w 2012 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SZKOŁA - PLACÓWKA
	Rok budżetowy
	Ilość uczniów
	Nazwa
	projektu


