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WPROWADZENIE 

 
1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (CUS), której projekt został skierowany do Sejmu RP  

w listopadzie 2018 r. jako prezydencka inicjatywa ustawodawcza. Centra usług społecznych mają 

za zadanie zapewnić Polakom dostęp do kompleksowych usług społecznych na poziomie gminy,                   

a zarazem wspierać integrację i rozwój samorządowych wspólnot terytorialnych i przez to 

umacniać polską samorządność. Centra pomyślane zostały jako podmioty koordynujące lokalne 

systemy usług społecznych użyteczności publicznej, a więc usług dostępnych dla wszystkich 

mieszkańców, a nie tylko dla tych biedniejszych czy słabszych. 

Centra Usług Społecznych są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa w zakresie dostępu 

do kompleksowych usług społecznych. Zwiększające się zapotrzebowanie na te usługi jest nowym 

wyzwaniem cywilizacyjnym związanym z wydłużaniem się życia ludzkiego, przemianami stylów 

życia i wzorów funkcjonowania rodziny, jakie charakteryzują dekady XXI wieku. Określane są one 

przez socjologów jako czasy późnej, płynnej nowoczesności, ze względu na rosnącą atomizację 

życia społecznego i słabnięcie więzi społecznych. To właśnie te procesy skutkują rosnącym 

zapotrzebowaniem na usługi społeczne organizowane w systemie publicznym. 

Usługi społeczne to termin szerszy niż usługi pomocy społecznej, ale węższy niż usługi 

użyteczności publicznej. 

Zgodnie z ustawą usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: 

1. polityki prorodzinnej, 

2. wspierania rodziny, 

3. systemu pieczy zastępczej, 

4. pomocy społecznej,  

5. promocji i ochrony zdrowia, 

6. wspierania osób niepełnosprawnych, 

7. edukacji publicznej, 

8. przeciwdziałania bezrobociu, 

9. kultury, 

10. kultury fizycznej i turystyki, 

11. pobudzania aktywności obywatelskiej, 

12. mieszkalnictwa, 

13. ochrony środowiska, 

14. reintegracji zawodowej i społecznej, 
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podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone 

w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup 

mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. 

       

Centrum ma za zadanie koordynować lokalny system usługowy. Infrastrukturę tego 

systemu powinni współtworzyć możliwie liczni lokalni usługodawcy z sektora publicznego, 

obywatelskiego i prywatnego. Przy czym, jak pokazują doświadczenia wielu państw, inwestycja                

w lokalną infrastrukturę usług społecznych sprzyja zwłaszcza rozwojowi  

i wzmocnieniu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Centrum może 

świadczyć usługi społeczne bezpośrednio, ale w myśl przywołanej w ustawie zasady 

pomocniczości (art. 14 ust. 1 pkt 6) ma wykorzystywać potencjał istniejących na obszarze swojego 

działania usługodawców. 

Niniejszy Raport jest efektem przeprowadzonej diagnozy potencjału i potrzeb  

w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Resko. Punktem wyjścia do jej przeprowadzenia 

była konieczność zmian w zakresie prowadzenia polityki społecznej. Gmina Resko, bazując  

na doświadczeniu w realizacji polityki społecznej, po analizie sytuacji społeczno- gospodarczej, 

przeprowadzonych badaniach wśród mieszkańców Miasta i Gminy oraz pracowników instytucji, 

zauważyła konieczność zmiany w zakresie realizowania usług społecznych. Zmieniające się 

potrzeby społeczności lokalnej powodują, iż wskazane jest podjęcie działań mających na celu 

połączenie wsparcia socjalnego, organizowanego według zasady selektywności i adresowanego  

do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia społecznego o charakterze 

powszechnym z usługami społecznymi oferowanymi dla ogółu mieszkańców. Stąd też pojawiła się 

konieczność przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych,  

by w pełni odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Zadaniem CUS w Resku jest ułatwienie Miastu  

i Gminie świadczenia, w sposób skoordynowany, różnego rodzaju usług społecznych oraz poprawa 

skuteczności udzielania usług społecznych dla ogółu mieszkańców. 

Celem realizacji działań w ramach CUS będzie zwiększenie dostępu do zintegrowanych 

usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Resko, co jest spójne z Misją 

Gminy Resko1: „Misją Gminy Resko jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom wysokiego 

standardu warunków do życia, pracy i rozwoju, przy jednoczesnym tworzeniu dynamicznie 

                                                

 
1 Strategia Rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022 
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rozwijającego się lokalnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego, mając na uwadze poszanowanie 

lokalnej historii i tradycji, a także zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego.” 

 

 

METODOLOGIA BADAŃ 

 
 

Cele, ogólne założenia badania i pytania badawcze 

Niniejsza diagnoza ma na celu ukazanie potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej  

w zakresie usług społecznych w Gminie Resko. Zakres działań badawczych odnosił                                             

się do następujących kwestii:  

 zidentyfikowania uwarunkowań i możliwości społeczności lokalnej, 

 zidentyfikowania poziomu potrzeb i zakresu świadczenia usług społecznych, 

 całościowego podejścia do oferowanych usług społecznych przez Gminę zgodnie  

z art. 2 ust. 1 ustawy z dani 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych, 

 usług w lokalnej polityce społecznej. 

Przeprowadzona diagnoza miała na celu odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 

 Jakie potrzeby w zakresie usług społecznych występują obecnie w Gminie Resko? 

 Jakie grupy mieszkańców powinny w szczególności zostać objęte wsparciem  

w ramach usług społecznych? 

 Jakie usługi społeczne należy realizować na terenie Miasta i Gminy? 

 Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć udział mieszkańców w działaniach na rzecz 

społeczności lokalnej? 

 

Przeprowadzone badanie składało się z kilku etapów, które zostały przedstawione poniżej. 
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Rysunek 1. Etapy badania 

 

 
 

 

 

Wybór metod i technik badawczych 

Przez metodę badawczą rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie 

uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć cel, do jakiego 

się świadomie zmierza2. Wyróżnia się metody ilościowe i jakościowe. Zarówno jedne, jak i drugie 

są użyteczne w prowadzeniu badań socjologicznych. Wszystko zależy od tego jakich danych 

potrzebujemy. Badacze jakościowi szukają odpowiedzi na pytania „jak?”, „dlaczego?”, skupiając się 

na pojedynczych jednostkach lub małych grupach. Badania te mają na celu zrozumienie głębszych 

przyczyn zachowań ludzi. Z racji tego, że obejmują niewielką liczbę badanych, wyników nie można 

uogólniać do całej populacji. Metody badań ilościowych posługują się głównie liczbami  

i odpowiadają na pytania “ile?” i “jak często?”. Ten typ badań przeprowadzany jest na większą skalę, 

niż w metodach jakościowych, a jego wyniki można przekładać na populację3. 

Badania wśród wszystkich grup zostały wykonane zgodnie z metodologią ilościową. 

Zastosowano badanie ankietowe za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews). 

Technika ta polega na przeprowadzeniu ankiety, która jest dostępna online. Pozwala                                             

ona na anonimowość, dzięki czemu osoby biorące udział w badaniu czują się swobodnie. Część 

                                                

 
2 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, s. 60. 
3Przewłocka J., CAWI- specyfika, wykorzystanie, perspektywa rozwoju, s. 97. 

I ETAP

•planowanie badania 
diagnozującego problemy
•określenie obszarów 
tematycznych
•określenie możliwości realizacji 
diagnozy

II ETAP

•określenie problemu badawczego
•wybór metod i technik 
badawczych
•opracowanie harmonogramu
•dobór próby

III ETAP

•proces zbierania danych
•analiza i interpretacja danych

IV ETAP

•opracowanie wniosków 
i rekomendacji
•opracowanie raportu z badania
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mieszkańców Gminy została przebadana w ramach techniki PAPI, czyli za pomocą papierowego 

kwestionariusza ankiety. 

 

Rysunek 2. Wykorzystane techniki badawcze podczas badania ankietowego 

     

W podejściu jakościowym zdecydowano się na analizę danych zastanych: 

 Desk Research (Analiza Danych Zastanych) - to metoda polegająca na poszukiwaniu danych 

zgromadzonych i informacji w „wytworzonych” już przekazach ludzkich oraz w źródłach 

zewnętrznych, opracowanych i/lub przez inne podmioty.  

W badaniu poddane zostały istniejące dane (tzw. wtórne źródła), zgromadzone  

i przetworzone wcześniej przez instytucje, podmioty ekonomii społecznej i inne podmioty 

świadczące usługi społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Resko,  

tj: dokumenty znajdujące się na stronie Urzędu Gminy i CUS, dane zawarte  

w dokumentach strategicznych, artykuły tematyczne dostępne w sieci, raporty. 

W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Triangulacja pozwala na uzyskanie 

bardziej wiarygodnych i pogłębionych wniosków. Pojęcie to zostało po raz pierwszy zdefiniowane 

przez Normana Denzina. Definiuje ją jako połączenie metodologii  

w badaniu jakiegoś zjawiska. Wyróżnia dwa rodzaje triangulacji metod badawczych: triangulację 

wewnątrz metodyczną oraz triangulację między metodyczną. Triangulacja wewnątrz metodyczna 

polega na korzystaniu z wielu technik w ramach jednej metody,  

a między metodyczna  korzysta z wielu technik różnych metod badawczych4.  

Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. 

Wiązała się z tym przede wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu 

informacji z różnych środowisk. 

                                                

 
4 Denzin N., Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, s. 291-301. 

Pracownicy instytucji

CAWI

Mieszkańcy Gminy

CAWI/PAPI
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Rysunek 3. Opis metodologii badawczej 

 

 

 

Dobór próby 

Najczęściej badana przez nas zbiorowość jest zbyt liczna, aby zbadać jej wszystkich 

członków, dlatego wybiera się jej reprezentację. Występują dwa typy doboru próby: losowy  

i nielosowy. Podejmując decyzję o wyborze doboru próby, powinniśmy kierować się tym, jaki jest 

cel naszych badań. Wykorzystany w diagnozie losowy dobór próby umożliwił pogłębienie 

badanych zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie Gminy oraz 

uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk. 

 

Rysunek 4. Dobór próby badawczej 

 

 

Badania zostały przeprowadzane w marcu i kwietniu 2021 roku. Wzięło w nich udział 

łącznie 207 osób. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę próby badawczej. 

METODOLOGIA

Metody ilościowe 
i jakościowe

Badanie
różnych grup 
mieszkańców 

Gminy
Standaryzowane 

narzędzie 
badawcze 

(kwestionariusz 
ankiety)

DOBÓR 
PRÓBY

LOSOWY 
(probabilistyczny)

Każdy ma jednakowe 
szanse, aby brać 
udział w badaniu.

NIELOSOWY 
(nieprobabilistyczny)

Ankieter ma wpływ 
na dobór osób do 

badania.
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Rysunek 5. Struktura próby badawczej 

   

 

Narzędzia badawcze 

Badacze, którzy zajmują się tworzeniem narzędzi badawczych rozróżniają dwa typy 

kwestionariusza: 

 kwestionariusz ankiety, czyli gotowy formularz z pytaniami skierowanymi  

do respondentów; to właśnie ten typ kwestionariusza wykorzystywany jest 

przez naszą firmę w prowadzonych badaniach, 

 kwestionariusz wywiadu składa się ze schematu pytań zadawanych przez 

ankietera, który wcześniej ma zaplanowaną ich formę i kolejność.  

Kwestionariusz ankiety można podzielić na 3 części: 

1. część adresowo-tytułowa - umieszcza się ją na pierwszej stronie naszej ankiety, gdzie 

wyszczególnione są takie kwestie jak: nazwa ośrodka badawczego, tytuł kwestionariusza 

oraz szczegółowe instrukcje dla naszego respondenta, 

2. część merytoryczna - zawarte są w niej nasze pytania dotyczące zagadnienia, które 

badamy, 

3. część metryczkowa - zawarte są w niej dane dotyczące respondenta, są to np. płeć, 

wykształcenie, stan cywilny, przedział wiekowy lub miejsce zamieszkania; informacje                

te pozwalają na korelacje z innymi pytaniami zawartymi w ankiecie.  

Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję niezależnie  

od badanej grupy. Składał się z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru. Ze względu  

na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, dostosowując ich charakter 

do profilu respondenta.  

Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter procentowy. Ewentualne dysproporcje 

związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych  

(maksymalnie +/- 3%). 

PRÓBA BADAWCZA

Mieszkańcy Gminy

176 osób

Pracownicy instytucji

31 osób



 

 

11 

 

 

Etyka prowadzonych badań 

Podczas prowadzenia badań społecznych wyróżnia się kilka podstawowych reguł, jakimi 

powinien kierować się badacz, aby nasze badania były prowadzone w sposób etyczny. Wśród nich 

wymienia się między innymi: 

 świadomą zgodę respondenta, który ma pełną wiedzę, co do charakteru swojego 

uczestnictwa w badaniu,  

 unikanie wprowadzania w błąd respondentów, 

 zagwarantowanie badanym poufności oraz uszanowania ich prywatności, 

 niedopuszczenie do sytuacji celowych pominięć i manipulacji w trakcie zbierania  

i analizy danych, 

  podmiotowe traktowanie badanych osób,  

 nieszkodzenie w żaden sposób badanym,  

 jasne i precyzyjne informowanie badanych o korzyściach i obciążeniach5. 

Badane przez nas osoby wypełniały ankietę samodzielnie, co ma niebagatelną rolę  

w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym razem przed przystąpieniem 

do badania, uczestnicy zostawali informowani o pełnej anonimowości badania, został wyjaśniony 

cel oraz instrukcja wypełniania arkusza ankiety, co sprawiło,  

że nasze badania prowadzone były w sposób etyczny. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY RESKO 

 

Położenie Gminy Resko 

Gmina znajduje się w środkowej części województwa zachodniopomorskiego,  

w północnej części powiatu łobeskiego. 

Sąsiednie Gminy: 

 Łobez i Radowo Małe (powiat łobeski), 

 Nowogard (powiat goleniowski), 

                                                

 
5 Babbie E., Badania społeczne w praktyce,  s. 515-519. 
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 Płoty (powiat gryficki), 

 Świdwin (powiat świdwiński). 

Gmina Resko jest najbardziej wysuniętą na północ gminą powiatu łobeskiego  

i jednocześnie największą gminą w powiecie pod względem powierzchni. Pod względem 

powierzchni plasuje się na 26 miejscu wśród 114 gmin w Polsce. Na terenie Gminy znajduje się 

miasto Resko, 13 wsi sołeckich (Gardzin, Iglice, Lubień Dolny, Łagiewniki, Łabuń Wielki, 

Komorowo, Łosośnica, Ługowina, Policko, Prusim, Przemysław, Siwkowice, Starogard), 9 wsi 

niesołeckich (Dorowo, Godziszewo, Luboradz, Łabuń Mały, Piaski, Sienno, Sosnowo, Stara 

Dobrzyca, Taczały), 11 osad (Bezmoście, Krosino, Lubień Górny, Miłogoszcz, Mołstowo, Naćmierz, 

Porąbka, Potuliny, Słowikowo, Smólsko, Żerzyno), 5 kolonii (Łosośniczka, Mokronos, Sąpólko, 

Sosnówko, Trzaski) i 5 przysiółków (Gozdno, Orzeszkowo, Stołążek, Świekotki, Święciechowo). 

 
Mapa  1. Szczegółowy podział administracyjny Gminy Resko 

 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Resko_(gmina) 

 

Do 31 grudnia 1998 roku wchodziła w skład województwa szczecińskiego, a w latach                        

1999–2002 w skład powiatu gryfickiego. Gmina stanowi 26,8% powierzchni powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Resko_(gmina)
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Mapa  2. Położenie Gminy Resko na mapie powiatu 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Resko_(gmina) 

 

Uwarunkowania demograficzne 

 

Gmina Resko ma 7 988 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. 

W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi                     

41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Rysunek 6. Podział mieszkańców Gminy ze względu na płeć w 2019 roku 

                 

49,8% 
kobiety

50,2% 
mężczyźni

https://pl.wikipedia.org/wiki/Resko_(gmina)
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Mieszkańcy Gminy Resko zawarli w 2019 roku 25 małżeństw, co odpowiada                                            

3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa 

zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie 

odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 29,8% mieszkańców Gminy 

Resko jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie,                           

a 10,3% to wdowy/wdowcy. 

 

Rysunek 7. Stan cywilny mieszkańców Gminy Resko w 2019 roku 

 

Źródło: Serwis Polska w liczbach 

 

Gmina Resko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu 3,12 na 1 000 mieszkańców Gminy Resko. W 2019 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 

52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 
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liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest mniejszy od średniej dla województwa 

oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

W 2019 roku zarejestrowano 102 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 124 

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Resko: 22.  

W tym samym roku nie odnotowano zameldowań z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań 

za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1. 60,1% mieszkańców Gminy Resko 

jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest 

 w wieku poprodukcyjnym. 

 

Rysunek 8. Biologiczne grupy wiekowe mieszkańców w 2019 roku 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH  

 

Polityka prorodzinna oraz wspieranie rodziny 

 

Wszystkie jednostki pomocowe działające na terenie Gminy w określony sposób zajmują              

się wspieraniem rodziny w różnych obszarach jej funkcjonowania, a ich integralne, holistyczne 

odziaływania pozwalają uzyskać zamierzone efekty i wprowadzić istotne zmiany w zakresie 

funkcjonowania instytucji rodziny. Główną jednostką organizacyjną w Gminie Resko zajmującą się 

szeroko rozumianym wspieraniem rodziny jest Centrum Usług Społecznych w Resku, który służy 

pomocą rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzi działania zmierzające do 

zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

W 2019 roku przyznanych zostało łącznie 841 świadczeń rodzinom posiadającym jedno 

dziecko, 2 201 świadczeń rodzinom z dwójką dzieci, 2 420 świadczeń rodzinom  

z trójką dzieci oraz 3 193 świadczenia rodzinom z czwórką lub większą liczbą dzieci.  

Jak można zauważyć, świadczenia niepieniężne stanowią większość ogółu udzielonych świadczeń. 

Szczegółowe dane w zakresie liczby przyznanych świadczeń niepieniężnych oraz pieniężnych 

przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 1. Rodzaje i liczba świadczeń, z których korzystały poszczególne typy rodzin  
z dziećmi w 2019 roku 

liczba dzieci ogółem świadczenia 

pieniężne 

świadczenia 

niepieniężne 

jedno dziecko 841 337 504 

dwoje dzieci 2 201 240 1 961 

troje dzieci 2 420 176 2 244 

czworo i więcej dzieci 3 193 174 3 019 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok 
 

Centrum Usług Społecznych w Resku realizuje program „Posiłek w szkole  

i w domu”, który zastąpił realizowany w latach poprzednich program „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, osób 

samotnych, w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. W 2019 roku z pomocy w formie posiłków 
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skorzystało 114 dzieci i młodzieży. Dynamika zmian w tym zakresie jest następująca: widoczny    

jest znaczny spadek liczby dzieci i młodzieży korzystających  

z posiłków.  

Wykres  1. Liczba osób korzystających z pomocy w formie posiłków w latach 2017-2019 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok 

 
Na przestrzeni lat 2017-2019 liczba rodzin, którym udzielona została pomoc  

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych uległa zmniejszeniu.  

W 2017 roku udzielono pomocy i wsparcia z tego powodu 30 rodzinom,  

w 2018 roku - 28, natomiast w 2019 roku - 26. Znaczną część rodzin, którym zostało udzielone 

wparcie z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej stanowiły rodziny niepełne. W 2018 

roku ich udział kształtował się na poziomie 75%, natomiast w 2019 roku – 81%. Rodziny 

wielodzietne stanowiły z kolei w 2019 roku 19% ogółu, natomiast w 2018 roku – 25%. 

 

Tabela 2. Rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia z powodu bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2017-2019 

 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 

rodziny niepełne b.d. 21 21 

rodziny wielodzietne b.d. 3 1 

ogółem 30 28 26 

 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok 

 

Poprawa całościowego funkcjonowania rodziny oraz udzielanie jej pomocy  

w wielu obszarach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, czy też ekonomicznym jest 

zadaniem asystenta rodziny, którego możliwość przydzielenia do danej rodziny wprowadziła 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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W CUS w Resku zatrudniony był 1 asystent rodziny. W 2019 roku w ramach realizacji 

ustawowego zadania, asystenci rodziny prowadzili pracę w 14 rodzinach przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na przestrzeni ostatnich lat liczba 

rodzin objętych ich wsparciem wahała się.  

 

Tabela 3. Dane dotyczące pracy asystenta rodziny na przestrzeni lat 2017-2019 

 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 

liczba asystentów 1 1 1 

liczba rodzin objętych wsparciem 13 17 14 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok 

W roku 2019 Gmina wypłaciła 5 602 300,00 zł zasiłku wychowawczego „500+”. Zasiłkiem 

objętych było 760 rodzin, w tym 1 120 dzieci. Powodem zmniejszenia ilości korzystających 

 z pomocy społecznej jest pomoc w formie świadczenia wychowawczego „500+” i jej wpływ  

na poprawę kondycji finansowej rodzin.  

Część osób, które przez wiele lat korzystały ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, 

po tym jak dostały świadczenie wychowawcze, zrezygnowało z niektórych zasiłków lub przestały 

całkowicie korzystać ze wsparcia CUS. Pobieranie świadczenia „500+” wpłynęło również  

na zmniejszenie liczby wypłaconych świadczeń rodzinnych. 

Stypendium szkole przyznaje się i wypłaca zgodnie z:  

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

 Uchwałą Nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Resko w celu zmniejszenia różnic  

w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc 

materialna.  

Karta Dużej Rodziny  

Od 16 czerwca 2014 roku weszły w życie przepisy prawne, na podstawie których rodziny 

wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program jest 

adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.  
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Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu 

korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form 

działalności.  

Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice)                      

lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: 

 ojciec i matka,  

 macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),  

 dzieci.  

Program obejmuje także rodziców zastępczych oraz dzieci wychowujących się w rodzinie 

zastępczej po spełnieniu w/w wymagań.  

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie:  

 rodzicom - na całe życie,  

 dzieciom - do ukończenia 18 lat,  

 dzieciom, które dalej uczą się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 lat,  

 dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.  

W 2019 roku złożono 98 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:  

 11 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną  

 1 wniosek o uzupełnienie rodziny wielodzietnej  

 86 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą                                     

się wyłącznie z rodziców.  

Łącznie w 2019 roku wydano 190 kart, z tego: 155 dla rodziców lub małżonka i 35 dla dzieci. 

Obsługa zadania – programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”  

w 2019 roku wyniosła 628,32 zł. 

 

Zachodniopomorska Karta Rodziny 

Dnia 1 lutego 2016 roku Pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Resko 

zostało zawarte Porozumienie Partnerskie w sprawie współdziałania, którego celem jest realizacja 

dwóch zadań tj. Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.  

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem 

dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart 
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Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych 

warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych 

przez partnerów Programu.  

 

O wydanie ZKR mogą ubiegać się:  

 rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz 

dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio 

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),  

 rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,  

 rodzinne domy dziecka.  

Przyznanie Karty następuje na podstawie złożonego wniosku. W przypadku rodzica Karta 

wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, 

tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia 

kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 

roku życia dziecka.  

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących 

się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką. Karty wydawane są bezpłatnie. W 2019 

roku przyjęto 2 wnioski, wydano 8 karty.  

 

System pieczy zastępczej 

Rodzinna piecza zastępcza to system, w skład którego wchodzą zawodowe, spokrewnione              

i niezawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W 2019 roku Gmina Resko poniosła 

odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę 24 300 zł. Jest to wzrost o 21% w stosunku 

do 2017 i 2018. Centrum Usług Społecznych współpracuje między innymi z:  

 Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Policją i kuratorami, 

 ośrodkami adopcyjnymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, regionalnymi 

placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, interwencyjnymi ośrodkami 

preadopcyjnymi, 

 organizacjami społecznymi. 
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Wykres  2. Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w latach 2017-2019 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok 

 

Pomoc społeczna 

Główną jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy 

Resko jest Centrum Usług Społecznych. Zadania CUS z zakresu pomocy społecznej polegają na: 

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 

2. pracy socjalnej; 

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  

z pomocy społecznej, 

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej, 

realizowanych przez CUS należą: 

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,                 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

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

i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
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6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego; 

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10. praca socjalna; 

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13. dożywianie dzieci; 

14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu                             

z zakładu karnego; 

17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

18. utworzenie i utrzymanie ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników; 

19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Do zadań własnych gminy realizowanych przez CUS, należą: 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie  

w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy   

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji  

o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez CUS należą:  

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

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

specjalistycznego wsparcia; 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; 

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany                   

na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania własne Gminy, zadania zlecone Gminie przez 

administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, zadania wynikające z rozeznanych potrzeb 

Gminy, bądź z rządowych programów pomocowych na podstawie i w granicach obowiązujących 

aktów prawnych. CUS realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje                       

się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Wykonując zadania własne gminy w zakresie 

pomocy społecznej kieruje się natomiast ustaleniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej. 
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Na koniec 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku (obecnie Centrum Usług 

Społecznych) było 21 pracowników, w tym 5 pracowników socjalnych.  

 

Wykres  3. Kadra CUS w Resku na przestrzeni lat 2017-2019 

 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok 

 

W 2019 roku świadczeniami z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań zleconych 

i własnych bez względu na ich rodzaj i formę objęto łącznie 558 rodzin. Liczba osób w rodzinach 

świadczeniobiorców wynosiła 1 321, co stanowi 16,97% ogółu mieszkańców Gminy Resko (7 748). 

Widoczny jest spadek liczby mieszkańców gminy, korzystających z pomocy społecznej. W latach 

ubiegłych z pomocy społecznej skorzystało:  

 17,72% mieszkańców Gminy (7 831) – w 2018 roku,  

 20,20% mieszkańców Gminy (7 925) – w 2017 roku. 

 

Wykres  4. Udział beneficjentów pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy Resko 
w latach 2017-2019 

 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok 

 

W ramach systemu pomocy społecznej świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego, prowadzonego w przypadku pomocy społecznej w formie wywiadu 
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środowiskowego. Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej  

w roku 2019 były: 

 

Tabela 4. Powody korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Gminy w 2019 roku 

 

 Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinach 

długotrwała lub ciężka choroba 159 381 

bezrobocie 144 449 

ubóstwo 122 286 

niepełnosprawność 65 165 

wielodzietność 32 184 

alkoholizm 28 52 

bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

26 95 

bezdomność 20 20 

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności OPS w Resku za 2019 rok 

 

Ustawa o pomocy społecznej kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, która jest 

świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji 

osoby/rodziny oraz stworzenie wielopłaszczyznowej diagnozy, na podstawie której konstruowany 

jest plan pracy z rodziną.  

Przez cały 2019 rok praca socjalna realizowana prze pracowników socjalnych obejmowała 

wiele działań pomocowych:  

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej,  

 pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomoc poprzez właściwe 

instytucje oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.  

W tym czasie pracownicy udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 263 rodzinom,  

w których zamieszkiwały 642 osoby.  
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Wykorzystywanym w tym celu narzędziem był kontrakt socjalny, oceniany  

i modyfikowany w określonych wcześniej odstępach czasowych. 

Promocja i ochrona zdrowia 

Mieszkańcy Gminy Resko posiadają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność 

w tym zakresie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR” Sp. z o.o. Podstawowa 

Opieka Zdrowotna - przychodnia lekarzy rodzinnych w Resku., z kolei  

z opieki specjalistycznej oraz w okresie świątecznym mieszkańcy mają możliwość skorzystania 

 w  Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, który prowadzi 

również nocną pomoc medyczną. Pomoc mieszkańcom niesie również Posterunek Ratownictwa 

Medycznego w Resku.  

W ramach opieki zdrowotnej funkcjonują: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Intermed” Sp. z o.o. Podstawowa Opieka Zdrowotna - przychodnia lekarza rodzinnego  

w Resku oraz NZOZ „Chirurg” Spółka z o.o. Przychodnia wielospecjalistyczna oferująca leczenie  

w zakresie: urologii, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii ogólnej oraz laryngologii.  

W Resku funkcjonuje również Zakład opiekuńczo- leczniczy dla osób wymagający całodobowych 

świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie  

wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt. 

 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 
W 2019 roku niepełnosprawność jako powód udzielania pomocy i wsparcia  

z pomocy społecznej znajdowała się na czwartym miejscu pod względem ogólnej  

liczby rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia. 

W 2019 roku ogólna liczba rodzin korzystających ze wsparcia z powodu 

niepełnosprawności kształtowała się na poziomie 65. Z prezentowanych danych wynika,  

że w latach 2017-2018 liczba rodzin, którym udzielono pomocy z tego powodu była na tym samym 

poziomie (61 rodzin), a w 2019 roku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 6%. 
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Wykres  5. Liczba rodzin, którym zostało udzielone pomoc i wsparcie z powodu 
niepełnosprawności w latach 2017-2019 

  

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok 
 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych                                        

lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, w tym zapewnienie kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę higieniczną,  

a także dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom niepełnosprawnym, starszym, 

chorym lub z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb 

klientów wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmują m.in.: zabiegi 

rehabilitacyjne, konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne. 

 

Tabela 5. Podstawowe usługi opiekuńcze w 2019 roku 

Forma pomocy Liczba 
świadczeń 

Koszt 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Podstawowe usługi 
opiekuńcze świadczone  
w miejscu zamieszkania 

12 000 359 409,00 36 36 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności OPS w 2019 roku 
 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające  

i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów dla osób wymagających całodobowej opieki 

z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb 

mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

W 2019 roku do Ośrodka wypłynęły 2 wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej 

oraz 3 postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w DPS bez zgody.  

61 61

65

58

60

62

64

66

2017 2018 2019



 

 

28 

 

Na dzień 31.12.2019 r. w domach pomocy społecznej umieszczonych było 16 osób. 

Wszystkim mieszkańcom DPS Gmina dopłacała do kosztów pobytu. 

W Resku funkcjonuje Dom pomocy społecznej przeznaczony dla dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Organem 

prowadzącym jest Powiat Łobeski. 

 

Tabela 6. Wydatki Gminy poniesione na dopłaty do pobytu w DPS w latach 2017-2019 

Rok Liczba osób Koszt świadczeń 

2017 14 328 896,24 

2018 14 368 349,64 

2019 16 394 620,55 

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności OPS w 2019 roku 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ponoszony przez Gminę w 2019 roku 

wynosił 2 055,32 zł. 

Niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Resko, posiadający wskazanie do terapii zajęciowej, 

mogą brać udział w zajęciach Warsztatu terapii zajęciowej w Łabuniu Wielkim. Warsztat 

prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Współistnienie”  z Łobza. 

 

Edukacja publiczna 

W 2019 roku 1 885 mieszkańców Gminy Resko było w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata)                

(w tym 899 kobiet oraz 986 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego  

z 2011 roku:  

 9,1% ludności posiada wykształcenie wyższe,  

 3,1% wykształcenie policealne,  

 12,2% średnie ogólnokształcące,  

 11,6% średnie zawodowe, 

 26,2% zasadniczym zawodowym 

 6,1% gimnazjalnym, 

 29,1% podstawowym ukończonym, 

 2,6% podstawowym nieukończonym. 
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Wykres  6. Wykształcenie mieszkańców Gminy Resko (stan na 2011 rok) 

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku 

 

W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Gminy Resko 

mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gminie Resko 

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,6%) oraz zasadnicze zawodowe 

(17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%)  

oraz podstawowe ukończone (26,5%). 

W roku 2018 w Gminie Resko mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów 

uczęszczało 182 dzieci (91 dziewczynek oraz 91 chłopców). Dostępnych było 190 miejsc.  

Dla porównania w 2008 roku w Gminie Resko mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów 

uczęszczało 138 dzieci (63 dziewczynki oraz 75 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.  

16,0% mieszkańców Gminy Resko w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza                                  

się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 16,7% wśród 

chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 632 uczęszcza do placówek wychowania 

przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci 

w wieku przedszkolnym.  

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% 

ludności (28,9% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach 

podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (stosunek wszystkich 

osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,48.  
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W 2019 roku w Gminie Resko znajdowało się 1 liceum ogólnokształcące, w którym  

w 5 oddziałach uczyło się 98 uczniów (62 kobiety oraz 36 mężczyzn). W 2018 roku zarejestrowano 

21 absolwentów.  

W Gminie Resko znajduje się 1 branżowa szkoła I stopnia, w której w 2 oddziałach  

w 2019 roku uczyło się 27 uczniów (7 kobiet oraz 20 mężczyzn).  

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadpodstawowym (16-18 lat) kształci się 

16,8% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział  

w szkołach ogólnokształcących przypada 19,6 uczniów. 13,5 uczniów przypada na oddział  

w branżowych szkołach I stopnia.  

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) 

znajduje się 26,6% mieszkańców Gminy Resko w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet  

i 27,5% mężczyzn). 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz reintegracja społeczna i zawodowa 

 
Ważnym wskaźnikiem w ocenie rynku pracy jest stopa bezrobocia rejestrowanego, która 

jest wyrażonym w procentach stosunkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne                               

w urzędach pracy, do liczby ludności aktywnej zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji).  

Na przestrzeni lat 2017-2019 można zauważyć spadek liczby osób bezrobotnych  

w Gminie Resko. W 2017 roku 593 osoby były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,                   

po czym liczba ta w 2018 roku spadła do 584 osób, a w 2019 roku do 559 osób. 

Wykres  7. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Łobzie w latach 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 
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W Gminie Resko największe trudności w znalezieniu pracy mają osoby po 50 roku życia. 

Szczegółowe dane dotyczące wieku osób pozostających bez pracy w latach 2017-2019 ukazuje 

poniższy wykres.  

Wykres  8. Liczba osób bezrobotnych z podziałem na wiek w latach 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 

 

Liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy przez dłuższy okres w latach 2017-2019 

spadła. W 2017 roku bezrobotnych długotrwale było 413 osób, w 2018 roku 377 osób, a w 2019 

roku 367 osób. 

 

Wykres  9. Liczba osób bezrobotnych długotrwale w latach 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 

 

Według Oceny Zasobów Pomocy Społecznej z 2019 roku, bezrobocie jako powód udzielenia 

pomocy i wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej, znalazło się na drugim miejscu                                     

pod względem liczby rodzin korzystających z pomocy.  
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Wykres  10. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia z powodu bezrobocia w latach 2017-2019 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za lata 2017-2019 

 

Jedną z form pomocy osobom bezrobotnym jest objęcie ich działaniami z zakresu 

aktywizacji zawodowej.  W 2019 roku, mieszkańcy Gminy w ramach działań aktywizujących 

najczęściej podejmowali się staży (56 osób), robót publicznych (44 osoby), a także refundowane 

były świadczenia integracyjne (36 osób). Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Liczba osób objętych aktywizacją zawodową w 2019 roku 

formy wsparcia rok 2018 rok 2019 

staż 90 56 

prace interwencyjne 4 3 

roboty publiczne 30 44 

prace społecznie 

użyteczne 
14 12 

zwrot kosztów przejazdu 

do pracy i miejsca 

odbywania stażu 

14 15 

refundacje świadczeń 

integracyjnych 
15 36 

zatrudnienie wspierane 0 1 

dofinansowanie 

wynagrodzenia 50+ 
1 2 

refundacja do 30 r.ż. 4 7 
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szkolenia 34 18 

dotacje 14 14 

refundacja 

wyposażenia/doposażenia 

stanowiska pracy 

5 20 

razem 225 228 

 

Źródło: Raport o stanie gminy za 2019 rok 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok, w Gminie Resko na 1000 

mieszkańców pracowało 206 osób6. W ciągu ostatnich trzech lat liczba osób pracujących na 1 000 

mieszkańców ulegała systematycznemu wzrostowi. 

 

Wykres  11. Liczba osób pracujących na 1000 ludności w Gminie Resko na przestrzeni lat 2017-
2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl  

 

Jednym ze wskaźników określających aktywność gospodarczą danej zbiorowości, jest liczba 

podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym terenie. W Gminie Resko na koniec 2019 

roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było łącznie 114 podmiotów, w tym większość 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – było ich 58. Podobnie sytuacja 

wyglądała w 2018 roku, kiedy to osób fizycznych prowadzących własną działalność było 59, 

natomiast wszystkich podmiotów prowadzących działalność – 114.  

Na przestrzeni lat 2017-2019 liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON w Gminie Resko utrzymywała się na podobnym poziomie. 

                                                

 
6 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej  

i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz 

pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób,                      

wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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Wykres  12. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

 

Zgodnie z poniższą tabelą, prywatna działalność gospodarcza w Gminie koncentruje się 

głównie na handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (129 podmiotów). Ważnymi sekcjami są również: budownictwo  

(94 podmioty), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (57 podmiotów), przetwórstwo przemysłowe 

(45 podmiotów) oraz transport i gospodarka magazynowa (45 podmiotów). Najmniej 

zarejestrowanych jest natomiast działalności związanych z dostawą wody; gospodarowaniem 

ściekami i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją  

(1 podmiot). 

 
Tabela 8. Rodzaj prowadzonej działalności osób fizycznych w Gminie Resko (stan na koniec 2019 
roku) 

sekcja liczba 

budownictwo - sekcja F 94 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle – sekcja G 

129 

przetwórstwo przemysłowe - sekcja C 45 

transport i gospodarka magazynowa - sekcja H 45 

pozostała działalność usługowa - sekcja S, T, U 25 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - sekcja M 27 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo - sekcja A 40 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna - sekcja Q 57 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi - sekcja I 

17 

informacja i komunikacja - sekcja J 7 
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edukacja - sekcja P 7 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa - sekcja K 18 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - sekcja R 5 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca - sekcja N 

24 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją - sekcja E 

1 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - sekcja L 7 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną                     

w Gminie Resko najwięcej (38) jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem 

liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (748) jest mikro-

przedsiębiorstw, zatrudniających 0-9 pracowników. 6,2% (49) podmiotów jako rodzaj działalności 

deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł  

i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (166) podmiotów, a 72,6% (570) 

podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

Mieszkańcy Gminy Resko zagrożeni wykluczeniem społecznym i posiadający trudności  

w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy  mogą uczestniczyć w reintegracji społecznej 

i zawodowej prowadzonej przez Centrum integracji społecznej „Od Nowa” w Łobzie. CIS posiada 

pomieszczenia socjalne w siedzibie Centrum usług społecznych w Resku. Zajęcia odbywają się na 

terenie miasta i gminy Resko. Gmina Resko co roku dofinansowuje uczestnictwo swoich 

mieszkańców w Centrum integracji społecznej. Organem prowadzącym CIS jest organizacja 

pozarządowa- Stowarzyszenie „Współistnienie” z Łobza. 

 

Kultura 

W Gminie Resko, na terenie miasta ma swoją siedzibę Centrum Kultury. Oferuje                                  

ono mieszkańcom Gminy szereg zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych, 

począwszy od zajęć muzycznych, skończywszy na sportowych. W ramach instytucji swoją 

działalność prowadzi również chór dla dorosłych oraz Klub Aktywnych Kobiet „Ka-60”. Ponadto 

Centrum Kultury aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy oraz kultywuje regionalne tradycje w ramach Koła Rękodzieła.  
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Tabela 9. Liczba wydarzeń w Centrum Kultury w  2019 roku 

lp. nazwa wydarzenia data wydarzenia zasięg wydarzenia frekwencja  
w 

wydarzeniac
h-ilość osób 
uczestnicząc

ych 

1 27 Finał WOŚP 13.01.2019 gmina 500 

2 Dzień Babci i Dziadka - 

współorganizator 

 

23.01.2019 

 

gmina 

 

100 

3 Ferie zimowe 28.01-08.02.2019 gmina ok 45 dzieci 

dziennie 

 

4 

Mały Gminny Konkurs 

Recytatorski - 

organizator Biblioteka 

Publiczna  Miasta  i 

Gminy 

 

21.02.2019 

 

gmina 

 

17 

 

5 

Obchody 10-lecia 

powstania Klubu 

Kobiet Aktywnych Ka-

60 

 

27.02.2019 

 

gmina 

 

50 

 

6 

74 rocznica 

zakończenia działań 

wojennych w Resku 

 

04.03.2019 

 

gmina 

 

50 

7 Kawiarenka 

artystyczna - koncert 

„Wspomnień 

czar...Przedwojenna 

Madame” z okazji Dnia 

Kobiet 

 

09.03.2019 

 

gmina 

 

120 

8 IV edycja Reskiej 

Wiosny Poezji i XIX 

Światowy Dzień Poezji 

w Polsce – 

współorganizacja 

uroczystych obchodów 

 

 

21.03.2019 

 

gmina 
 

100 

9 Projekcje filmowe dla 

dzieci, młodzieży i 

 

28.03.2019  

 

gmina 

 

270 
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dorosłych objazdowego 

Kina VISA 

10 V Jarmark 

Wielkanocny 

zorganizowany  na 

Rynku   w Resku. 

Udział wzięły 

wszystkie świetlice. 

 

07.04.2019 

 

gmina 

 

350 

11 VI Bieg o Strzałę 

Widanta 

01.05.2019 ogólnopolski 850 

12  Tydzień bibliotek 08.05.2019 – 

15.05.2019 

gmina 200 

 

13 

Kawiarenka 

artystyczna-monodram 

aktorki Laury Łącz ,, 

Między mną a Tobą” 

 

17.05.2019 

 

gmina 

 

80 

 

14 

Dzień Matki i Ojca 

współorganizowany z 

Kołem Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  w Resku 

 

29.05.2019 

gmina  

100 

 

15 

Dzień Matki  

organizowany we 

współpracy ze  

Stowarzyszeniem 

„Arka” 

 

31.05.2019 

gmina  

100 

16 Zakończenie roku 

artystycznego kół dla 

dzieci 

i młodzieży 

działających       w 

Centrum Kultury 

 

14.06.2019 

 

CK 

 

80 

17 Noc Świętojańska i Dni 

Reska - Impreza 

plenerowa 

22.06.2019 powiat 800 

18 Kolorowe wakacje 01-31.07.2019 gmina ok. 50 dzieci 

dziennie 

19 I zlot miłośników 

pojazdów zabytkowych 

w Resku 

20.07.2019 powiat 500 
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20 Dożynki Gminne  w 

Resku 

31.08.2019 gmina 500 

 

21 

Narodowe  czytanie 

Stefan Żeromski  

„Przedwiośnie„ 

07.09.2019 gmina  

50 

 

22 

 Seanse filmowe dla 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych - 

„ZBLIŻENIOWE KINO 

VISA” 

 

 

 

 

02.10.2019 

 

gmina 

 

250 

 

23 

Dzień Seniora 

współorganizowany z 

Kołem Emerytów, 

Rencistów                              

i Inwalidów w Resku 

 

16.10.2019 

 

gmina 

 

100 

 

24 

Koncert z okazji 101 

Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości 

„Najmłodsi dla 

Niepodległej” - 

wystąpiły dzieci i 

młodzież  

z koła wokalnego  

i instrumentalnego CK   

 

08.11.2019 

 

gmina 

 

80 

 

25 

Projekcje filmowe dla 

dzieci, młodzieży  i 

dorosłych objazdowego 

„ZBLIŻENIOWE KINO 

VISA” 

 

21.11.2019   

 

gmina 

 

265 

 

26 

Wigilia Koła Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów  

w Resku-

współorganizator 

 

18.12.2019 

 

gmina 

 

100 

 

27 

Wigilia Gminna dla 

wszystkich 

mieszkańców gminy 

współorganizowana   z 

GCAL w Resku, Gminą 

 

21.12.2019 

 

 

gmina 

 

500 
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Resko, 

Stowarzyszeniami  

z terenu gminy oraz 

Kiermasz 

Bożonarodzeniowy 

28 Sylwestrowy pokaz 

fajerwerków 

31.12.2019 - 

01.01.2020 

gmina 150 

 

Źródło: Dane uzyskane przez CUS w Resku 

 

W Resku znajduje się również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, znajdująca                                        

się w strukturze Centrum Kultury.  

 

Tabela 10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Resku im. Władysława Broniewskiego – liczba 
wypożyczeni woluminów w 2019 roku 

 

lp. oddział liczba woluminów liczba wypożyczeń 

1 oddział dla 

dorosłych 

21 026 18 108 

2 oddział dla dzieci 14 214 18 375 

razem: 35 240 36 483 

 

Źródło: Dane uzyskane przez CUS w Resku 

 

Dyrektor Centrum Kultury odpowiedzialny jest za organizację imprez gminnych, do których 

aktywnie włączają się dyrektorzy szkół podstawowych. Działalność Centrum Kultury rozszerzają 

 i uzupełniają świetlice wiejskie w: Gardzinie, Iglicach, Komorowo, Lubieniu Dolnym, Łagiewnikach, 

Łosośnicy, Ługowinie, Łabuniu Wielkim, Przemysławiu, Siwkowicach oraz w Stargardzie. 

Organizują one różne imprezy okolicznościowe, tj. Mikołajki oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży  

w okresie ferii zimowych, a także wakacji letnich. W samym Resku znajduje się „Górka Borków” – 

miejsce użytku publicznego, znajdujące się w Parku Miejskim, służące do organizacji wszelkiego 

rodzaju imprez oraz festynów gminnych (Dożynki, Noc Świętojańska). W gminie Resko nie ma kina, 

teatru ani galerii czy muzeum. 

 

 



 

 

40 

 

Tabela 11. Wydarzenia kulturalne organizowane w świetlicach wiejskich Gminy Resko  
w 2019 roku 

lp. nazwa 

miejscowości, 

w której jest 

świetlica 

 

nazwa wydarzenia 

 

zasięg 

wydarzenia 

 

frekwencja 

na 

wydarzenia

ch 

 

organizator 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

GARDZIN 

Dzień Babci i Dziadka  

Gardzin 

 

10 

 

świetlica 

Pierwszy dzień wiosny 

– ognisko i palenie 

Marzanny 

 

Gardzin/ 

Łagiewniki 

 

15 

 

świetlica 

Dzień Matki i Ojca Gardzin 15 świetlica  

Dzień Dziecka – 

współorganizowany ze 

świetlicą w 

Łagiewnikach 

Gardzin/ 

Łagiewniki 

30 świetlica  

w Gardzinie  

i 

Łagiewnikac

h, rodzice 

Wyjazd do Dygowa 

Parku Rozrywki 

Dygowo 10 świetlice, 

sołectwo CK 

Halloween Gardzin 10 świetlica 

Zabawa Andrzejkowa Gardzin 10 świetlica 

Mikołajki Gardzin 19 świetlica 

 

 

 

 

2 

 

IGLICE 

Dzień Babci i Dziadka Iglice 5 świetlica 

Spotkanie z leśniczym 

„Jak dokarmiać zimą 

zwierzęta i ptaki” 

Iglice 5 x 

Dzień Kobiet Iglice 10 świetlica 

Dzień Matki  i Ojca Iglice 10 świetlica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal karnawałowy Komorowo 12  

Powitanie wiosny   sołectwo 

Komorowo 

12 świetlica 

Dzień Dziecka sołectwo 

Komorowo 

17 świetlica, 

sołectwo 

Komorowo 

Wyjazd do Dygowa -

Rodzinny Park 

Rozrywki 

Dygowo 12 świetlice,  CK 
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3 KOMOROWO Wakacyjny Patrol sołectwo 

Komorowo  

i Łabuń 

Wielki 

12 świetlica, 

sanepid,             

OSP Resko, 

Policja Łobez 

Halloween sołectwo 

Komorowo 

20 świetlica, 

Andrzejki  10 świetlica 

Mikołajki sołectwo 

Komorowo 

17 świetlica, 

sołectwo 

Komorowo,    

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

ŁABUŃ 

WIELKI 

Dzień Dziecka sołectwo 

Łabuń 

Wielki 

17 świetlica, 

sołectwo 

Komorowo 

 

Bezpieczne wakacje sołectwo 

Łabuń 

Wielki 

         10 świetlica, 

sanepid 

Łobez,         

OSP Resko 

Wyjazd do Dygowa 

Parku Rozrywki 

Dygowo 9 świetlice, CK 

Halloween sołectwo 

Komorowo       

20 świetlica, 

sołectwo 

Komorowo, 

sołectwo 

Łabuń Wielki    

 

  Dzień Babci i 

Dziadka 

Sołectwo 

Lubień 

Dolny 

15 sołectwo 

Lubień Dolny, 

świetlica 

Dzień Matki    i Ojca Lubień 

Dolny 

15 świetlica 

Wyjazd do Dygowa 

Parku Rozrywki 

Dygowo 11 świetlice, 

sołectwo CK 

Halloween Lubień 

Dolny 

9 świetlica 

Sylwester Sołectwo 

Lubień 

Dolny 

60 sołectwo 

Lubień 
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Dolny, 

świetlica 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁAGIEWNIKI 

Dzień Babci i 

Dziadka 

Łagiewniki  

15 

x 

Powitanie wiosny  

i spalenie Marzanny 

Łagiewniki/ 

Gardzin 

 

15 

x 

 

Dzień Matki 

 

Łagiewniki 

 

15 

x 

Dzień Dziecka 

współorganizowany 

ze świetlicą w 

Gardzinie 

Gardzin/ 

Łagiewniki 

 

30 

świetlica  

w Gardzinie  

i 

Łagiewnikac

h, rodzice 

Wyjazd do Dygowa -

Rodzinny Park 

Rozrywki 

Dygowo 10 świetlice,  CK 

Halloweenn Łagiewniki 15 x 

Andrzejki Łagiewniki 12 x 

Mikołajki Łagiewniki 24 świetlica, 

sołectwo 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

ŁOSOŚNICA 

Zabawy w świetlicy i 

na placu zabaw, 

spacery, zajęcia 

komputerowe  

i plastyczne, prace 

tematyczne z okazji 

świąt 

okolicznościowych 

przez cały rok 

 

 

 

Łosośnica 

 

 

 

15 

Małe 

Przedszkole-

Świetlica 

 

Wakacyjny Patrol 

 

Łosośnica 

 

15 

świetlica, 

Sanepid,             

OSP Resko, 

Policja Łobez 

 

8 

 

ŁUGOWINA 

Zabawy w świetlicy i 

na placu zabaw, 

spacery, zajęcia 

komputerowe  

i plastyczne, prace 

tematyczne z okazji 

 

 

Ługowina 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

świetlica 
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świąt 

okolicznościowych 

przez cały rok 

 

Wyjazd do Dygowa -

Rodzinny Park 

Rozrywki 

 

 

Wakacyjny Patrol 

 

 

 

Dygowo 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

świetlice,  CK 

 

 

świetlica, 

sanepid,             

OSP Resko, 

Policja Łobez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 
PRZEMYSŁAW 

Dzień Babci i 

Dziadka 

Przemysław 25 świetlica 

Tłusty czwartek Przemysław 20 świetlica 

Zimowy Patrol Przemysław 18 świetlica, 

sanepid,             

OSP Resko, 

Policja Łobez 

Dzień Kobiet Sołectwo:      

Przemysław,        

Naćmierz 

40 świetlica, 

sołectwo 

Dzień wiosny – 

ognisko  

i palenie Marzanny 

Dobrzyca 20 świetlica 

Dzień Matki i Ojca Przemysław 18 świetlica 

Dzień Dziecka Sołectwo:  

Przemysław, 

Naćmierz 

30 świetlica, 

sołectwo 

Powitanie wakacji Przemysław 18 świetlica 

Wyjazd do Dygowa -

Rodzinny Park 

Rozrywki 

Dygowo 10 świetlice, CK 

Wakacyjny Patrol Przemysław 17 świetlica, 

sanepid,             

OSP Resko, 

Policja Łobez 

 

Halloveen Przemysław 20 świetlica 
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Mikołaj Sołectwo: 

Przemysław, 

Naćmierz 

20 świetlica, 

sołectwo 

 

 

 

10 

 

 

 

STAROGARD 

Dzień Babci i 

Dziadka 

Starogard 15 świetlica 

Dzień Matki i Ojca Starogard 15 świetlica  

i rodzice 

Wyjazd do Dygowa 

Parku Rozrywki 

Dygowo 16 świetlice, 

sołectwo CK 

Halloveen Starogard 18 świetlica 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

SIWKOWICE 

Zabawy w świetlicy i 

na placu zabaw, 

spacery, zajęcia 

komputerowe  

i plastyczne, prace 

tematyczne z okazji 

świąt 

okolicznościowych 

przez cały rok 

 

 

 

Siwkowice 

 

 

5 

 

 

świetlica 

Źródło: Dane uzyskane przez CUS w Resku 

 

Kultura fizyczna i turystyka 

Baza sportowa na terenie Gminy Resko jest dobrze rozwinięta, podjęto jednak szereg 

inwestycji mających na celu jej modernizację. Podjęte inwestycje to między innymi budowa zespołu 

boisk oraz sal sportowych przy Zespole Szkół w Resku oraz Szkole Podstawowej  

w Starogardzie. W skład infrastruktury sportowej wchodzą również: „ORLIK 2012” oraz boiska 

sportowe przy szkołach, a stan techniczny tych boisk jest zróżnicowany. Kompleks sportowy 

„ORLIK 2012” obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-

szatniowe. Ponadto w każdej miejscowości w Gminie znajdują się place zabaw, a na terenie 

miejscowości Siwkowice w roku 2014 otwarto siłownię zewnętrzną współfinansowaną                                      

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie Gminy działają również Ludowy Klub 

Sportowy „Mewa” Resko i „Jastrząb” Łosośnica, będące drużynami piłkarskimi, Koło Łowieckie 

„Knieja” oraz Związek Wędkarski „Łosoś” oraz: Piłka Siatkowa kobieca „Janeczki”,  męska 

„Volleyball Team Resko” Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” – Łosośnica, Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej „Karate Kyokushin”, ALT Resko – klub tenisowy, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
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„Łosoś”, Klub Miłośników Nordic Walking „Włóczykije”. Na terenie Gminy znajdują się również 

ścieżki rowerowe. 

Mieszkalnictwo 

W 2019 roku w Gminie Resko oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 

mieszkańców oddano więc do użytku 0,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza                          

od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej 

Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gminie Resko to 2 794 nieruchomości.  

Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza 

od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.  

Wykres  13. Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców w 2019 roku 

 

Źródło: Serwis Polska w liczbach 

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gminie Resko to 5,50 i jest 

znacznie większa od przeciętnej liczby izb w województwie zachodniopomorskim oraz znacznie 

większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Gminie Resko to 123,00 m2 i jest znacznie 

większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz 

znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości  

w całej Polsce.  

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,31% mieszkań przyłączonych jest do 

wodociągu, 92,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,52% mieszkań 

posiada łazienkę, 68,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,30% z gazu sieciowego. 

Gmina Resko nie posiada w swoich zasobach mieszkań chronionych i treningowych. 

 

Aktywność obywatelska 

Na terenie Gminy Resko funkcjonuje Gminne Centrum Aktywności Lokalnej, które znajduje 

się w strukturze CUS. Pod pojęciem GCAL należy rozumieć określony sposób działania, którego 

celem jest przywrócenie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym mieszkańców 

gminy zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społeczny, a także wsparcie otoczenia tych 

0,25

5,28

5,4

0 1 2 3 4 5 6

Gmina

Województwo

Polska



 

 

46 

 

osób. Powstanie GCAL zostało dofinansowane przez Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. GCAL prowadziło działania 

środowiskowe w ramach Programu aktywności lokalnej.. 

 
 

 

 

Ochrona środowiska  

Na terenie Gminy Resko przedsiębiorstwa produkcyjne emitujące zanieczyszczenia 

skupione są w głównej mierze w mieście oraz na obszarach zurbanizowanych do nich 

przylegających, a więc wszelkie pojawiające się zanieczyszczenia mają wyłącznie charakter 

punktowy. Emisja CO2 oraz zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnich latach uległa redukcji, 

głównie z powodu działań proekologicznych wprowadzonych w sektorze energetycznym. Całe 

województwo zachodniopomorskie, w tym również Gmina Resko, objęte jest monitoringiem 

powietrza prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Całą 

strefę zachodniopomorską, do której należy Gmina Resko, dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla zaliczono do klasy A. Mierzony po raz 

pierwszy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 zgodnie  

z Dyrektywą CAFÉ w strefie zachodniopomorskiej nie został przekroczony i strefę zaliczono do 

klasy A. Do klasy C zaliczono strefę ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10  

i benzo(a)pirenu. Przypisanie całej dużej strefie zachodniopomorskiej klasy C dla pyłu PM10  

i benzo(a)pirenu nie oznacza, że przekroczenia występują na całym obszarze. Oznacza to,  

że na obszarze strefy są miejsca wymagające podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Gmina prowadzi szereg działań proekologicznych zachowań konsumenckich, pro środowiskowych 

nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, organizowania akcji lokalnych 

służących ochronie środowiska, uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych 

dotyczących ochrony środowiska. Gmina Resko corocznie organizuje i współorganizuje działania 

w zakresie edukacji ekologicznej: „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”, w których udział biorą 

placówki edukacyjne funkcjonujące na terenie Gminy, ale również wietlice wiejskie oraz Placówka 

Wsparcia Dziennego. Do ochrony wód na terenie Gminy zalicza się działania w utrzymywaniu 

strefy ochronnej ujęć wody oraz przebudowa sieci wodociągowej, jak również likwidacja 
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oczyszczalni ścieków w Starogardzie, Łosośnicy oraz Miłogoszczy. Budowa topogeograficzna 

regionu oraz klimat pozwalają na realizację zespołów obiektów energetyki wiatrowej. 

W Gminie Resko najpoważniejszym problemem w sferze środowiskowej jest występowanie 

wyrobów azbestowych na obiektach budowlanych, w tym najczęściej na pokryciach dachowych. 

Wyroby azbestowe o największej powierzchni zlokalizowano  

w miejscowościach: Starogard i Dorowo. Natomiast pod kątem ilości azbestu przypadającej na 

liczbę mieszkańców najtrudniejsza sytuacja występuje w Dorowie (8093 m 2/100 os.), Gardzinie 

(4007 m 2/100 os.) i Policku (3940 m 2/100 os.). 

 

 

ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 
 

Potrzeby w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Resko  
w opinii jej mieszkańców   

 

Struktura badanej próby  

W badaniu diagnozującym potrzeby mieszkańców Gminy Resko w zakresie usług 

społecznych wzięło udział 176 mieszkańców mających powyżej 18 lat. Poniżej przedstawiona 

została struktura badanej próby ze względu na płeć. Możemy zauważyć, że pod względem liczby 

wypełnionych ankiet w badaniu zdecydowaną przewagę miały kobiety – stanowiły one ponad 81% 

ogółu, natomiast mężczyźni 19%. 

Rysunek 9. Płeć: 

        
Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iz  respondenci byli mocno zro z nicowani                          

pod względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowili ankietowani mający 36-45 lat (32%). Ws ro d 

oso b biorących udział w badaniu byli ro wniez  mieszkan cy mający 26-35 lat (30%), 46-55 lat (19%) 

oraz mający mniej niz  25 lat (7%), a takz e 56-65 lat (7%). Najmniejszy udział w badaniu mieli 

mieszkan cy w wieku powyz ej 65 lat (5%). 

Płeć

kobiety - 81%

mężczyźni - 19%
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Wykres  14. Wiek: 

 
Na poniz szym wykresie zaprezentowane zostało wykształcenie respondento w. Największy 

udział w badaniu mieli doros li mieszkan cy legitymujący się wykształceniem s rednim lub 

pomaturalnym (31%), natomiast co trzeci kwestionariusz ankiety wypełnili respondenci z 

wykształceniem zawodowym (30%). 29% badanych posiada wykształcenie wyz sze, 5% 

mieszkan co w zakon czyło swoją edukację na poziomie gimnazjalnym, kolejne 5% oso b na szkole 

podstawowej. 

Wykres  15. Wykształcenie:    

 
 Największa cześć respondentów zatrudniona jest w przedsiębiorstwie prywatnym – 31%. 

Co piąty mieszkaniec biorący udział w badaniu pozostaje bez pracy (22%), a 19% pracuje                                 

w instytucji publicznej (rządowej lub samorządowej). Nieco ponad 13% mieszkańców biorących 

udział w badaniu stanowili emeryci/renciści, natomiast osoby prowadzące własną działalność 

gospodarczą – 9%. Najmniejszy udział mają rolnicy – 4% oraz uczniowie/ studenci – 3%. 

 

 

 

Wykres  16. Miejsce zatrudnienia: 
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Analiza sytuacji materialnej badanej grupy pokazuje, z e mniej niz  połowa respondento w 

okres liła swoją sytuację materialną pozytywnie (35% - dobrze, 3% - bardzo dobrze). Większos c  

mieszkan co w biorących udział w badaniu oceniło swoją sytuację materialną jako ani dobrą, ani złą 

(47%). 14% respondento w okres liło ją jako złą, a 1% jako bardzo złą. 

 

Wykres  17. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

 
Stan cywilny osób biorących udział w badaniu przedstawia się następująco: większość 

respondentów jest zamężnych/żonatych (61%), co trzeci badany to panna/kawaler(30%), a 5% 

stanowią osoby owdowiałe. Najmniejszy udział w badaniu mają osoby, które są po rozwodzie (4%). 

 
 
 
 
 
 
 
Wykres  18. Stan cywilny: 
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Badani mieszkańcy Gminy Resko podają, że korzystają głównie z takich usług społecznych 

jak: pomoc społeczna (27%), wspieranie rodziny (16%), promocja i ochrona zdrowia (15%), 

edukacja publiczna (15%). W dalszej kolejności wyróżnili: kulturę (9%), przeciwdziałanie 

bezrobociu (7%), kulturę fizyczną i turystykę (7%), pobudzanie aktywności obywatelskiej np. 

wolontariat, członkostwo w organizacji pozarządowej (6%), wsparcie osób niepełnosprawnych 

(5%), ochronę środowiska (5%), pieczę zastępczą (3%), mieszkalnictwo (3%) oraz reintegrację 

społeczną i zawodową (3%). 40% badanych mieszkańców podaje,  

że nie korzysta z usług społecznych. 
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Wykres  19. Z jakiś usług społecznych korzysta Pani na terenie Gminy Resko?  

 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40%

27%

16%

15%

15%

9%

7%

7%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

nie korzystam

pomoc społeczna

wspieranie rodziny

promocja i ochrona zdrowia

edukacja publiczna

kultura

przeciwdziałanie bezrobociu

kultura fizyczna i turystyka

pobudzanie aktywności obywatelskiej (np.

wolontariat, członkostwo w organizacji

pozarządowej)

wsparcie osób niepełnosprawnych

ochrona środowiska

piecza zastępcza

mieszkalnictwo (np. mieszkania socjalne)

reintegracja społeczna i zawodowa

inne



 

 

52 

 

Polityka prorodzinna i wspieranie rodziny  
 

W dalszej kolejności poproszono o wskazanie potrzeb poszerzenia usług społecznych                        

w obszarze wspierania rodzin w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących 

wśród rodzin na terenie Gminy Resko. Najczęściej badani wskazywali na specjalistyczną pomoc 

(psycholog, pedagog, logopeda itp.) – 48%, organizowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży (43%) oraz profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci                              

i młodzieży (39%). 38% badanych mieszkańców Gminy widzi potrzebę realizowania poradnictwa 

specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, rodzinnego) (38%), profilaktyki uzależnień                         

i przemocy wśród dorosłych (31%) oraz zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 (31%), a także 

organizowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (27%).                          

W dalszej kolejności mieszkańcy wskazali na wsparcie asystenta rodziny (24%), organizowanie 

warsztatów/zajęć rozwijających zainteresowania (24%), organizowanie wydarzeń/imprez 

sprzyjających integracji rodzin (20%) oraz grup wsparcia/grup samopomocowych dla rodzin 

mających problemy opiekuńczo-wychowawcze (19%). Respondenci biorący udział w badaniu 

wyróżnili także rozpowszechnienie informacji o dostępnych formach pomocy (18%), prowadzenie 

terapii dla osób stosujących przemoc (16%), jak również organizowanie grup wsparcia/grup 

samopomocowych dla osób uzależnionych/dorosłych członków rodziny osoby uzależnionej (16%) 

i dla osób doznających przemocy w rodzinie (16%).  

Najmniejszy odsetek mieszkańców Gminy Resko wskazał na zwiększenie bazy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (11%), prowadzenie kampanii 

społecznych/edukacji społecznej (10%) i rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców (9%).  
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Wykres  20. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród rodzin?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz reintegracja społeczna i zawodowa  
 

W opinii badanych mieszkańców Gminy Resko, aby wyeliminować lub ograniczyć problemy 

występujące wśród osób bezrobotnych należałoby: organizować kursy, staże, szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe (67%), udzielać pomocy w poszukiwaniach pracy (45%), 

inicjować powstawanie nowych miejsc pracy (45%), organizować doradztwo zawodowe wśród 

młodzieży (37%) oraz dorosłych (35%), a także podejmować aktywizację zawodową osób młodych 

(33%) i starszych (23%). W dalszej kolejności respondenci wskazali na: wsparcie finansowe (22%), 

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (19%), wspieranie działalności/inicjatyw 

powstawania nowych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób bezrobotnych 

(15%) oraz inicjowanie powstawania spółdzielni socjalnych (5%). 

Wykres  21. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród osób bezrobotnych?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych  

W niniejszy podrozdziale przedstawione zostały potrzeby poszerzenia oferty wspierania 

osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych z Gminy Resko.   

Najczęściej badani wskazywali na zapewnienie rehabilitacji (60%), możliwość 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (58%) oraz organizowanie dowozu/transportu dla osób 

niepełnosprawnych (40%). W dalszej kolejności respondenci wyróżnili: likwidację barier 

architektonicznych (39%), zapewnienie całodobowej opieki (33%), specjalistyczną pomoc,                        

np. psychologa, psychiatry (32%), organizację kursów, warsztatów, zajęć podnoszących wiedzę, 

rozwijających zainteresowania (31%), a także prowadzenie usług opiekuńczych (30%), pomoc  

w czynnościach domowych, zapewnienie towarzystwa (wolontariat/usługi sąsiedzkie) (30%), 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego (25%), organizowanie szkleń dla opiekunów 

faktycznych (22%) oraz rozpowszechnianie informacji  

o dostępnych formach pomocy (20%). Z zebranych danych wynika, że za organizowaniem różnych 

form spędzania czasu wolnego jest 18% mieszkańców, kolejne 18% respondentów opowiedział się 

za organizowaniem wydarzeń/imprez integracyjnych, 13% jest za organizowaniem kampanii 

społecznych podnoszących świadomość w zakresie potrzeb  

i problemów osób starszych i niepełnosprawnych, a także za organizowaniem grup wsparcia/grup 

samopomocowych (13%). Można zauważyć również, że co dziesiąty badany mieszkaniec Gminy 

Resko opowiedział się za wspieraniem działalności/inicjowaniem powstawania nowych 

organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób  

z niepełnosprawnością i osób starszych (9%). 8% osób nie wyraziło swojego zdania  

w niniejszej kwestii wybierając odpowiedź „nie mam zdania”. 
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Wykres  22. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród osób niepełnosprawnych                      
i starszych?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Analizując wyniki uzyskane w trakcie badania mieszkańców pod kątem potrzeb osób  

z niepełnosprawnością oraz osób starszych można zauważyć, że najwyższy odsetek respondentów 

uważa, że na terenie Gminy Resko należy zapewnić transport dla osób starszych np. „taksówka dla 

seniora” (60%), wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny (49%), wprowadzić usługi porządkowe np. 

mycie okien, porządkowanie nagrobków, usługi pralnicze (44%), organizować pomoc przy 

naprawie rzeczy codziennego użytku (44%), jak również prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej 

pomocy (30%). W dalszej kolejności mieszkańcy wskazywali na szkolenia dla opiekunów 

faktycznych (24%) oraz usługi pielęgnacyjne np. mobilna pielęgnacja paznokci (18%).  

 

Wykres  23. Które z poniższych usług społecznych dla osób starszych  
i niepełnosprawnych uważa Pan/i za potrzebne do utworzenia na terenie Gminy Resko?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Ochrona zdrowia i uzależnienia  
 

W kolejnym bloku tematycznym dotyczącym ochrony zdrowia, mieszkańcy zostali zapytani 

o trudności jakie napotykają przy korzystaniu z usług zdrowotnych na terenie Gminy Resko. Jako 

główne trudności badani wskazali: brak specjalistów z niektórych dziedzin (86%), długi okres 

oczekiwania na wizytę (61%), długi okres oczekiwania na zabiegi lub badania (51%), trudności                    

z uzyskaniem skierowania na badania (41%), niewłaściwy stosunek personelu medycznego                    

do pacjenta (39%), trudności z uzyskaniem skierowania do lekarza specjalisty (32%) oraz 

ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

(28%). Ankietowani w wariancie „inne” podali takie odpowiedzi jak: tygodniowy czas wypisywania 

recept na leki stałe, odmowa umówienia dziecka na wizytę lekarską w celu pilnej diagnostyki.  

 

Wykres  24. Jakie trudności napotyka Pan/i przy korzystaniu z usług zdrowotnych na terenie Gminy 
Resko?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Aby wyeliminować lub ograniczyć problem uzależnień na terenie Gminy Resko badani                     

są zdania, że należałoby poszerzyć ofertę pomocy psychologiczno-terapeutycznej (63%) oraz 

realizować działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (50%). Ankietowani wyróżnili również: 

pomoc prawną (33%), pomoc medyczną (30%), profilaktykę osób dorosłych (29%), rozwój 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego (26%), organizowanie grup 

samopomocowych/grup wsparcia (25%), upowszechnienie informacji na temat dostępnych form 

pomocy (24%), kampanie społeczne/edukacja społeczna (23%),  

a także pomoc materialną (9%). 

 

Wykres  25. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemu uzależnień? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

Aktywność obywatelska  

Przedmiotem prowadzonej diagnozy było także określenie poziomu aktywności 

mieszkańców w środowisku lokalnym. Z analizy materiału badawczego wynika,  

że w czasie ostatniego roku poprzedzającego badanie: 

 członkiem jakiejś organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia) było 22% 

mieszkańców; 

 26% respondentów współpracowało w formie wolontariatu z jakąś organizacją                                 

lub instytucją. 
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Z poniższej tabeli wynika, że większość badanych mieszkańców Gminy Resko nie bierze 

czynnego udziału w aktywności obywatelskiej i nie angażuje się w działania na rzecz społeczności 

lokalnej. 

Wykres  26. Czy w czasie ostatniego roku poprzedzającego badanie:  

 

W dalszej kolejności poproszono badanych mieszkańców o określenie, czy zdecydowaliby 

się na działalność społeczną w organizacjach na rzecz mieszkańców lub pomoc w formie 

wolontariatu. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 54% mieszkańców, w tym 20% 

zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 34% zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. Raczej 

nie zdecydowałoby się na działalność społeczną 25% respondentów, natomiast zdecydowanie                  

nie prawie 3% badanych. Jednocześnie możemy zauważyć,  

że blisko co piąty ankietowany miał trudność w określeniu tego, czy zdecydowałby się na społeczną 

działalność lub pomoc w formie wolontariatu (18%). 

Wykres  27. Czy zdecydowałby/aby się Pan/i na działalność społeczną w organizacjach na rzecz 
mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu? 

 
Badani mieszkańcy Gminy widzą potrzebę utworzenia Punktu Informacyjnego ds. Usług 

Społecznych i zatrudnienia tam osoby niepełnosprawnej (30% zdecydowanie tak,  

37% raczej tak). Przeciwnego zdania jest 7% osób (4% raczej nie, 3% zdecydowanie nie).  

Co czwarty respondent nie wyraził swojego zdania, wybierając odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
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Wykres  28. Czy Pana/i zdaniem na terenie Gminy Resko jest potrzeba utworzenia Punktu 
Informacyjnego ds. Usług Społecznych i zatrudnienie tam osoby niepełnosprawnej? 

 
 

Kultura, sport i rekreacja  
 

W niniejszy podrozdziale przedstawione zostały potrzeby dorosłych mieszkańców Gminy 

Resko w zakresie aktywności kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej. 

W pierwszym pytaniu mieszkańcy Gminy Resko mieli ocenić obecny poziom dostępności                

do aktywności kulturalnej, sportowej, jak i rekreacyjnej. Opinia respondentów dotycząca poziomu 

dostępności do wyżej wymienionych aktywności przedstawia się następująco: 

 Aktywność kulturalną (zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, wernisaże, kluby 

czytelników itp.) bardzo dobrze lub dobrze oceniło 18% badanych, o jej średnim poziomie 

ma przekonanie co trzeci mieszkaniec Gminy (27%), natomiast 43% respondentów oceniło 

poziom dostępności jako bardzo zły lub zły. Brak wiedzy  

w tym zakresie wykazało 11% ankietowanych. 

 Bardzo dobry lub dobry poziom dostępności do aktywności sportowej (klubów sportowych, 

zajęć sportowych, turniejów, sekcji sportowych itp.) oceniło łącznie 31% respondentów.                  

O jej średnim poziomie ma przekonanie co trzeci badany (29%), natomiast jej zły lub bardzo 

zły poziom oceniło 34% osób. 6% respondentów miało trudności w ocenieniu poziomu 

dostępności do aktywności sportowej w Gminie. 

 Mieszkańcy najlepiej ocenili poziom dostępności do aktywności rekreacyjnej (place zabaw, 

parki, siłownie zewnętrzne), gdyż 39% uważa, że jest on bardzo dobry lub dobry. Co trzeci 

badany uznał, że poziom dostępności do aktywności rekreacyjnej w Gminie jest bardzo niski 

lub niski (28%). O średnim poziomie dostępności do aktywności rekreacyjnej                                       

ma przekonanie 30% mieszkańców, natomiast 3% osób wykazało brak wiedzy w tym 

zakresie. 

 

 

30%

37%

4% 3%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

zdecydowanie
tak

raczej tak raczej nie zdecydowanie
nie

trudno
powiedzieć



 

 

64 

 

Wykres  29. Proszę ocenić obecny poziom dostępności do niżej wymienionych form aktywności na 
terenie Gminy Resko. W każdym wierszu należy zaznaczyć maksymalnie 1 odpowiedź.  Proszę 
posłużyć się sześciopunktową skalą, na której 0 oznacza „nie wiem”,  
1 - „bardzo zły”, 2 – „zły”, 3 - „średni”, 4 - „dobry”, 5 - „bardzo dobry”. 

 

W następnym pytaniu respondenci mieli określić, czy na terenie Gminy Resko jest potrzeba 

poszerzania alternatywnych form spędzania czasu wolnego np. zajęć edukacyjnych, pikników, 

wydarzeń i małych akcji osiedlowych. Zdecydowana większość, tj. 87% osób (suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”) uważa, że takie działania powinny być podejmowane. Tylko 2% 

badanych jest zdania, że raczej nie ma potrzeby poszerzania alternatywnych  form spędzania czasu 

wolnego, natomiast 11% respondentów trudno było odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres  30. Czy Pana/i zdaniem na terenie Gminy Resko jest potrzeba poszerzenia alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego (np. zajęcia edukacyjne, pikniki, wydarzenia, projekty socjalne)? 
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Potrzeby w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Resko w opinii 
pracowników instytucji pomocowych  

 

Struktura badanej próby  

W badaniu diagnozującym potrzeby mieszkańców Gminy Resko w zakresie usług 

społecznych wzięło udział 31 pracowników instytucji pomocowych. Poniżej przedstawiona została 

struktura badanej próby ze względu na płeć. Możemy zauważyć, że pod względem liczby 

wypełnionych ankiet w badaniu zdecydowaną przewagę miały kobiety – stanowiły one ponad 87% 

ogółu, natomiast mężczyźni 13%. 

Rysunek 10. Płeć: 

 
Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iz  respondenci są mocno zro z nicowani                             

pod względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowili ankietowani mający 36-45 lat (65%). Ws ro d 

oso b biorących udział w badaniu byli ro wniez  pracownicy mający 26-35 lat (13%), 46-55 lat (13%)                

oraz mający 56-65 lat (10%).  

Wykres  31. Wiek: 

 
Na poniz szym wykresie zaprezentowane zostało wykształcenie respondento w. Największy 

udział w badaniu mieli ankietowani legitymujący się wykształceniem wyz szym (77%). Co piąty 

respondent posiadał wykształcenie s rednie lub pomaturalne (19%),  

a 3% zawodowe.  
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Wykres  32. Wykształcenie: 

 
Jak wynika z opinii pracowników instytucji pomocowych, mieszkańcy Gminy Resko 

najczęściej korzystają z takich usług społecznych jak: pomoc społeczna (90%), wspieranie rodziny 

(42%), mieszkalnictwo (32%), promocja i ochrona zdrowia (26%), wspieranie osób 

niepełnosprawnych (23%) oraz edukacji publicznej (23%). W dalszej kolejności wyróżnili: 

przeciwdziałanie bezrobociu (16%), kulturę fizyczną i turystykę (16%), kulturę (13%), ochronę 

środowiska (6%) oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej np. wolontariat, członkostwo  

w organizacji pozarządowej. 

Wykres  33. Z jakich usług społecznych najczęściej korzystają mieszkańcy Gminy Resko?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Wpieranie rodziny  
 

W kolejnym pytaniu ankietowani mieli określić, jakie działania należy podejmować                            

na terenie Gminy Resko w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród 

rodzin. Wśród głównych działań pracownicy instytucji pomocowych wyróżnili: specjalistyczną 

pomoc np. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną itp. (81%), poradnictwo specjalistyczne 

np. prawne, psychologiczne, rodzinne (68%), profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci                     

i młodzieży (65%), profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dorosłych (48%), 

rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy (48%), organizowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (45%), organizowanie 

warsztatów/zajęć rozwijających zainteresowania (45%), organizowanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (42%) oraz zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. 

W dalszej kolejności badani wskazali na takie działania jak: wsparcie asystenta rodziny (39%), 

organizowanie grup wsparcia/grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo-

wychowawcze (35%), organizowanie grup wsparcia/grup samopomocowych dla osób 

doznających przemocy w rodzinie (35%), rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców (35%), organizowanie wydarzeń/imprez sprzyjających integracji rodzin (35%), 

organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych (32%), 

organizowanie grup wsparcia/grup samopomocowych dla osób uzależnionych/dorosłych 

członków rodziny osoby uzależnionej (29%), prowadzenie terapii dla osób stosujących przemoc 

(23%), zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (23%),                      

a także prowadzenie kampanii społecznych/edukacji społecznej (16%). 
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Wykres  34. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród rodzin?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Wśród potrzeb mieszkańców Gminy Resko w zakresie usług społecznych i działań 

wspierających rodzinę pracownicy instytucji pomocowych zwrócili uwagę na realizowanie 

kampanii społecznych i edukacyjnych. 

„Szczególnie powinny być podejmowane kampanie społeczne/edukacyjne, informacja 

gdzie i jak można skorzystać z pomocy, kto tę pomoc świadczy i do kogo jest 

skierowana. Obecnie większość projektów kierowana jest do osób, które już korzystają 

z wsparcia opieki, jednak mając na uwadze obecną sytuację (pandemia) osób, rodzin, 

które będą potrzebowały pomocy przede wszystkim poradnictwa specjalistycznego 

będzie więcej, a może już nawet jest, jednak nie wiedzą, że w Resku można uzyskać 

wsparcie nie będąc w grupie tzw. z wykluczenia społecznego, czyli tych, którzy do tej 

pory sobie radzili. Często brak wiedzy gdzie szukać wsparcia i krótko mówiąc czasem 

wstyd, nie pozwalają na sięgnięcie po różne formy działań, które mogą pomóc  

w funkcjonowaniu wielu rodzin, szczególnie dzieci i młodzieży, która już ma problemy 

z komunikacją, lękami i depresjami. Może jakaś gminna błękitna linia telefoniczna, 

internetowa? A po drugiej stronie specjalista, który porozmawia, nakieruje. 

Niekoniecznie od razu zajęcia grupowe czy indywidualne, ale właśnie rozmowa,                  

a do celowo grupa wsparcia w Resku czy na wioskach, gdzie jeszcze sytuacja może być 

jeszcze gorsza.” 
 

Badani zaproponowali, aby w ramach podejmowanych działań zajęć się profilaktyką,                     

jak również podnoszeniem kompetencji społecznych i rodzicielskich mieszkańców. 

„Działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej 

zajęcia animacyjne, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności 

dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin, będą służyć tzw. wczesnej 

profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji 

zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz działania wspierające ich rodziny. Warsztaty 

dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i rodzicielskich. 

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne wspólnie z dziećmi, spotkania integracyjne, które 

będą miały za zadanie pokazać rodzinom aktywny sposób świętowania świąt  

i ważnych wydarzeń rodzinnych.” 
 

W ramach wspierania rodziny, w opinii respondentów należałoby podjąć współpracę  

z asystentem rodziny, jak również zwiększyć bazę placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego.  
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz reintegracja społeczna i zawodowa  
 

W opinii badanych pracowników instytucji pomocowych z Gminy Resko, aby wyeliminować 

lub ograniczyć problemy występujące wśród osób bezrobotnych należałoby: organizować kursy, 

staże, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (74%), organizować doradztwo zawodowe 

wśród młodzieży (71%) oraz dorosłych (68%), inicjować powstawanie nowych miejsc pracy 

(48%), a także podejmować aktywizację zawodową osób młodych (48%) i niepełnosprawnych 

(42%). W dalszej kolejności respondenci wskazali na: pomoc  

w poszukiwaniu pracy (32%), aktywizację zawodową osób starszych (29%), inicjowanie 

powstawania spółdzielni socjalnych (19%) oraz wspieranie działalności/inicjatyw powstawania 

nowych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób bezrobotnych (16%).  

Wykres  35. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród osób bezrobotnych?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

Badani jako główne potrzeby mieszkańców Gminy z zakresu usług społecznych  

i działań wspierających w obszarze przeciwdziałania bezrobociu wskazali na aktywizację 

zawodową, głównie młodzieży i osób z terenów wiejskich. 
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„Aktywizacja mieszkańców z terenów wiejskich, wsparcie działań związanych                               

z uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych.” 

 

„Kursy aktywizujące młodzież, pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe 

wśród 

młodzieży.” 
 

Zwrócono także uwagę, że Gmina Resko była niegdyś Gminą typowo rolniczą,                                          

co ma bezpośrednie przełożenia na kształtowanie się rynku pracy. 

„Bardzo trudny temat, Gmina nasza była typową gmina rolniczą, obecnie trend się 

zmienia i młodzi nie zostają na roli, a mieszkańcy wsi często pozostają bez pracy, bądź 

szukają jej w pobliskich miejscowościach. Obecna sytuacja dodatkowo utrudnia rozwój 

własnej działalności bądź zatrudnianie nowych pracowników. Jednak organizowanie 

doradztwa czy to na warsztatach czy on-line i proponowanie rozwiązań dla np. prac 

które można wykonywać w domu np. rękodzieło i sprzedaż przez internet. Często osoby, 

które mają już jakiś fach w ręku i mogłyby prowadzić sprzedaż przez internet, często 

nie wiedzą jak do tego się zabrać, nie mają komputera lub internetu. Może informacja, 

warsztaty jak do tego się zabrać, gdzie pozyskać środki na zakup potrzebnego sprzętu, 

jak prowadzić sprzedaż przez internet. Naprawdę ludzie w naszej Gminie nie mają 

wiedzy w tym zakresie, szczególnie ci starsi (nie po 60-tce, a 40-50-latkowie).” 
 

Co więcej, według badanych należałoby inicjować powstawanie większej ilości miejsc pracy, 

a także powinno zagwarantować się pracownikom lepsze wynagrodzenie.  

W przeciwdziałaniu bezrobociu sprawdziłyby się organizacje pozarządowe oferujące wsparcie 

osobom pozostającym bez pracy.  
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Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych  
 

W niniejszy podrozdziale przedstawione zostały potrzeby poszerzenia oferty wspierania 

osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych z Gminy Resko. 

Najczęściej badani pracownicy instytucji pomocowych wskazywali na: możliwość 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (71%), zapewnienie rehabilitacji (71%) oraz likwidację 

barier architektonicznych (61%). W dalszej kolejności ankietowani wyróżnili: prowadzenie usług 

opiekuńczych (58%), pomoc w czynnościach domowych, zapewnienie towarzystwa                                        

np. wolontariat/usługi sąsiedzkie (52%), organizowanie dowozu/transportu dla osób 

niepełnosprawnych (52%), organizowanie wydarzeń/imprez integracyjnych (45%), 

specjalistyczną pomoc, np. psychologa, psychiatry (42%), rozpowszechnianie informacji  

o dostępnych formach pomocy (42%), organizowanie kampanii społecznych podnoszących 

świadomość w zakresie potrzeb i problemów osób starszych i niepełnosprawnych (39%),  

a także organizowanie szkleń dla opiekunów faktycznych (35%) oraz prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego (32%). Z zebranych danych wynika, że za zapewnieniem całodobowej opieki 

opowiedziało się 29% badanych, kolejne 29% respondentów wskazało na organizowanie kursów, 

warsztatów, zajęć podnoszących wiedzę, rozwijających zainteresowania, 23% jest                                                 

za organizowaniem różnorodnych form spędzania czasu wolnego, 19% za organizowaniem grup 

wsparcia/grup samopomocowych, kolejne 19% za wspieraniem działalności/inicjowaniem 

powstawania nowych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 3% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania.  
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Wykres  36. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w 
celu wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród osób 
niepełnosprawnych i starszych?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Analiza wyników badania pracowników instytucji pomocowych pod kątem potrzeb osób                  

z niepełnosprawnością oraz osób starszych pokazuje, iż na terenie Gminy Resko należy zapewnić 

pomoc przy naprawie rzeczy codziennego użytku (68%), wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny (68%), 

wprowadzić usługi porządkowe np. mycie okien, porządkowanie nagrobków, usługi pralnicze 

(65%), a także zapewnić transport dla osób starszych „taksówka seniora” (65%). W dalszej 

kolejności respondenci wskazywali na szkolenia dla opiekunów faktycznych (35%), usługi 

pielęgnacyjne np. mobilna pielęgnacja paznokci (35%) oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 

(32%). Co dziesiąty ankietowany nie wyraził swojego zdania (10%). 

 

Wykres  37. Które z poniższych usług społecznych dla osób starszych  
i niepełnosprawnych uważa Pan/i za potrzebne do utworzenia na terenie Gminy Resko?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Ochrona zdrowia i uzależnienia  

W kolejnym bloku tematycznym poruszono zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia  

i uzależnień. W pierwszym pytaniu badani zostali poproszeni o określenie, czy na terenie Gminy 

Resko jest potrzeba poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia, tj. edukacja zdrowotna, 

profilaktyka, kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu 

życia. Pracownicy instytucji pomocowych widzą dużą potrzebę rozwoju działań związanych                          

z promocją zdrowia. Część z nich wymieniła takie działania jak: 

 spotkania z diabetykiem, 

 spotkania z dietetykiem, 

 spotkania z fizjoterapeutą,  

 spotkania z trenerem, wspólne ćwiczenia np. dla osób starszych. 

Ankietowani zwrócili uwag, że przez pandemię związaną z COVID-19 pogorszyła się jakość 

podejmowanych działań, mających na celu promocję zdrowia. 

„Wszystkie wymienione aspekty u nas kuleją. Pandemia tylko wzmogła ten stan, ale już 

wcześniej można było dostrzec braki w promocji zdrowia. Szczególnie wśród dzieci                      

i młodzieży, która mało korzysta z zajęć sportowych. Co prawda Zespół Szkół i „Mewa 

Resko” w dziedzinie sportowej oferują sporo możliwości, jednak nie wszyscy mogą grać 

w piłkę lub biegać. Szczególnie dzieci i młodzież na wioskach są pozbawione 

dodatkowych możliwości. Może organizacja mobilnej strefy edukacyjnej  

w promowaniu zdrowia? Chodzi mi o dotarcie do świetlic wiejskich i zaproszenie 

mieszkańców wsi na aktywne spotkania, w postaci prezentacji przeprowadzonej                      

np. przez specjalistę ds. odżywiania, fitnessu, promocji zdrowego stylu życia. Połączyć 

to wszystko z pokazem np. zestawu ćwiczeń, bądź zdrowego gotowania. Może warto 

choć pilotażowo spróbować  i zachęcić sołtysów do zebrania kilku lub kilkunastu osób                          

i zorganizować takie zajęcia. Zaprosić do współpracy lokalne stowarzyszenia.” 

Zwrócono uwagę również na działania profilaktyczne z zakresu problemu nadwagi,  

a także na prelekcje związane z rozpoczęciem życia seksualnego. Istotne, aby te działania 

prowadzili pracownicy służby zdrowia.   

„Pogadanki, prelekcje prowadzone przez lekarza, pielęgniarkę z młodzieżą na temat 

konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej, radzenia sobie w sytuacji zajścia w ciążę, 

opieka nad niemowlakiem.” 
 

„Bezpłatny dostęp do lekarzy lub badań specjalistycznych, spotkania związane                               

z promocją zdrowia czy też profilaktyką, nauka młodych matek pielęgnacji niemowląt 

przez pielęgniarki, nauka prawidłowej higieny nastolatków.” 
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W kolejnym pytaniu, badani mieli określić jakie trudności napotykają mieszkańcy przy 

korzystaniu z usług zdrowotnych na terenie Gminy Resko. Jako główne trudności ankietowani 

wyróżnili: brak specjalistów z niektórych dziedzin (90%), długi okres oczekiwania na zabiegi                     

lub badania (68%), długi okres oczekiwania na wizytę (55%), ograniczona liczba wizyt domowych 

lekarza u osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (45%), niewłaściwy stosunek personelu 

medycznego do pacjenta (39%),trudności z uzyskaniem skierowania na badania (29%) oraz  

do lekarza specjalisty (26%).  

Wykres  38. Jakie trudności napotykają mieszkańcy Gminy przy korzystaniu z usług zdrowotnych?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

Z analizy wyników badań zrealizowanych wśród pracowników instytucji pomocowych 

wynika, że w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemu uzależnień na terenie Gminy Resko 

należałoby realizować działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (71%), a także udzielać 

pomocy psychologiczno-terapeutycznej (65%). Ankietowani wyróżnili również: profilaktykę osób 

dorosłych (52%), upowszechnianie informacji na temat dostępnych form pomocy (52%), 

organizowanie grup samopomocowych/grup wsparcia (39%), kampanie społeczne/edukacja 

społeczna (39%), pomoc medyczną (32%), pomoc prawną (32%), rozwój alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (32%), a także pomoc materialną (3%). 
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Wykres  39. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie Gminy Resko w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia problemu uzależnień?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

Bezdomność  
 

Aby wyeliminować lub ograniczyć problem bezdomności na terenie Gminy Resko, badani 

pracownicy instytucji pomocowych wskazali, że należałoby zapewnić mieszkania socjalne                          

lub mieszkania chronione, a także dać możliwość odpracowania zadłużenia mieszkania. 

„Zapewnienie mieszkań socjalnych lub mieszkań chronionych. Możliwość 
odpracowania zadłużenia za czynsz.” 
 

W opinii ankietowanych, problem bezdomności na terenie Gminy jest niewielki. Funkcję 

ośrodka udzielającego pomocy osobom bezdomnym pełni MONAR. Zwrócono również uwagę,                   

że do ograniczenia rozmiarów bezdomności należałoby włączyć reskich księży. 

 

 

„Bezdomność jest marginalna więc nie ma chyba większych takich potrzeb. ,,Monar" 

jest chyba wystarczającym ośrodkiem dla takich ludzi. Zaangażować należy                            

do współpracy w tych problemach reskich księży. Taka współpraca na pewno 

przyniosłaby pozytywne owoce.” 
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Kultura, sport i rekreacja  
 

W niniejszy podrozdziale przedstawiona została dostępność do aktywności w zakresie 

kultury, sportu oraz rekreacji. 

W pierwszym pytaniu pracownicy instytucji pomocowych mieli ocenić obecny poziom 

dostępności do aktywności kulturalnej, sportowej, jak i rekreacyjnej. Opinia ankietowanych 

dotycząca poziomu dostępności do wyżej wymienionych aktywności została przedstawiona 

poniżej: 

 Aktywność kulturalną (zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, wernisaże, kluby 

czytelników itp.) bardzo dobrze lub dobrze oceniło 24% badanych, o jej średnim poziomie 

ma przekonanie co drugi ankietowany (48%), natomiast co czwarty respondent (26%) 

ocenił poziom dostępności jako bardzo zły lub zły. Brak wiedzy  

w tym zakresie wykazało 3% ankietowanych. 

 Bardzo dobry lub dobry poziom dostępności do aktywności sportowej (klubów sportowych, 

zajęć sportowych, turniejów, sekcji sportowych itp.) oceniło łącznie 48% respondentów.                 

O jej średnim poziomie ma przekonanie 39% badanych, natomiast jej zły lub bardzo                         

zły poziom oceniło 13% osób.  

 Badani pozytywnie ocenili poziom dostępności do aktywności rekreacyjnej (baseny, place 

zabaw, parki, siłownie zewnętrzne), gdyż 42% uważa, że jest on bardzo dobry lub dobry,                

a według 42% jest on na średnim poziomie. 16% badanych uznało, że poziom dostępności 

do aktywności rekreacyjnej w Gminie jest bardzo niski lub niski.  

  

Wykres  40. Proszę ocenić obecny poziom dostępności do niżej wymienionych form aktywności na 
terenie Gminy Resko.  
W każdym wierszu należy zaznaczyć maksymalnie 1 odpowiedź.  Proszę posłużyć się sześciopunktową 
skalą, na której 0 oznacza „niewiem”, 1 - „bardzo zły”, 2 – „zły”, 3 - „średni”, 4 - „dobry”, 5 - „bardzo 
dobry”. 
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W kolejnym pytaniu ankietowani mieli określić, czy na terenie Gminy Resko jest potrzeba 

poszerzania alternatywnych form spędzania czasu wolnego np. zajęć edukacyjnych, pikników, 

wydarzeń i małych akcji osiedlowych. Większość, tj. 94% badanych (suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”) uważa, że takie działania powinny być podejmowane. 6% 

respondentów trudno było odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres  41. Czy Pana/i zdaniem na terenie Gminy Resko jest potrzeba poszerzenia alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego (np. zajęcia edukacyjne, pikniki, wydarzenia, projekty socjalne)? 
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Współpraca instytucjonalna  

W ostatnim pytaniu badani mieli ocenić współpracę z innymi instytucjami z którymi 

współpracują w zakresie rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy Resko.                  

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, współpraca międzyinstytucjonalna jest na dobrym poziomie, 

ale jak zwracają uwagę ankietowani, mógłby być lepszy przekaz informacji.  

„Współpraca między instytucjami istnieje, ale powinna być ulepszana. Większe 

zaangażowanie instytucji w sprawach pomocowych, wspierających itp.” 

 

„Współpraca na poziomie merytorycznym jest dobra. Przepływ informacji, 

sprawozdania 

również. Może działania promocyjno-informacyjne dla pracowników urzędu, jakie 

działania podejmuje CUS.” 

 

„Sprawne funkcjonowanie i spójność wszystkich instytucji to czynniki, umożliwiające 

realizację oraz osiąganie wytyczonych przez  celów. Wzajemna znajomość  

i zrozumienie swoich problemów, pozwala efektywniej funkcjonować. Silna współpraca 

międzyinstytucjonalna niesie korzyści dla wszystkich osób zaangażowanych  

w rozwiązywanie problemów społecznych.” 

 

„Mogłyby być lepszy przepływ informacji.” 
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WSKAŹNIKI POTRZEB W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH 

Nazwa wskaźnika Opis Źródło Metoda/technika 

Struktura rodzin Liczba rodzin według 
typów 

GUS Analiza danych 
zastanych 

Struktura rodzin 
według rodzaju 
usług z zakresu 
pomocy społecznej 

Liczba rodzin, które 
skorzystały 
z usług pomocy, według 
rodzaju 
usług 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Poziom bezradności 
w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych 

Liczba rodzin z 
problemami 
opiekuńczo- 
wychowawczymi  
 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Przemoc w rodzinie Liczba założonych 
niebieskich kart 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Liczba osób 
korzystających  
z usług 
edukacyjnych dla 
rodziców 

Rodziny, które mają 
trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Liczba odbiorców 
usług w zakresie 
pomocy społecznej 
według rodzaju 

Osoby, które zgodnie  
z ustawą z dnia 
12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej 
(t.j.. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 z późn. zm.) 
były uprawnione 
i otrzymały pomoc 
społeczną 
według jej rodzaju 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Liczba osób 
bezdomnych 

Osoby 
niezamieszkujące  
w lokalach 
mieszkalnych  
w rozumieniu 
przepisów 
o ochronie praw 
lokatorów 
i mieszkaniowym 
zasobie gminy 
i niezameldowane na 
pobyt stały, 
w rozumieniu 
przepisów o ewidencji 
ludności, a także osoby 
niezameldowane 

CUS Analiza danych 
zastanych 
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w lokalach 
mieszkalnych 
i zameldowane na 
pobyt stały w lokalach, 
w których nie ma 
możliwości 
zamieszkania 

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
z powodu ciężkiej 
lub długotrwałej 
choroby 

Osoby, które zgodnie  
z ustawą o pomocy 
społecznej były 
uprawnione 
i otrzymały pomoc 
społeczną z powodu 
ciężkiej lub 
długotrwałej choroby 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
z powodu 
alkoholizmu 

Osoby, które zgodnie  
z ustawą o pomocy 
społecznej były 
uprawnione 
i otrzymały pomoc 
społeczną z powodu 
alkoholizmu 

CUS Analiza dokumentów 
Analiza danych 
zastanych 

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
z powodu 
narkomanii 

Osoby, które zgodnie  
z ustawą o pomocy 
społecznej były 
uprawnione 
i otrzymały pomoc 
społeczną z powodu 
narkomanii 

CUS Analiza dokumentów 
Analiza danych 
zastanych 

Liczba osób 
korzystających ze 
specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Osoby, które zgodnie  
z ustawą o pomocy 
społecznej były 
uprawnione 
i skorzystały ze 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Dostępność 
programów z 
zakresu 
promocji zdrowia 

Udział osób 
uczestniczących  
w programach 
z zakresu promocji 
zdrowia w różnych 
jego aspektach 
realizowanych 
przez placówki 
edukacyjne, kulturalne, 
sportowe oraz ośrodek 
pomocy społecznej 

Placówki 
oświatowe 
Ośrodki kultury 
Świetlice 
Ośrodki sportu  
i rekreacji 
CUS 

Analiza dokumentów 
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na terenie Gminy 

Osoby korzystające  
z usług z tytułu 
niepełnosprawności 

Liczba osób 
korzystających z usług 
dla osób z 
niepełnosprawnościami 
według rodzaju usług 

CUS Analiza danych 
zastanych 

Dostosowanie 
infrastruktury 
technicznej do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Udział miejsc 
użyteczności publicznej 
(np. instytucji, toalet 
publicznych) 
dostosowanych do 
potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych  
w ogólnej 
liczbie miejsc 
użyteczności 
publicznej 

UM Analiza danych 
zastanych 
Obserwacja 
Wywiady 
indywidualne 
Zogniskowane 
wywiady 
grupowe 

Poziom skolaryzacji 
wśród dzieci 
w wieku 
przedszkolnym 

Udział dzieci objętych 
edukacją 
przedszkolną wśród 
dzieci w wieku 
3–6 lat 

UM Analiza danych 
zastanych 

Dostęp do oferty 
edukacyjnej  
i rozwoju 
zainteresowań dla 
osób 50+ 

Liczba miejsc na 
kursach edukacyjnych 
dla seniorów do liczby 
mieszkańców 
w kategorii 50+ 

UM 
Placówki 
oświatowe 
Ośrodki kultury 
Świetlice 
Ośrodki sportu  
i rekreacji 
CUS 

Analiza danych 
zastanych 
Sondaż 
Wywiady 
indywidualne 
Zogniskowane 
wywiady 
grupowe 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Liczba osób 
bezrobotnych 
zarejestrowanych 

PUP Analiza danych 
zastanych 

Stopa 
długotrwałego 
bezrobocia 
[%] 

Udział długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób w wieku 
produkcyjnym 

PUP Analiza danych 
zastanych 

Poziom aktywności 
zawodowej 
mieszkańców [%] 

Udział osób biernych 
zawodowo 
wśród mieszkańców  
w wieku produkcyjnym 
i w podziale na 
kategorie (kobiety, 
mężczyźni, 
niepełnosprawni, 
osoby 50+) 

PUP Analiza danych 
zastanych 
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Dostęp do usług 
poradnictwa 
zawodowego 
i przygotowania 
zawodowego 
dorosłych 

Liczba osób objętych 
wsparciem 
do liczby osób 
bezrobotnych 
i w podziale na 
kategorie (kobiety, 
mężczyźni, 
niepełnosprawni, osoby 
50+) 

PUP Analiza danych 
zastanych 

Zakres 
przedsięwzięć 
kulturalnych 
w gminie 

Struktura 
przedsięwzięć 
kulturalnych 
zrealizowanych na 
terenie Gminy według 
rodzaju 

UM 
Ośrodki kultury 
Kluby 
Świetlice 
Placówki 
oświatowe 
Organizacje 
pozarządowe 

Analiza danych 
zastanych 

Zakres działalności 
kół, klubów, 
sekcji i ich 
członków w 
centrach 
kultury, domach  
i ośrodkach 
kultury, klubach  
i świetlicach 

Zestawienie kół, 
klubów, sekcji 
i ich członków  
w centrach kultury, 
domach i ośrodkach 
kultury, klubach  
i świetlicach 
działających na terenie 
Gminy według rodzaju 

Ośrodki kultury 
Kluby 
Świetlice 

Analiza danych 
zastanych 

Dostęp do obiektów 
sportowo-
rekreacyjnych 

Liczba obiektów 
sportowo-
rekreacyjnych 
na terenie Gminy na 
1 tys. mieszkańców 

UM Analiza dokumentów 

Poziom aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców 

Udział osób będących 
członkami 
organizacji 
pozarządowych wśród 
mieszkańców Gminy. 
Wskaźnik 
mówi o osobach, które 
złożyły 
deklarację członkostwa.  
Nie stanowi 
informacji o osobach 
aktywnie 
uczestniczących  
w działalności 
organizacji 

Organizacje 
pozarządowe 

Analiza dokumentów 
Sondaż 
Wywiad 
nieustrukturyzowany 

Zakres współpracy 
sektora 
pozarządowego 

Projekty zrealizowane 
przez organizacje 

UM Analiza dokumentów 
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z administracją 
samorządową 

pozarządowe i inne 
podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku 
publicznego w ramach 
programu 
współpracy  
z organizacjami 
pozarządowymi według 
rodzaju 

Poziom aktywności 
mieszkańców 
w ramach 
inicjatywy lokalnej 

Liczba wniosków  
o realizację inicjatywy 
lokalnej zgłoszonych na 
podstawie ustawy  
o działalności 
pożytku publicznego na 
1 tys. mieszkańców 

UM Analiza dokumentów 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Wnioski 

Celem przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie potrzeb i potencjału lokalnej 

społeczności w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Resko. Cel ten został osiągnięty w toku 

weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków                     

i rekomendacji.  

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych zastanych umożliwiła: 

 

W oparciu o dokonaną analizę wyników badań zostały sformułowane rekomendacje. 

Poniżej znajdują się wnioski z badania diagnozującego potrzeby, zasoby i potencjał  

w zakresie poszerzania usług społecznych na terenie Gminy Resko wraz z rekomendacjami. 

MIESZKAŃCY GMINY 

 Polityka prorodzinna i wspieranie rodziny 

Oferta działań na rzecz wspierania rodziny. Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

dorosłych mieszkańców Gminy Resko wskazują, że najczęściej wymienianymi potrzebami                           

w zakresie wspierania rodzin zamieszkujących Gminę zdaniem respondentów są kolejno według 

liczby wskazań: specjalistyczna pomoc udzielana przez psychologa, pedagoga  

i logopedę (48%), organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży (43%), profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży (39%), 

poradnictwo specjalistyczne np. prawne, psychologiczne, rodzinne (38%) oraz organizowanie 

większej ilości działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i przemocy wśród dorosłych 

wskazanie i określenie uwarunkowań społeczności lokalnej

rozpoznanie potrzeb w zakresie usług społecznych 

zidentyfikowanie  grup mieszkańców w Gminie Resko, które 
powinny w szczególności zostać objęte wsparciem w ramach 
usług społecznych
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(31%). Zebrane dane pokazały, iż w zakresie usług społecznych skierowanych do rodzin 

mieszkańcy najchętniej korzystaliby z terapii dla dzieci i młodzieży. W dalszej kolejności 

respondenci wskazywali na mediacje rodzinne, a co piąty mieszkaniec Gminy na terapię                        

dla par/małżeństw. Z odpowiedzi respondentów wynika, że działania na rzecz wspierania rodziny 

powinny koncentrować się na specjalistycznej pomocy z różnych zakresów (psychologicznej, 

prawnej, pedagogicznej, itp.). 

 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz reintegracja zawodowa i społeczna 

Analiza materiału badawczego wykazała, aby ograniczyć lub wyeliminować problemy 

występujące wśród osób pozostających bez pracy, a także włączyć ich w reintegrację społeczną                     

i zawodową należałoby: organizować kursy, staże, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 

(67%), pomóc w poszukiwaniach pracy (45%), inicjować powstawanie nowych miejsc pracy 

(45%), organizować doradztwo zawodowe wśród młodzieży (37%) oraz dorosłych (35%), a także 

podejmować aktywizację zawodową osób młodych (33%) i starszych (23%). Z powyższego 

wynika, że działania na rzecz osób bezrobotnych powinny być skierowane do osób młodych                   

i starszych, które są najbardziej narażone na wykluczenie z rynku pracy. Koncentrować się należy 

na zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz nabyciu umiejętności poszukiwania pracy.  

 Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych 

Potrzeby w zakresie oferty działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. 

Wyniki uzyskane w ramach badania ankietowego wykazały, że największa część mieszkańców 

Gminy Resko wskazali na zapewnienie rehabilitacji (60%), możliwość wypożyczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego (58%) oraz organizowanie dowozu/transportu dla osób niepełnosprawnych 

(40%). Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie usług, które ich zdaniem powinny                                  

być realizowane na terenie Gminy na rzecz osób z niepełnosprawnościami  

i starszych. Największa część wskazała na zapewnienie transportu dla osób starszych tzw. 

„taksówka dla seniora” (60%), wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (49%), wprowadzenie 

usług porządkowych np. mycie okien, porządkowanie nagrobków, usługi pralnicze (44%), 

organizowanie pomocy przy naprawie rzeczy codziennego użytku (44%), jak również prowadzenie 

szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (30%). 

 Ochrona zdrowia i uzależnienia 

Potrzeby w zakresie oferty działań na rzecz ochrony zdrowia i uzależnień.  

Z odpowiedzi mieszkańców wynika, że głównymi trudnościami jakie napotykają podczas 

korzystania z usług zdrowotnych są: brak specjalistów z niektórych dziedzin (86%), długi okres 

oczekiwania na wizytę (61%), długi okres oczekiwania na zabiegi lub badania (51%), trudności                
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z uzyskaniem skierowania na badania (41%). Aby wyeliminować lub ograniczyć problem 

uzależnień na terenie Gminy Resko badani są zdania, że należałoby udzielić pomocy 

psychologiczno-terapeutycznej (63%) oraz realizować działania profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży (50%). Z powyższego wynika, że ograniczona dostępność do usług z zakresu ochrony 

zdrowia stanowi najistotniejszy problem dla mieszkańców w tym zakresie. Natomiast w kwestii 

problemu uzależnień, badani wskazali na specjalistyczną pomoc, jako działanie ograniczające jego 

rozmiary. 

 Aktywność obywatelska 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż tylko 22% mieszkańców Gminy Resko było członkiem 

organizacji pozarządowej, a 26% badanych współpracowało  

w formie wolontariatu z jakąś organizacją lub instytucją. Wśród ankietowanych, którzy zostali 

zapytali o zdecydowanie się na działalność społeczną w organizacjach na rzecz mieszkańców                   

lub pomoc w formie wolontariatu, 54% udzieliło twierdzącej odpowiedzi.  

Z powyższego wynika, że tylko co czwarty mieszkaniec Gminy aktywnie uczestniczy w życiu 

społeczności lokalnej.  

 Kultura, sport i rekreacja 

Dostępność do aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Bazując na uzyskanych 

wynikach można stwierdzić, że badani mieszkańcy najlepiej ocenili dostęp do aktywności 

rekreacyjnej (tj. basenów, placów zabaw, parków, siłowni zewnętrznych itp.), która w opinii 38% 

mieszkańców jest dobra lub bardzo dobra. Dostęp do aktywności kulturalnej (tj. zajęć plastycznych, 

tanecznych, muzycznych, wernisaży, klubów czytelniczych itp.) jest dobry lub bardzo dobry 

zdaniem co piąty respondenta (18%). W opinii co trzeciego badanego dostępność do  aktywności 

sportowej w Gminie (tj. klubów sportowych, zajęć sportowych, turniejów, sekcji sportowych itp.) 

jest bardzo dobra lub dobra (31%). Oferta alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zebrany 

materiał badawczy wskazuje, iż zdecydowana większość badanych mieszkańców Gminy Resko 

(87%) dostrzega potrzebę rozwoju oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

PRACOWNICY INSTYTUCJI POMOCOWYCH 

 Polityka prorodzinna i wspieranie rodziny 

Wśród głównych działań na rzecz wspierania rodziny, które powinny być podejmowane  

w szerszym zakresie pracownicy instytucji pomocowych wyróżnili: specjalistyczną pomoc                       

np. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną itp. (81%), poradnictwo specjalistyczne np. 

prawne, psychologiczne, rodzinne (68%), profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci  

i młodzieży (65%), profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dorosłych (48%), 
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rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy (48%), organizowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (45%), organizowanie 

warsztatów/zajęć rozwijających zainteresowania (45%), organizowanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (42%). Wśród potrzeb mieszkańców Gminy Resko    

w zakresie usług społecznych i działań wspierających rodzinę pracownicy instytucji pomocowych 

zwrócili uwagę na realizowanie kampanii społecznych i edukacyjnych. Ankietowani opowiedzieli 

się również za tym, aby na terenie Gminy była powadzona terapia dla dzieci i młodzieży,                          

jak również wskazali na potrzebę prowadzenia mediacji rodzinnych.  

Z powyższego wynika, że działania na rzecz wspierania rodziny powinny być ukierunkowane                    

na pomoc specjalistyczną oraz poradnictwo.  

 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz reintegracja zawodowa i społeczna 

W opinii badanych pracowników instytucji pomocowych z Gminy Resko, aby wyeliminować              

lub ograniczyć problemy występujące wśród osób bezrobotnych należałoby: organizować kursy, 

staże, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (74%), organizować doradztwo zawodowe 

wśród młodzieży (71%) oraz dorosłych (68%) inicjować powstawanie nowych miejsc pracy 

(48%), a także podejmować aktywizację zawodową osób młodych (48%) i niepełnosprawnych 

(42%). Badani jako główne potrzeby mieszkańców Gminy  

z zakresu usług społecznych i działań wspierających w obszarze przeciwdziałania bezrobociu 

wskazali na aktywizację zawodową, głównie młodzieży i osób z terenów wiejskich.  

Co więcej, według badanych należałoby inicjować powstawanie większej ilości miejsc pracy, a także 

powinno zagwarantować się pracownikom lepsze wynagrodzenie. W przeciwdziałaniu bezrobociu 

sprawdziłyby się organizacje pozarządowe oferujące wsparcie osobom pozostającym bez pracy.  

 

 Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych 

Aby ograniczyć problemy występujące wśród osób niepełnosprawnych i starszych badani 

pracownicy instytucji pomocowych wskazywali na następujące działania: możliwość 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (71%), zapewnienie rehabilitacji (71%) oraz likwidację 

barier architektonicznych (61%). W opinii ankietowanych w Gminie Resko jest zapotrzebowanie 

na takie usługi opiekuńcze jak: rehabilitacja fizyczna (81%), zaspokajanie codziennych potrzeb 

(68%) oraz zapewnianie kontaktów z otoczeniem (58%). 
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 Ochrona zdrowia i uzależnienia 

Pracownicy instytucji pomocowych widzą dużą potrzebę rozwoju działań związanych  

z promocją zdrowia. Część z nich wymieniła takie działania jak: spotkania z diabetykiem, spotkania 

z dietetykiem, spotkania z fizjoterapeutą, spotkania z trenerem, wspólne ćwiczenia np. dla osób 

starszych. Ankietowani zwrócili uwagę, że przez pandemię COVID-19 pogorszyła się jakość 

podejmowanych działań, które miałyby na celu promocję zdrowia. Zwrócono uwagę również  

na działania profilaktyczne z zakresu problemu nadwagi, a także na prelekcje związane  

z rozpoczęciem życia seksualnego. Istotne, aby te działania prowadzili pracownicy służby zdrowia.  

W celu wyeliminowania lub ograniczenia problemu uzależnień na terenie Gminy Resko należałoby 

realizować w szerszym zakresie działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (71%), a także 

udzielać pomocy psychologiczno-terapeutycznej (65%). 

 Bezdomność 

Aby wyeliminować lub ograniczyć problem bezdomności na terenie Gminy Resko, badani 

pracownicy instytucji pomocowych wskazali, że należałoby zapewnić mieszkania socjalne                          

lub mieszkania chronione, a także dać możliwość odpracowania zadłużenia mieszkania. 

 Kultura, sport i rekreacja 

Ankietowani najlepiej ocenili dostępność do aktywności sportowej (48% oceniło ją dobrze                 

lub bardzo dobrze), a najsłabiej wypada dostępność do aktywności kulturalnej (dobrze lub bardzo 

dobrze oceniło ją 24% ankietowanych). Badani pozytywnie ocenili poziom dostępności                                  

do aktywności rekreacyjnej (baseny, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne), gdyż 42% uważa, 

że jest on bardzo dobry lub dobry. 

 Współpraca instytucjonalna 

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, współpraca międzyinstytucjonalna jest na dobrym 

poziomie, ale jak zwracaj uwagę ankietowi, mógłby być lepszy przekaz informacji. 

Rekomendacje 

Lp. Rekomendacje Odbiorcy usług Adresaci 
rekomendacji 

1. Realizacja na terenie Gminy 
Resko usług społecznych z 
zakresu wspierania rodziny, 
osób starszych, wspierania osób  
z niepełnosprawnościami, 
pobudzania aktywności 
obywatelskiej, przeciwdziałania 
bezrobociu, reintegracji 
społeczno-zawodowej, wsparcia 

Rodziny, osoby 
starsze, 
niepełnosprawni, 
bezrobotni. 

Samorząd gminny, 
CUS. 
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opiekunów faktycznych zgodnie 
z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r.  
o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum 
usług społecznych oraz zgodnie 
z interwencją EFS zawartą w 
projekcie Centrum Usług 
Społecznych – nowa jakość 
polityki społecznej w Gminie 
Resko. 

2. Podjęcie działań na rzecz 
deinstytucjonalizacji 
mieszkańców Gminy Resko 
poprzez rozszerzenie usług 
społecznych na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami i osób 
starszych z wykorzystaniem 
działań wolontarystycznych  
i samopomocowych. 

Osoby starsze  
i 
niepełnosprawne. 

Samorząd gminny, 
CUS, NGO. 

3. Realizacja na terenie Gminy 
Resko usług społecznych w 
odpowiedzi na potrzeby 
wszystkich mieszkańców; 
takich jak działania 
integracyjne, budowanie relacji 
między mieszkańcami, 
zaspokojenie chęci spędzania 
czasu wolnego  
w atrakcyjny sposób, 
zwiększenia dostępu do 
rehabilitacji, wiedzy, także w 
odniesieniu do obszarów 
wiejskich. 

Ogół mieszkańców 
Gminy.  

Samorząd gminny, 
CUS, NGO, 
podmioty ochrony 
zdrowia. 

4. Umożliwienie społecznościom 
lokalnym realizowania 
oddolnych inicjatyw m.in. w 
zakresie wolontariatu, w tym 
wolontariatu senioralnego, 
samopomocy sąsiedzkiej, 
realizacji działań na obszarach 
wiejskich i w klubach 
osiedlowych. Dużą rolę w tym 
zakresie powinien pełnić 
organizator społeczności 
lokalnej, który zgodnie z art. 20 
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług 
społecznych (Dz.U. z 2019 r., 

Ogół mieszkańców 
Gminy.  

Samorząd gminny, 
CUS, NGO. 
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poz. 1818) opracuje plan 
organizowania społeczności 
lokalnej. 

5. Prowadząc działania na rzecz 
młodzieży, rekomenduje się 
uwrażliwianie jej na działalność 
społeczną oraz zweryfikowanie 
placówek oświatowych, 
organizacji pozarządowych 
działających na ich rzecz, pod 
kątem edukowania  
i zwiększania świadomości  
w zakresie działalności 
społecznej/ ekonomii 
społecznej oraz ewentualne 
zwiększenie działań  
w tym zakresie. 

Młodzież. Samorząd gminny, 
CUS, NGO, 
placówki 
oświatowe. 

6. Podjęcie działań w zakresie 
dotarcia do odbiorców usług 
poprzez przygotowanie 
strategii komunikacji i promocji 
Centrum Usług Społecznych. 

Ogół mieszkańców 
Gminy.  

Samorząd gminny, 
CUS. 

7. Rekomenduje się, by w 
pierwszej kolejności realizację 
usług społecznych zlecać 
podmiotom działającym na 
terenie Gminy Resko w 
szczególności 
stowarzyszeniom/ fundacjom, 
które są najbliżej mieszkańców 
i ich potrzeb oraz posiadają 
potencjał do świadczenia usług 
społecznych. 

NGO.  Samorząd gminny, 
CUS. 

8. Włączenie w opracowanie 
standardów świadczenia usług  
w CUS podmiotów działających 
na terenie Gminy Resko, 
posiadających kompetencje do 
ich realizacji – potencjalnych 
realizatorów tych usług, przy 
wsparciu organizatora usług 
społecznych i zgodnie z 
założeniami art. 27 Ustawy z 
dnia  
19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
usług społecznych przez 
centrum usług społecznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1818). 
 

Podmioty 
działające na 
terenie Gminy 
Resko. 

Samorząd gminny, 
CUS, NGO. 
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9. Przygotowanie bazy usług 
społecznych realizowanych na 
terenie Gminy Resko  
z uwzględnieniem danych 
kontaktowych podmiotów je 
świadczących oraz zapewnienie 
szerokiego dostępu do tych 
informacji mieszkańcom Gminy. 

x Samorząd gminny, 
CUS. 

10. Wzajemne promowanie 
podmiotów realizujących usługi 
społeczne  
w ramach CUS oraz ich oferty 
skierowanej do mieszkańców. 

Podmioty 
działające na 
terenie Gminy 
Resko. 

Samorząd gminny, 
CUS, NGO. 

11. Budowanie i wzmacnianie 
potencjału organizacji 
pozarządowych w zakresie 
realizacji usług społecznych w 
Gminie. 

NGO. Samorząd gminny, 
CUS. 

12. Budowanie pozytywnego 
klimatu do tworzenia CUS 
wśród mieszkańców Gminy 
Resko, tj. zwiększanie 
świadomości nt. korzyści 
wynikających z rozszerzenia 
działań CUS, szeroko pojęte 
informowanie  
o znaczeniu zmian, ich 
przebiegu oraz o obecnie 
skierowanej ofercie. 

Ogół mieszkańców 
Gminy.  

Samorząd gminny, 
CUS. 

13. Rekomenduje się podjęcie 
działań integrujących instytucje  
i organizacje działające na 
terenie Gminy Resko pod kątem 
budowania partnerskiej 
współpracy na wzór 
działających na terenie Gminy 
Resko partnerstw lokalnych 
propagowanie i wspieranie 
partnerskiej współpracy 
podmiotów działających na 
terenie Gminy Resko, w tym w 
zakresie realizacji usług 
społecznych; dążenie do jej 
usystematyzowania, 
ustrukturalizowania, 
zwiększenia zasięgu. Działania 
powinny być realizowane przy 
udziale organizatora 
społeczności lokalnej  

Ogół mieszkańców 
Gminy.  

Samorząd gminny, 
CUS, NGO. 
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o którym mowa w art. 33 
Ustawy  
z dnia 19 lipca 2019 r.  
o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum 
usług społecznych (Dz.U. z 2019 
r., poz. 1818). 
 

14. Wyznaczenie organizatora 
usług społecznych i/lub 
koordynatorów indywidualnych 
planów usług społecznych 
zgodnie a art. 28 i 30 Ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r.  
o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum 
usług społecznych (Dz.U. z 2019 
r., poz. 1818) – jako podmiotu, 
który posiada największą 
wiedzę w zakresie potrzeb 
mieszkańców oraz narzędzia 
dla realizowania spójnej 
polityki społecznej w Gminie i 
budowania partnerskiej 
współpracy. 

Realizator usług 
społecznych/ 
koordynator 
indywidualnych 
usług społecznych. 

Samorząd gminny, 

CUS, NGO. 

15. Przygotowanie we współpracy  
z realizatorami usług 
społecznych zasad współpracy 
partnerskiej, obejmującej m.in. 
zasady wymiany informacji, 
promocji wzajemnych działań 
itp. 

x 

Realizator usług 
społecznych/ 
koordynator 
indywidualnych 
usług społecznych, 
samorząd gminny, 
CUS, NGO. 

16. Opracowanie i wdrożenie 
Programu na rzecz koordynacji 
i rozbudowy usług społecznych 
w Gminie Resko zgodnie z art. 
27 Ustawy z dnia  
19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
usług społecznych przez 
centrum usług społecznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz.1818). 

Ogół mieszkańców 
Gminy. 

Samorząd gminny, 
CUS. 

17. Zawiązanie partnerstw 
lokalnych, publiczno – 
prywatnych  
i społecznych na rzecz realizacji 
usług społecznych. 
Rekomenduje się zbudowanie 
„Partnerstwa na rzecz integracji 
i wspierania rozwoju wspólnoty 

x 

Samorząd gminny, 

CUS. 
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samorządowej Gminy Resko”. 
Wskazane jest podjęcie działań 
mających na celu koordynację 
usług społecznych  
i zdrowotnych oraz podjęcie 
współpracy z publicznymi 
służbami zatrudnienia. 

18. Opracowanie przez Gminę 
Resko, we współpracy z 
przedstawicielami samorządu 
lokalnego i innymi podmiotami, 
Programu Usług Społecznych na 
rzecz wspierania 
priorytetowych grup (m.in. osób 
starszych, rodzin z dziećmi do 
lat 5, dzieci powyżej 5 roku 
życia/młodzieży, osób  
z niepełnosprawnościami w tym 
zaburzeniami psychicznymi, 
opiekunów osób wymagających 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, uzależnionych, 
osób doświadczające przemocy, 
bezrobotnych itd.), poddanie go 
konsultacjom społecznym oraz 
realizacja usług społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
usług realizowanych w 
społeczności lokalnej, w 
zakresie: wspierania rodziny, 
wspierania osób 
niepełnosprawnych, wspierania 
osób starszych, 
przeciwdziałania bezrobociu, 
reintegracji zawodowej  
i społecznej, pobudzania 
aktywności obywatelskiej, 
zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r.  
o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum 
usług społecznych (Dz.U. 2019 
r., poz. 1818). 

Rodziny, osoby 
starsze, 
niepełnosprawne, 
bezrobotne, 
doświadczające 
przemocy w 
rodzinie. 

Samorząd gminny, 
CUS. 

20. Rekomenduje się rozwój 
środowiskowej sieci wsparcia 
społecznego dla seniorów,  
w zależności od ich potrzeb: 
infrastruktury dziennych 
domów pomocy i/lub klubów 
seniora na terenie Gminy. 

Osoby starsze. Samorząd gminny, 
CUS. 
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21. Rekomenduje się poszukiwanie 
dodatkowych źródeł 
finansowania usług 
opiekuńczych w celu 
zwiększenia wymiaru ich 
świadczenia oraz zapewnienia 
ich trwałości. 

Osoby starsze, 
niepełnosprawne. 

Samorząd gminny, 
CUS. 
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