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Droga  Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu,

Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+ to jeden 
z najważniejszych dokumentów, który kom-
pleksowo obejmuje plan działań Miasta Słupska 
w najważniejszych obszarach życia mieszkanek 
i mieszkańców naszego miasta. Znajdziecie tam 
Państwo konkretne rozwiązania co do realizacji 
zadań w zakresie profilaktyki w szkołach, kształ-
towania bezpieczeństwa rodzin w wymiarze 
społecznym i finansowym czy wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami. Dużo uwagi poświęci-
my kwestiom opieki i dbałości o osoby w wieku 
senioralnym, jak i związanym z przeciwdziała-
niem ubóstwu, bezdomności, a także integracji 
cudzoziemców.

Jestem przekonana, że szczegółowo 
zdiagnozowane problemy społeczne pozwoliły 
nam wybrać najlepsze metody i formy działań, 
które będą stopniowo rozwiązywać występujące 
trudności w różnych obszarach funkcjonowania 
mieszkanek i mieszkańców Słupska. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się 
z projektowanymi rozwiązaniami, dzięki którym 
w naszym mieście pojawi się szereg ułatwień 
w wymiarze społecznym, zdrowotnym, opiekuń-
czym i edukacyjnym.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Prezydentka Miasta Słupska
  

Projekt „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej 
obszarów śródmiejskich na przykładzie miasta Słupska" jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 



Co zawiera Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+?

Dwie części:

Część II. Strategiczny
Plan Działań

Cele i programy: 

Misja (cel generalny), 

8 Obszarów Strategicznych, 

26 celów strategicznych,

36 programów strategicznych.

Plan wdrażania  Polityki Społecznej.

Część I. Diagnoza
i rekomendacje

Opis przeprowadzonych badań:

57 wywiadów indywidualnych, 

22 wywiady grupowe, 

5 obserwacji.

Wnioski strategiczne z badań;

Rekomendacje rozwiązań.
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Pełna treść dokumentu znajduje się pod adresem:
Część I:  www.slupsk.pl/wp-content/uploads/2019/12/diagnoza.pdf

www.slupsk.pl/wp-content/uploads/2019/12/strategia.pdfCzęść II: 
3



Tło diagnozy:
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Słupsk na tle  grupy porównawczej miast
podobnej wielkości:

Zjawiska społeczne w obszarze rewitalizacji...

ź Sytuacja Słupska jest dość typowa 
dla miast zbliżonej wielkości.

ź Dochody budżetu stosunkowo wysokie, 
ale zarobki mieszkańców dość niskie. 

ź Najwyższe wśród podobnych miast 
obciążenie budżetu obsługą zadłużenia.

W obszarze rewitalizacji 
(obejmującym centrum 
miasta) występuje  
szczególna koncentracja 
negatywnych zjawisk 
społecznych: ubóstwa, 
bezrobocia i najtrudniejszych 
warunków mieszkaniowych.
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ź Liczba ludności Słupska szybko 
maleje, a jednocześnie 
populacja mieszkańców 
gwałtownie starzeje się.

13,3‰



Co wykazała DIAGNOZA?

Zdiagnozowane problemy społeczne

Co z problemami 
ogólnymi?

Rekomendacje 
strategiczne...

Badania potwierdziły występowanie w Słupsku 42 problemów 
społecznych. Podzielono je na pięć klas priorytetu: 

Dziewięć problemów po-
stanowiono rekomendować 
do włączenia do innych  
strategii miasta Słupska.

Dla każdego z wykrytych 
problemów społecznych 
eksperci sformułowali 
obszerne rekomendacje.

ź 8 problemów - najwyższy priorytet, 

ź 11 problemów - wysoki priorytet, 

ź 9 problemów -  średni priorytet,

ź 11 problemów - niższy priorytet,

ź 3 problemy - najniższy priorytet.
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Zdiagnozowane problemy społeczne 

1. Nieskuteczny system przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

2.  Niski status ekonomiczny służb społecznych

3.  Nieefektywność wydatków na profilaktykę 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

4.  Deficyt placówek stacjonarnej 

i dziennej opieki nad seniorami

5.  Deficyt mieszkań specjalnego 

przeznaczenia

6.  Cyberuzależnienia i cyberprzemoc 

7.  Nieefektywne działanie MKPiRPA 

8.  Zmniejszające się kompetencje 

rodzicielskie 

9.  Problemy zdrowia psychicznego 

10.  Wyuczona bezradność 

11.  Niewystarczająca oferta wsparcia dla 

seniorów 

12. Niewystarczające wsparcie rodzin 

i opiekunów osób z niepełnosprawnością 

13. Ubóstwo 

14. Przemoc rówieśnicza wśród młodzieży 
15. Deficyt edukacji seksualnej 

16. Spirala zadłużenia 

17. Niewystarczająca profilaktyka psychologiczno-

pedagogiczna w szkołach 

18. Nadużycia pracodawców wobec cudzoziemców 

19.  Zbyt rzadkie stosowanie niekryminalizujących 

narzędzi wobec użytkowników narkotyków 

20.  Niedostatek partycypacji szkolnej 

21.  Niepełny system wychodzenia z bezdomności 

22.  Ubóstwo energetyczne 

23.  Niewystarczająca integracja osób 

z niepełnosprawnościami 

24.  Problemy pieczy zastępczej 

25.  Niewykorzystany potencjał sprawnych 

i aktywnych seniorów 

26.  Brak infrastruktury dla bezdomnych 

nie mogących zachować trzeźwości 

27.  Osoby uzależnione niefunkcjonujące 

społecznie 

28.  Uzależnienia behawioralne 

29.  Wielodzietność w zbiegu z samotnym 

rodzicielstwem 

30.  Problemy integracji cudzoziemców 

31.  Przemoc wobec bezdomnych 
32.  Budynki szkół niewykorzystane popołudniami 

33.  Osoby uzależnione funkcjonujące społecznie 

1. Najwyższy priorytet: 2. Wysoki priorytet:

3. Średni priorytet:

4. Niski priorytet:

5. Najniższy priorytet:



Strategiczny plan działań:

Obszary Koncentracji Działań:

Obszar A.  Usprawnienia 
i zmiany w systemie 

Obszar B.  Skuteczna profilaktyka 
w szkołach 

Obszar C.  Wsparcie dla bezpieczeństwa 
rodzin 

Obszar D.  Dobrostan w wieku 
senioralnym 

Obszar E.  Przeciwdziałanie ubóstwu 
i bezdomności 

Obszar F.  Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i redukcja szkód 

Obszar G.  Wsparcie osób z niepełno-
sprawnością i ich rodzin 

Obszar H. Wsparcie i integracja 
cudzoziemców

Przyjęta misja Polityki Społecznej Słupska:
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Słupsk włącza
Dajemy KAŻDEJ osobie możliwość uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu społecznym. 
Szacunek, pozytywne relacje międzyludzkie,praca zawodowa, znajomości i przyjaźnie, a także 
prestiż społeczny to wartości dla nas ważne. Chcemy by każdy z Was mógł z nich korzystać. 
To nasz cel, takie działania podejmujemy.



Obszar A. Usprawnienia i zmiany w systemie 

Cel A.1. Usprawnienie systemu przeciwdziałania 
              przemocy w rodzinie

Pieniądze na indywidualne 
plany pomocy

Sprawniejsza współpraca 
na rzecz udzielania pomocy

Zorganizowanie wsparcia 
osób w kryzysie

Lepsza organizacja 
pomocy stacjonarnej
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Program A.1.1:  Reorganizacja finansowania                   
zadań przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

Program A.1.2:  Sprawny Zespół 
Interdyscyplinarny  

Program A.1.3:  Słupski Program 
Interwencji Kryzysowej   

Program A.1.4:  Reorganizacja 
punktu TAMA   

100

2020

2020

2020–2025

2020
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Utworzenie 
ośrodka OPON

Przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu

Cel A.2. Reorganizacja systemu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Cel A.3. Zbudowanie instytu-
cjonalnego systemu wsparcia 
dla osób uzależnionych 
niefunkcjonujących społecznie 

Cel A.4. Poprawa 
statusu ekonomicznego 
służb społecznych 

Obszar A. Usprawnienia i zmiany w systemie 

Program A.3.1:  Utworzenie Ośrodka 
Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym 

Program A.4.1:  Poprawa wa-
runków pracy 
i płacy służb 
społecznych  

Usprawnienia organizacyjne

Większa efektywność Miejskiej Komisji

Program A.2.1:  Przekształcenia struktury 
instytucjonalnej związane 
ze zmianą zadań   

Program A.2.2:  Reorganizacja Miejskiej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych   

MKPiRPA

2019–2020

2020–2025

2020

2020–2021
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Wczesne rozpoznawanie problemów
Przebadanie możliwości 
uaktywnienia szkół

Cel B.1. Systemowa i kompletna profilaktyka 
              społeczna w szkołach  

Cel B.2. Pomoc w zakresie 
problemów zdrowia psychi-
cznego dzieci i młodzieży  

Cel B.3. Aktywizacja 
budynków szkolnych 
popołudniami  

Program B.2.1:  Profilaktyka zdrowia 
psychicznego młodzieży  

Program B.3.1:  Szkoły centrami 
aktywności lokalnej  

ź radzenie sobie z emocjami i stresem, 

ź profilaktyka uzależnień, 

ź problemy przemocy rówieśniczej,

ź ryzykowne zachowania w sieci, 

ź edukacja seksualna,

ź komunikacja i praca w zespole,

ź uczestnictwo w życiu szkoły i miasta.

Program B.1.1:  Systemowy program profilaktyki 
społecznej w słupskich szkołach   

Obszar B. Skuteczna profilaktyka w szkołach  

!!!!!!

!!

2020–2025

2021–2025 2020–2021



Obszar C. Wsparcie dla bezpieczeństwa rodzin 

Zindywidualizowana pomoc dla każdej osoby 
dotkniętej przemocą domową

Ochrona ofiar a nie sprawców. 

Osoby wchodzące w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego będą podnosiły swoje 
kompetencje poprzez szkolenia.

Cel C.1.  Skuteczny system przeciwdziałania 
               przemocy w rodzinie   

Program C.1.1:  Indywidualne plany pomocy osobom 
dotkniętym przemocą    

Program C.1.2:  Izolowanie sprawców zamiast 
kierowania ofiar do schronienia     

Program C.1.3:  Kompetentny Zespół 
Interdyscyplinarny     

STOP!

11

2020

2020–2025

2020–2025



Obszar C. Wsparcie dla bezpieczeństwa rodzin 

Szkolenia dla absolwentów pieczy 
zastępczej podwyższające ich 
kompetencje społeczne 

Dodatkowe wsparcie 
dla niepełnych rodzin 
wielodzietnych

Cel C.2. Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich 
              młodych rodziców  

Cel C.3. Wsparcie poprawy 
systemu pieczy zastępczej   

Cel C.4. Wyrównywanie 
szans rodzin    

Program C.3.1:  Absolwenci pieczy 
zastępczej – lepiej 
przygotowani do życia  

Program C.4.1:  Wsparcie dla 
niepełnych rodzin 
wielodzietnych – 
pilotaż 

Badanie potrzeb i deficytów 
młodych rodziców w zakresie 
kompetencji rodzicielskich

Program C,2.1: Diagnoza potrzeb młodych rodziców w zakresie podnoszenia 
kompetencji rodzicielskich    

12

2020–2021

2020–2025
2021



Obszar D. Dobrostan w wieku senioralnym  
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Badania diagnozujące potrzeby 
w zakresie opieki nad seniorami

Mieszkania z towarzyszącymi 
usługami społecznymi dla seniorów

Współpraca z inwestorami 
w celu uruchomienia 
mieszkań serwisowanych

Cel D.1. Sieć opieki nad seniorami dostosowana do potrzeb 

Cel D.2. Dostępność  mieszkań wspomaganych 
i serwisowanych   

Program D.1.1:  Rozpoznanie potrzeb 
w zakresie opieki nad 
seniorami 

Program D.2.1.: Mieszkania wspomagane 
dla seniorów  

Program D.2.2.: Mieszkania 
serwisowane jako 
usługa rynkowa   

31

2020–2025

2020–2025

2023–2025



Konkursy na inicjatywy na 
rzecz aktywnego i zdrowego 
starzenia się jako profilaktykI 
zaburzeń demencyjnych 

Konkurs na realizację Pakietu 
Opieki Wytchnieniowej dla 
opiekunów seniorów zależnych

Pilotażowe inicjatywy na 
rzecz aktywnego i zdrowego 
starzenia się jako profilaktyki 
zaburzeń demencyjnych 

Cel D.3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego 
              wieku starszego   

Cel D.4. Stale rozbudo-
wywana oferta wsparcia 
dla seniorów  

Cel D.5. Lepsze rozpozna-
nie sytuacji sprawnych 
i aktywnych seniorów   

Program D.3.1:  Aktywne starzenie się   

Program D.4.1.: Teraz TY!
Program D.5.1.: Seniorzy wcześni – 

diagnoza potencjału 
i potrzeb 
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Obszar D. Dobrostan w wieku senioralnym  

31

2020–2025

2020–2025
2020–2025



Obszar E. Przeciwdziałanie ubóstwu 
                i bezdomności  
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Zapewnienie noclegu bezdomnym kobietom

Zapewnienie realnej ochrony osób 
bezdomnych przed przemocą 

Cel E.1. Przeciwdziałanie ubóstwu  

Cel E.2. Przeciwdziałanie bezdomności   

Program E.2.1.  Bezpieczny nocleg 
dla bezdomnych kobiet   

Program E.2.2.  Program ochrony bezdomnych 
przed przemocą   

Przywracanie wiary 
we własną sprawczość

Pomoc w sytuacji spirali zadłużenia 

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

Program E.1.1.  Wsparcie w wychodzeniu 
z wyuczonej bezradności  

Program E.1.2.  Wsparcie dla osób i rodzin 
znajdujących się w spirali 

Program E.1.3.  Wsparcie dla osób i rodzin 
dotkniętych ubóstwem energetycznym   

STOP!

100

100

2022–2025

2020

2020–2025

2020–2025

2020–2025
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Obszar F. Przeciwdziałanie uzależnieniom 
                i redukcja szkód 

Reintegracja 
osób najgłębiej 
wykluczonych

Lekarze zaangażowani 
w profilaktykę wskazującą 

Cel F.2. Redukcja szkód 
u osób uzależnionych, nie-
funkcjonujących społecznie  

Cel F.1. Niekryminalizujące 
metody postępowania wobec 
użytkowników narkotyków   

Cel F.3. Pomoc dla uzależnionych funkcjonujących 
społecznie    

Program F.2.2. Program reintegracyjny

Miejsce dla 
najgłębiej 
wykluczonych

Program realizowany
we współpracy z policją

Program realizowany we 
współpracy z służbą zdrowia

Program F.2.1. Ośrodek Pomocy 
Osobom Nietrzeźwym 

Program F.1.1. „FreD goes net" – 

Program F.1.2. CANDIS

Program F.3.1.: Wczesne rozpoznanie – 
krótka interwencja  

2020–2025

2020–2025 2020–2025

2022–2025

2022–2023
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Obszar G. Wsparcie osób z niepełnosprawnością 
                i ich rodzin 

Cel G.1: Mieszkania wspo-
magane i chronione dla 
osób z niepełnosprawno-
ściami 

Cel G.2:  Wsparcie 
rodzin i opiekunów osób 
z niepełnosprawnością 

Cel G.3: Pełniejsza 
integracja osób 
z niepełnosprawnością 

Mieszkania z usługami opieki 
lub asystentury 

Będzie opracowana koncepcja 
Centrum Wsparcia i Opieki dla 
osób z niepełnosprawnością 
w obszarze rewitalizacji. 

Zbadamy potrzeby 
w zakresie integracji, 
powstanie Karta Potrzeb

Program G.3.1: Rozpoznanie potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami zakresie 
integracji

Dla opiekunów i rodzin osób 
z niepełnosprawnością, 
planuje się zorganizowanie 
opieki wytchnieniowej.
Program G.2.1: Opracowanie 

koncepcji Centrum 
Wsparcia i Opieki

po 2020 r.

2020–20212020



Obszar H.  Wsparcie i integracja cudzoziemców 

Cel H.1.: Wsparcie dla procesów integracji 
               cudzoziemców  

Cel H.2.: Ochrona cudzoziemców przed 
                nadużyciami pracodawców   

Szkolenia pracowników 
urzędu miasta z zakresu 
obsługi cudzoziemców 
i praw cudzoziemców. 

Zapobieganie oszustwom na szkodę 
cudzoziemców, szczególnie — pracy 
przymusowej, która jest formą 
handlu ludźmi.
Program H.2.1:  Ochrona przed handlem 

ludźmi 

Nauka języków 
obcych dla 
wybranych 
pracowników 
miejskich

Wsparcie 
stowarzyszeń 
cudzoziemców 
w Słupsku.

Program H.1.1: Wsparcie samoorganizacji i poprawa obsługi 
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2020–2025

2020–2025



Zarządzanie i finansowanie 
Polityki Społecznej SŁUPSK 2025+

19

100

Jak będziemy zarządzać realizacją 
Polityki Społecznej  SŁUPSK 2025+?

Ile to będzie kosztować ? 

System koordynatorski

Monitorowanie:
ciągłe, 
raport co roku;

Ewaluacja  etapowa
za lata 2019-22 
w roku 2023

Ewaluacja końcowa
w roku 2026

Monitorowanie 
i ewaluacja
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Koordynator/ka 
Polityki Społecznej

Koordynatorzy i koordynatorki celów i programów strategicznych

Koordynatorzy i koordynatorki obszarów

2026

2023

RAZEM: 17 838 778 zł

31.XII



www
slupsk.pl /MiastoSlupsk /slupsk_official @slupskpl /promocjaslupsk

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3

76-200 SŁUPSK
tel. 59 84 88 371, wziss@um.slupsk.pl

Ile wydamy na poszczególne 
obszary Polityki Społecznej?

Obszar A.  Usprawnienia 
i zmiany 
w systemie 

Obszar B.  Skuteczna 
profilaktyka 
w szkołach 

Obszar C.  Wsparcie dla 
bezpieczeństwa 
rodzin 

Obszar D.  Dobrostan w wieku 
senioralnym 

Obszar E.  Przeciwdziałanie 
ubóstwu 
i bezdomności 

Obszar F.  Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i redukcja szkód 

Obszar G.  Wsparcie osób 
z niepełnosprawnością 
i ich rodzin 

Obszar H.  Wsparcie i integracja 
cudzoziemców

Wydawca: Szarek Wydawnictwo Reklama 

ISBN 978-83-956337-1-3

Projekt i skład: Wojciech Kłosowski, 
Druk: Szarek Wydawnictwo Reklama 
Nakład: 2000 egzemplarzy. 
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