
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

 

 

z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych  

w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 

 

 

w 2019 roku 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2019 roku 

 

 

   1 

 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 

2019-2025 została przyjęta uchwałą nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 

2019 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jest dokumentem, 

który ustala główne kierunki polityki społecznej w naszym Mieście na najbliższe 7 lat. 

Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, które mają minimalizować skutki 

negatywnych zjawisk występujących na obszarze Miasta i przyczynić się do rozwiązania 

problemów społecznych. Stanowi podstawę do realizacji działań rozwojowych w obszarze 

pomocy społecznej i realizacji programów zawierających bardziej szczegółowe zadania, służące 

poprawie jakości życia w węższych sferach naszej społeczności. Przygotowany materiał opiera 

się na przeprowadzonej przez Miasto diagnozie najważniejszych obszarów problemowych  

w zakresie spraw społecznych. W pracach nad dokumentem aktywnie uczestniczyli 

przedstawiciele instytucji publicznych oraz społeczność lokalna. Przeprowadzono analizę 

dostępnych danych statystycznych, badanie ankietowe wśród mieszkańców Świdnicy, analizę 

silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Przeprowadzono warsztaty problemowe z udziałem 

delegatów administracyjnych oraz wywiady ustrukturyzowane z przedstawicielami administracji 

publicznej. Zebrane informacje stanowiły punkt wyjścia dla konstrukcji celów i działań 

niezbędnych do ich realizacji.  

W Strategii zwrócono uwagę na wiele problemów, systematyzując działania naprawcze  

w trzy obszary: 

- wsparcie dla rodzin i wzmocnienie systemu edukacji,  

- aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup defaworyzowanych, 

- podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców. 

Na lidera i koordynatora działań związanych z realizacją Strategii wyznaczono Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym partnerem w realizacji Strategii jest Wydział Polityki 

Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W procesie wdrażania Strategii 

uczestniczą pozostałe wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy, 

instytucje publiczne funkcjonujące na terenie miasta, mieszkańcy oraz partnerzy społeczno-

gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.  

Proces monitorowania Strategii polega na systematycznym obserwowaniu zachodzących 

zmian oraz gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych zebranych od wszystkich 

podmiotów zaangażowanych w realizację działań strategicznych. Weryfikacji podlegają również 

wartości kluczowych wskaźników monitoringu zdefiniowane dla poszczególnych celów 

strategicznych. Informacja na temat realizacji Strategii sporządzana jest w formie rocznych 

sprawozdań przedkładanych Radzie Miejskiej w Świdnicy i ewentualnych propozycji zmian 

przyjętych kierunków działania, w przypadku zaistnienia zmian społecznych i regulacji pranych, 

które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji przyjętych w Strategii celów. Dane do 

sporządzenia poniższego sprawozdania zostały pozyskane od poszczególnych podmiotów,  

w zakresie realizowanych przez nie zadań. 
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Cel strategiczny 1. Wsparcie dla rodzin oraz wzmocnienie systemu edukacji  

 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 

 

1.1.1. Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3  

 

 

Urząd Miejski prowadzi dwa Żłobki Miejskie, z których każdy dysponuje 100 miejscami 

(łącznie 200 miejsc). Placówki zapewniają opiekę dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta, 

których oboje opiekunowie pracują zawodowo. Cały czas wykorzystane są wszystkie miejsca. 

Czas oczekiwania na miejsce w żłobku wynosi od 1 miesiąca do roku. Nabór podstawowy 

przeprowadzany jest raz w roku, później odbywa się nabór uzupełniający w przypadku 

rezygnacji z opieki placówki. Od razu zostaje przyjęte następne dziecko z listy rezerwowej.  

W Mieście funkcjonuje 9 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, które łącznie 

zapewniają 160 miejsc. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 

wpisane były 4 niepubliczne żłobki i 4 kluby dziecięce: 

- Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Domek”, ul. Głowackiego 14, 

- Niepubliczny Żłobek „Frajda”, ul. Galla Anonima 3, 

- Niepubliczny Klub Malucha „Bobas”, ul. Wróblewskiego 4B, 

- Niepubliczny Żłobek Językowy „Calineczka II”, ul. Siostrzana 15-17, 

- Klub Malucha „Mysiolandia”, ul. Wróblewskiego 10, 

- Klub Malucha „Mysiolandia 2”, ul. Księcia Bolka Świdnickiego 24/1, 

- Żłobek „Magiczna Chatka”, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 

- Klub Dziecięcy „Dzieciaki do dzieła!”, ul. Karola Szymanowskiego 13. 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Świdnicy.  
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego 

 

Gmina Miasto Świdnica, we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej oraz 

Powiatowym Urzędem Pracy realizowała projekt „Świdnickie Maluchy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ZIT AW. Czas realizacji projektu: 

od 01.05.2017 r. do 28.02.2019 r. Zakładał on finansowanie działalności 70 ze 100 nowych 

miejsc żłobkowych w Świdnicy, dla rodziców/opiekunów prawnych wracających na rynek pracy 

po urodzeniu/wychowaniu dziecka lub dla osób niepracujących. Pozostałe 30 miejsc 

przeznaczono dla osób już pracujących. Usługi świadczone w ramach nowo powstałych 70 

miejsc były bezpłatne, finansowane w całości ze środków unijnych oraz budżetu Gminy Miasta 

Świdnica. 

 

1.1.2. Wsparcie dla rodzin korzystających z niepublicznych placówek opieki 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy rodzicom korzystającym z niepublicznych placówek refunduje 

koszty opieki nad dzieckiem do lat 6, w celu umożliwienia utrzymania się lub powrotu na rynek 

pracy. W 2019 r. z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób. 
źródło: Powiatowy Urząd Pracy 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach systemu wsparcia finansowego dla 

rodzin, w tym korzystających z niepublicznych placówek opieki: 
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 wypłaca świadczenie wychowawcze na podstawie programu „Rodzina 500+” 

Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje matce lub ojcu, 

jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecznej. Do  

30 czerwca 2019 r. świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł przysługiwało na drugie i kolejne 

dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze 

dziecko przysługiwało po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę  

w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko 

niepełnosprawne. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od  

1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku 

życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W 2019 r. świadczeniami objętych było 

5.566 rodzin, świadczenia przyznano na 8.211 dzieci; 

 realizuje dożywianie, poprzez finansowanie posiłków w ramach wieloletniego programu 

rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

Nieodpłatne dożywianie przyznawane jest osobom i rodzinom, których dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego. W 2019 r. programem objętych było 

łącznie 87 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Cel operacyjny 1.2. Aktywizacja potencjału lokalnego systemu edukacji 

 

1.2.1. Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci, w tym z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem  

 

Wsparcie w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniają placówki wsparcia 

dziennego. Prowadzone są w formie środowiskowych  świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży. Ich podstawowym zadaniem jest współudział w procesie wychowywania wraz  

z rodziną oraz szkołą. Dzieci objęte są opieką wychowawcy, socjoterapeuty i innych 

specjalistów, którzy zapewniają podopiecznym wsparcie w pokonywaniu trudności szkolnych,  

w kryzysach rówieśniczych i osobistych, organizują czas wolny proponując pozalekcyjne zajęcia 

sportowe i twórcze o różnym charakterze. Zajęcia prowadzone są w dni robocze w godzinach 

popołudniowych. Podczas ferii i wakacji placówki organizują podopiecznym czas wolny. Pobyt 

dziecka w placówce jest bezpłatny.  

Na zlecenie Gminy Miasta Świdnicy zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży”, z przeznaczeniem dla  

150 dzieci i młodzieży, realizowały 3 organizacje pozarządowe, w ramach placówek: 

 Caritas Diecezji Świdnickiej – Placówka Wsparcia Dziennego, dla 30 uczestników, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – Europejskie Centrum Przyjaźni 

Dziecięcej-Placówka Wsparcia Dziennego, dla 60 uczestników, 

 Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – Placówka Wsparcia Dziennego 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”, dla 60 uczestników. 

 

W 2019 r. 10 dzieci z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej otrzymało karty kolonijne, uprawniające do skorzystania z nieodpłatnego 

wypoczynku letniego, realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  

Dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny uczestniczyły nieodpłatnie  

w zabawie w Sali Zabaw Cinema Fun-Centrum Dobrej Zabawy, z inicjatywy właściciela 

Jarosława Olejnika i Fundacji Promocji Kultury i Historii Polski „Mieszko”. Spotkania odbyły 

się dwukrotnie, z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. W każdym uczestniczyło ok. 40 dzieci. 
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W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Fundacją „Ładne 

Historie” zorganizował 3 festyny rodzinne na Osiedlu Zawiszów, Osiedlu Zarzecze i Osiedlu 

Młodych. Atrakcje uczestnikom zapewniali animatorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, projektu „Lato na podwórku” oraz dwukrotnie Bractwa Rycerskiego Księcia Bolka  

i 1 raz organizatora imprez plenerowych „Ale Heca”. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec-sierpień 2019 r. Fundacja Ładne Historie realizowała 

projekt „Lato na podwórku”, adresowany do dzieci i młodzieży ze środowisk zamieszkujących 

na terenie pięciu dzielnic Świdnicy. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci  

i młodzieży, o charakterze profilaktyczno-edukacyjnych, z wykorzystaniem animatorów, jako 

alternatywa spędzania wolnego czasu.  
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

W ramach realizacji bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych dla 

dzieci, Urząd Miejski w Świdnicy zorganizował w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych: 

- ferie zimowe, w formie zajęć rekreacyjnych dla dzieci – 20 uczestników, 

- warsztaty wielkanocne, malowanie pisanek – 90 uczestników, 

- warsztaty mikołajkowe, malowanie świątecznych bombek, w ramach których we współpracy  

z Polskim Czerwonym Krzyżem przygotowano i uroczyście wręczono paczki dla dzieci z rodzin 

o niskim statusie materialnym – 100 uczestników. 
źródło: Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  

 

Gmina Miasto Świdnica zorganizowała dla dzieci i młodzieży VI edycję projektu 

dydaktyczno-wychowawczego „Miasto Dzieci”. Przedsięwzięcie realizowane było na terenie 

Świdnickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat ze szkół  

z Miasta Świdnicy i Gminy Wiejskiej Świdnica oraz świetlic środowiskowych i domów dziecka: 

- 2 turnusy 4-dniowe, przez 6-8 godzin dziennie, 

- cel opiekuńczo-wychowawczy – organizacja dzieciom, które nie mają możliwości skorzystania 

ze zorganizowanego wypoczynku, ciekawych wakacji, 

- cel edukacyjny – rozwój u dzieci kompetencji przedsiębiorczości, poprzez pokazanie specyfiki 

różnych zawodów, różnych możliwości zatrudnienia i pomoc w odnalezieniu zajęcia, które  

je najbardziej zainteresuje, 

- dzieci poznały sposób działania miasta, realizowały działania, jakie wykonują władze i urzędy, 

uczyły się planowania wydatków, organizacji czasu i pracy w grupie, za pracę dzieci 

otrzymywały wynagrodzenie w walucie obowiązującej w Mieście Dzieci, za które mogły zrobić 

zakupy w sklepie Miasta Dzieci lub złożyć w banku Miasta Dzieci. 

 

 Świdnicki Ośrodek Kultury umożliwia udział w zajęciach dzieciom i młodzieży szkolnej: 

- Dziecięcy Zespół Taneczny „Mała Świdnica” – 60 osób, 

- Zespół Tańca Narodowego i Estradowego  „Krąg” – 40 osób, 

- Dziecięcy Zespół Taneczny „Mały Jubilat” – 55 osób, 

- Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” – 40 osób, 

- Mażoretki Prima – 75 osób, 

- Plastyczne Warsztaty Familijne – 22 osoby. 
źródło: Świdnicki Ośrodek Kultury 
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Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, w formie: 

-  stałych zajęć, od września 2019 r. – 52 zajęcia, w których uczestniczy 634 dzieci i młodzieży, 

w tym: 50 w wieku przedszkolnym, 521 ze szkół podstawowych i 60 ze szkół 

ponadpodstawowych oraz 3 byłych wychowanków, 

- okresowych zajęć – 42 zajęcia, w których łącznie uczestniczyło 585 dzieci i młodzieży, 

- okazjonalnych zajęć – 115 zajęć, w których łącznie wzięło udział 15.000 osób. 

 Młodzieżowy Dom Kultury realizuje statutowe zajęcia dydaktyczne dla dzieci  

i młodzieży w dziale pierwszym MDK na ul. Nauczycielskiej 2 i dziale drugim MDK przy  

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21: 

 w ramach pracowni: 

- plastycznej (ceramika, grafika, malarstwo, fotografia), 

- animacyjnej (szachowa, teatralna, turystyczna), 

- tanecznej, 

- muzycznej (instrumentalna, wokalna), 

- technicznej (robotyka, modelarstwo, formy dekoracyjne i użytkowe); 

 w formie półkolonii zimowych i półkolonii letnich, realizowanych w postaci gier, zabaw, 

wyjazdów, spotkań dla dzieci. 

Pracownie doposażone zostały w materiały dydaktyczne, książki, oświetlenie, 

kompresory, imadła, pilniki, lutownice, tablet.  
źródło: Młodzieżowy Dom Kultury 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida realizuje w ramach aktywizacji 

potencjału lokalnego systemu edukacji i organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży: 

 zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli: 

- Lekcje biblioteczne, w formie zajęć czytelniczych dla uczniów szkół podstawowych  

– 984 dzieci, 

- Baśniolandia, cykliczne zajęcia czytelnicze dla dzieci przedszkolnych – 756 dzieci, 

- Wokół książki, w formie zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych – 207 dzieci, 

- zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych, biblioterapeutyczne  

z osobami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym oparte na bajkoterapii lub 

zajęciach plastycznych – 44 uczestników, 

- szkolenia biblioteczne osób niepełnosprawnych z zakładów opiekuńczych Tęcza i OREW  

– 350 uczestników; 

 otwarte zajęcia popołudniowe dla dzieci, w formie cyklicznych zajęć czytelniczych dla dzieci, 

w podziałach na grupy wiekowe: 

- Baśniolandia –  422 uczestników, 

- Baśniolandia Junior – 265 uczestników, 

- Wokół książki – 51 uczestników, 

- Abecadło – 97 uczestników, 

- Bajeczne podróże – 255 uczestników; 

 Ferie w Bibliotece, dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat – 413 uczestników; 

 Piątkowe poranki oraz kino wakacyjne, organizowane w okresie wakacji – 869 uczestników; 

 warsztaty tematyczne O Lechu, Czechu i Rusie, z okazji uroczystości rocznicowych Święta 

Flagi i Konstytucji 3 Maja, w ramach których czytana dzieciom opowieść została 

zaprezentowana przy pomocy teatrzyku kamishibai – 25 uczestników; 

 warsztaty tworzenia gier planszowych Planszówka taka jak chcesz, w ramach których dzieci 

stworzyły grę planszową z ulubionymi bohaterami, dopasowaną do indywidualnych 

oczekiwań – 15 uczestników.  
źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida 
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Świdnickie szkoły podstawowe w ramach działalności programowej oraz organizacji 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizują: 

 projekty: Każdy jest ważny, Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki; 

 stale doposażają pracownie przedmiotowe, m.in. w laptopy, notebooki, tablety, komputery 

stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, telewizory interaktywne, 

tablice interaktywne, tablice magnetyczne, projektory multimedialne, mobilne zestawy 

nagłaśniające, podłogi interaktywne, wizualizery, roboty M-Bot, pomoce dydaktyczne: 

mikroskopy, preparaty, lupy, projektory z ekranem i okablowaniem, mapy; 

 wycieczki do parków wiedzy, technologicznych, na warsztaty, m.in. w celu przygotowania 

uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia: 

- Explora Park w Wałbrzychu, 

- warsztaty edukacyjne w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, 

- warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki i Wiedzy o wodzie Hydropolis, 

- warsztaty przyrodnicze w Nadleśnictwie w Świdnicy, 

- „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, 

- Park robotów we Wrocławiu, 

- warsztaty edukacyjne na Uniwersytecie Wrocławskim, 

- warsztaty edukacyjne w Myśliborzu, 

- Międzyszkolne spotkania z robotami, 

- warsztaty ekonomiczne w Santander BP, 

- Lekcje obywatelskie w Urzędzie Miejskim, 

- Międzyszkolne warsztaty rękodzielnicze, 

- warsztaty w Krzyżowej, 

- warsztaty zapoznające z zawodami: kucharz, cukiernik, mleczarz, sprzedawca, listonosz, 

- warsztaty przyrodnicze w Centrum Ekorozwoju we Wrocławiu, 

- Festiwal Nauki we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym, 

- lekcja fizyki Cyrk fizyczny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- warsztaty chemiczne Laboratorium chemiczne w naszej kuchni; 

 udział w zajęciach i warsztatach zorganizowanych przez instytucje kultury: 

- wyjścia na spektakle teatralne, widowiska multimedialne, 

- akcja Cała Polska czyta dzieciom, 

- koncerty symfoniczne, audycje muzyczne, 

- lekcje muzealne, 

- lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej, 

- warsztaty recytatorskie w ramach projektu Czas na teatr/Teatr na czasie, 

- spotkania z twórcami sztuki, 

- warsztaty dziennikarskie w redakcji Wiadomości Świdnickich, 

- warsztaty filmowe, teatralne, artystyczne. 
źródło: świdnickie szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 105 

 

1.2.2. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy 

 

 

Świdnickie szkoły podstawowe realizowały dla uczniów przygotowujących się do 

wyboru ścieżki zawodowej zajęcia promujące szkolnictwo zawodowe: 

- zajęcia przedmiotowe z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII, 

- zajęcia pozalekcyjne indywidualne i grupowe z doradztwa zawodowego, organizowane  

w ramach projektów: Każdy jest ważny, Mozaika edukacyjna, Świdnicka mozaika edukacyjna, 

- udział w projekcie edukacyjnym Zalogowani, 

- wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy, 
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- wyjścia do szkół zawodowych ponadpodstawowych, 

- warsztaty Doradztwo zawodowe w praktyce, realizowane podczas Dolnośląskiej Konferencji 

DODN we Wrocławiu, 

- warsztaty dla uczniów w centrum zawodowym, 

- warsztaty zawodoznawcze prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

- projekt edukacyjny Cyfrowa Akademia Gospodarcza, 

- cykl spotkań Przyszłość jest w Twoich rękach, 

- udział w Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, 

- warsztaty przedsiębiorczości realizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Hotelarsko-

Turystycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. 
źródło: świdnickie szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 105 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy opracowuje półroczne informacje sygnalne  

w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świdnickim. Informacja 

wymienia zawody w grupach: maksymalnie deficytowych, deficytowych, zrównoważonych, 

nadwyżkowych oraz maksymalnie nadwyżkowych. Monitoring wykonany jest według 

metodologii przygotowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy". Raporty dostępne są na stronie 

internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.  
źródło: Powiatowy Urząd Pracy 

 

W ramach realizowanego w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim projektu „Czas 

na zawodowców”, w 2019 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych odbyli staże u pracodawców 

– 100 uczniów.  
źródło: Starostwo Powiatowe  

 

1.2.3. Wykorzystanie infrastruktury edukacyjnej w okresie wolnym od nauki szkolnej  

 

 

Urząd Miejski w Świdnicy: 

 realizował projekt „Profilaktyka poprzez sport” 

W zajęciach rekreacyjno-sportowych i profilaktycznych wzięło udział 461 uczniów świdnickich 

szkół podstawowych; 

 zakupił sprzęt sportowy i medale dla dzieci i młodzieży za udział w pozalekcyjnych zajęciach 

rekreacyjnych, organizowanych w ramach „Czwartków lekkoatletycznych”. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

Świdnickie szkoły podstawowe w okresie wolnym od nauki szkolnej, w obiektach, 

którymi dysponują realizują dla uczniów zajęcia rozwijające ich zainteresowania i uzdolnienia: 

- artystyczne: teatralne, filmowe, fotograficzne, dziennikarskie, chóru, wokalne, plastyczne, 

- zajęcia nowych mediów,  

- przedmiotowe: historyczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, 

- językowe: języka francuskiego, języka angielskiego, 

- język migowy, 

- czytelnicze, 

- informatyczne: Liga umysłów, zajęcia z kodowania, 

- Liga Młodego Naukowca, 

- Liga Kreatywności, Innowacyjności i Pracy Zespołowej, 

- sportowe, Nordic Walking, turystyczne, 
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- szachy, szachy japońskie, 

- Klub Cheerleaders, taneczne. 
źródło: świdnickie szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 105 

 

Cel operacyjny 1.3. Wsparcie dla rodzin i osób uzależnionych oraz zagrożonych  

przemocą fizyczną i psychiczną 
 

1.3.1. Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych – informacyjnych na temat 

uzależnień  

 

Działania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w Gminie 

Miasto Świdnica zostały usystematyzowane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2019 r. 

ustanowionym uchwałą nr III/19/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Zadania w ramach Programu obejmowały przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw 

nadużywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych, poprzez ograniczanie spożycia 

napojów alkoholowych oraz zmianę struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie 

przedsięwzięć mających na celu zmianę postaw w zakresie spożywania alkoholu i używania 

substancji psychoaktywnych. Za realizację programu odpowiadał Urząd Miejski w Świdnicy  

– Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych. W jego realizacji uczestniczyły instytucje  

i organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców Świdnicy zadania mieszczące się w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 

i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające. 

Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie są usystematyzowane  

w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020, ustanowionym uchwałą nr XVI/169/16 Rady 

Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. Koordynatorem działań podejmowanych  

w oparciu o Program jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, który zapewnia 

również obsługę techniczną i merytoryczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w ogólnoświatowej kampanii „16 dni 

akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Kampania rozpoczęła się 25 listopada  

w Międzynarodowym Dniu Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i trwała do 10 grudnia  

– Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Kampania łączy antyprzemocowe inicjatywy na 

całym świecie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przemoc domową, której ofiarami najczęściej 

są kobiety. Symbolem jest biała wstążka, przeznaczona dla mężczyzn, którzy nosząc ją wspierają 

kampanię i deklarują, że sami nie będą sprawcami przemocy, nie będą akceptować lub milczeć 

na temat przemocy wobec kobiet oraz będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy 

wobec kobiet. Celem kampanii jest przełamywanie stereotypów głoszących, że przemoc  

w rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizycznej, gdy tymczasem 

może ona przybierać różne formy, m.in. dręczenia psychicznego, nadużyć seksualnych, 

ograniczania dostępu do zasobów finansowych, obniżania poczucia wartości partnerki. 

W ramach kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował: 

- wystawę plakatów „Przemoc. Twoja sprawa” w pomieszczeniach Świdnickiego Ośrodka 

Kultury, które wzywają do niepozostawania obojętnym na przemoc, obalania stereotypów  

„nie wtrącam się, to nie moja sprawa”. Wystawiane grafiki były nagrodzone i wyróżnione w 13. 

edycji konkursu Galerii Plakatu AMS, 
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- emisję spotu „Chłopcy i mężczyźni przeciwko przemocy – 10 rzeczy, które mogą zrobić 

mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet wg Jacksona Katza”, na video ekranach  

w 15 autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, 

- akcję „Biała wstążka”, w formie ekspozycji przygotowanych plakatów w autobusach 

komunikacji miejskiej, dystrybucji ulotki (250 szt.) i białych wstążek przypinanych chłopcom  

i mężczyznom, wyrażających wsparcie dla kampanii, 

- publikację na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji  

o realizowanej kampanii oraz informacji teleadresowych o miejscach w Świdnicy, gdzie można 

kierować zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie.  

W ramach edukacji publicznej, zaproszono mieszkańców Świdnicy do udziału  

w wykładach: 

 „Dwa mózgi w domu”  

Dr Marek Kaczmarzyk, jeden z czołowych neurodydaktyków w Polsce, propagator dydaktyki 

ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym 

wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania, 

opowiadał o tym, jak działa mózg na różnych etapach rozwoju, jakie zjawiska w nim zachodzące 

wiążą się  z wychowaniem, jakie jest neurobiologiczne podłoże niezrozumienia dorastających 

pokoleń i do czego potrzebny jest nam „konflikt pokoleń”; 

 „Jak komunikować się z nastolatkiem”  

Temat zachowań ryzykownych nastolatków, komunikowania się z Pokoleniem Y/Z oraz 

rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych poruszył mgr Tomasz Bilicki, jeden  

z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży, 

ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki pokolenia Y oraz Z, twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego  

i liderskiego Motivation Punch.  

Wykłady odbyły się w godzinach popołudniowych, w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych, przy ul. Długiej 33. Udział w spotkaniach był bezpłatny, dla wszystkich 

rodziców, wychowawców i innych osób zainteresowanych profilaktyką zachowań ryzykownych 

dzieci i młodzieży oraz komunikacją międzypokoleniową. 

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla uczniów klas V-VIII Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków i Szkoły Podstawowej Nr 105, przeprowadzono 

warsztaty psychoedukacyjne w zakresie radzenia sobie z agresją w relacjach rówieśniczych 

„Bezpieczne dorastanie”. Celem warsztatów był rozwój samoświadomości rozpoznawania, 

przeżywania i wyrażania emocji, takich jak lęk, wstyd, złość i poczucie winy, nauka postawy 

asertywnej i stawiania granic oraz zwiększenie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy  

i jego skutków. Warsztaty zrealizowano w ramach 9 spotkań, dla 2 zespołów klasowych  

w Szkole Podstawowej nr 2 w wymiarze 6 godzin i dla 8 zespołów klasowych po 4 godziny 

warsztatów w Szkole Podstawowej Nr 105, łącznie 38 godzin warsztatów.  
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Urząd Miejski w Świdnicy, w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze 

zapobiegania uzależnieniom i przemocy zrealizował: 

- warsztaty, przeprowadzone w 57 oddziałach szkół podstawowych przez Centrum Edukacyjno-

szkoleniowe GENESIS Hubert Olchawa pn. „Powiedz STOP”. Warsztaty dotyczyły tematyki 

zachowań agresywnych w Internecie, wytworzenia poczucia, że hejtując ranimy osobę, w którą 

hejt jest wymierzony, złożoności uczuć, z jakimi walczy osoba doświadczająca hejtu, pokazania 

strategii radzenia sobie z hejterami, rozszerzenia wiedzy z zakresu pozytywnych integracji 

interpersonalnych, symptomów uzależnienia oraz mechanizmów i negatywnych konsekwencji 

uzależnienia, 

- w ramach współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury, koncerty podczas imprezy „ROCK 

przeciw AIDS”, które odbyły się 2 grudnia 2019 r. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi 
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na walkę z AIDS oraz konieczność pomocy osobom zakażonym wirusem HIV i ich bliskim  

– ok. 150 uczniów. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

Świdnickie przedszkola i szkoły podstawowe realizują działania informacyjne  

i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w ramach działalności programowej oraz 

innych przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych, m.in. w formie: 

- spotkań edukacyjnych grupowych i indywidualnych dla rodziców i dzieci z policjantem, 

prokuratorem, pracownikiem sądu, psychologiem, pedagogiem, terapeutą, pracownikiem 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- zajęć, warsztatów i akcji profilaktycznych, 

- panelu edukacyjnego dla rodziców podnoszącego ich kompetencje wychowawcze w zakresie 

rozumienia trudności dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i ich wspierania, 

- wewnętrznych programów edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień i przemocy, m.in.:  

 STOP agresji, w formie pogadanki, pedagogizacji rodziców, festynu, biegu po zdrowie  

i biegu pokoleniowego (PM nr 3), 

 Bezpieczne dziecko jest świadome zagrożeń i potrafi na nie reagować, w formie 

spotkania z policjantem (PM nr 14), 

 Jestem ważny, wzmacniający poczucie wartości u dzieci, uczące radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach, w tym z przemocą, w formie zajęć grupowych, zabaw  

i pogadanek (PM nr 16), 

 Profilaktyka cyberprzemocy, bezpieczeństwo w sieci, Bezpieczny Internet, Bezpieczna 

szkoła – bezpieczny uczeń (SP 2), 

 Przemocy STOP, w formie zajęć z zakresu profilaktyki przemocy oraz konsekwencji jej 

stosowania, Spójrz inaczej, w formie zajęć mających na celu zapobieganie uzależnieniom 

i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci  

w wieku wczesnoszkolnym (SP 105), 

 Wiem co robię, Spójrz inaczej, TAK czy NIE, Saper, czyli jak rozładować agresję, 

Tydzień bezpiecznego Internetu, Bezpieczna szkoła-bezpieczne podwórko (SP 6), 

 Szkoła bezpiecznego Internetu, Cyber przemoc, Zasady bezpiecznego korzystania  

z Internetu (SP 8), 

- ulotek, broszur i artykułów w gazetkach i na tablicach informacyjnych w placówkach: 

 Słowa ranią – czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka, 

 O sztuce towarzyszenia dziecku, 

 Dlaczego warto pozwolić dzieciom być samodzielnym, 

 Depresja u dzieci, 

- zajęć wychowawczych z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami i specjalistami, 

- informowania rodziców, u których zaobserwowano trudności opiekuńczo-wychowawcze,  

gdzie i w jaki sposób skorzystać ze wsparcia specjalistycznego, pomocy społecznej, zespołów 

specjalistycznych, o możliwości udziału w warsztatach dla rodziców, o dostępnej literaturze oraz 

współpracy w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

- motywowania rodziców i rodzin do korzystania z poradnictwa i działań edukacyjnych  

w zakresie kwestii wychowawczych, poprzez omawianie diagnozy pedagogicznej, 

przekazywanie informacji na temat funkcjonowania dziecka podczas pobytu w placówce. 
źródło: przedszkola miejskie nr 1, 3, 6, 14, 15, 16, przedszkola niepubliczne: Wesoła Piątka, Tęczowy Świat, 

Akademia Przedszkolaka, Radosny Delfinek, szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 105 

 

Mieszkańcom Świdnicy, rodzicom i wychowawcom, zapewniono możliwość 

uczestniczenia w warsztatach wspierania rodziców i wychowawców pn. „Szkoła dla rodziców  

i wychowawców”. Uczą one otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i poza nią, relacji 
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opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, służących tworzeniu środowiska najbardziej 

wspierającego naturalny rozwój dziecka. Ich celem jest pomoc w radzeniu sobie w codziennych 

kontaktach z dziećmi i młodzieżą, ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom 

problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców  

i nauczycieli. W 2019 r. realizowano 9 edycji programu, które łącznie ukończyło 108 osób. 

Spotkania odbywały się w grupach maksymalnie 12-15 osobowych, w formie 10 spotkań,  

po 4 godz. lekcyjne, łącznie w wymiarze 40 godz. dla każdej z grup, w tym: 

- 6 edycji część I Budowanie relacji dorosły-dziecko – 72 osoby,  

- 2 edycje części II Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi  

i szacunku) relacji między dziećmi – 22 osoby,  

- 1 edycja części III dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku 

dorastania – 14 osób. 

Warsztaty prowadzone były w oparciu o program i standardy Szkoły dla Rodziców  

i Wychowawców Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, przez dwie osoby posiadające 

certyfikat realizatora programu wydany przez ORE, uprawniający do prowadzenia I, II i III 

części programu. Informacja o możliwości udziału w programie przekazywana była 

podopiecznym przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz umieszczana na stronie 

internetowej Ośrodka.  

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano warsztaty 

psychoedukacyjne dla rodziców dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie. Ich celem było 

kształtowanie prawidłowych relacji i umiejętności rodzicielskich wobec dzieci bez przemocy, 

m.in. poprzez doskonalenie umiejętności kompetencji wychowawczych rodziców, 

komunikacyjnych dotyczących relacji rodzic-dziecko i kształtowanie tych umiejętności bez 

biernej agresywności, dostarczenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci i adekwatnego reagowania oraz zwiększenie 

zdolności do samokontroli agresywnych zachowań.  

W warsztatach, zrealizowanych w wymiarze 10 spotkań po 3 godz., łącznie 30 godz., 

uczestniczyło 10 osób, w szczególności z rodzin zagrożonych i uwikłanych w przemoc, 

małoletnich rodziców, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych 

przemocą. Zajęcia prowadziło 2 terapeutów, posiadających kompetencje do prowadzenia zajęć  

w zakresie specjalistycznych oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych wobec sprawców 

przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth.  
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy w ramach działań 

wspierających rodziny we wzmacnianiu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych 

zrealizował: 

- warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – 18 uczestników, 18 spotkań, 

- zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera  

– 5 uczestników, 7 spotkań, 

- „Spotkania z Rodziną” w ramach terapii pedagogicznej – 25 uczestników, 139 spotkań, 

- prelekcję dla rodziców „Jak towarzyszyć dziecku w rozwoju kompetencji społecznych  

i zainteresowań” – 30 odbiorców, 

- prelekcję dla rodziców „Adaptacja dziecka w przedszkolu oraz emocje i trudności z tym 

związane – 9 odbiorców.  
źródło: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

 

W celu wspierania rodziców i wychowawców przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy i Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej realizowały: 
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- Trening Umiejętności Wychowawczych w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego  

– 10 uczestników, 

- grupę wsparcia w ramach projektu „Akademia Rozwoju”, której spotkania odbywały się raz  

w miesiącu na terenie Powiatu Świdnickiego – 12 spotkań, 27 uczestników.  
źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 

1.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i wzmocnienie działań profilaktycznych wśród ludzi 

z różnych grup wiekowych 

 

Osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu doświadczeń 

związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, zapewnione jest wsparcie i poradnictwo 

specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, terapeutyczne i prawne.  

W 2019 r. w ramach pracy na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

psycholog Ośrodka udzielił wsparcia 237 osobom, a z poradnictwa i konsultacji udzielanych 

przez radcę prawnego Ośrodka skorzystało 127 osób. 

Rodziny wychowujące małoletnie dzieci, mające problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

wspierane są pracą asystenta rodziny. To specjalista, którego zadaniem jest codzienne 

towarzyszenie rodzinie niepotrafiącej samodzielnie pokonać różnych trudności życiowych. 

Pracownik socjalny stwierdzając, że w rodzinie występuje problem opiekuńczo-wychowawczy, 

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

wnioskuje o wsparcie rodziny poprzez przydzielenie asystenta, bez względu na dochód rodziny. 

Rodzina musi wyrazić zgodę na takie wsparcie i współpracować. Asystent pracuje również  

z rodziną, w której dzieci zostały zabezpieczone w pieczy zastępczej. Jego praca skupia się 

wówczas na tym, aby wspomóc rodzinę w stworzeniu przez nią warunków pozwalających na 

powrót dzieci do domu rodzinnego.  

Pracę na rzecz rodzin w 2019 r. realizowało 7 asystentów rodziny (4 w wymiarze całego 

etatu, 3 w wymiarze ½ etatu) zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Asystenci rodziny wsparciem obejmowali 101 rodzin, w tym: 

- w 2019 r. zlecono współpracę z 25 nowymi rodzinami, 

- 46 rodzin zostało zobowiązanych do pracy z asystentem przez sąd, 

- w rodzinach objętych asystenturą wychowywało się łącznie 157 dzieci, 

- w rodzinach objętych asystenturą 41 dzieci przebywało w pieczy zastępczej, z których  

15 dzieci trafiło do pieczy w 2019 r. oraz 5 dzieci wróciło do domu rodzinnego, 

- 31 rodzin zakończyło pracę z asystentem rodziny. 

Dla osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy w rodzinie prowadzona była 

na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej grupa wsparcia, o charakterze otwartym.  

W trakcie spotkań uczestniczki uczyły się m.in., jak poczuć swoją siłę i podnieść poczucie 

wartości, jak chronić własnych granic fizycznych i psychicznych, komunikacji bez przemocy 

oraz rozpoznawania zagrażających sytuacji i reakcji na nie. Spotkania prowadziło 2 terapeutów. 

W 2019 r. odbyło się 5 dwugodzinnych spotkań, w których uczestniczyło do 8 osób.  
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone było poradnictwo rodzinne dla 

klientów, przede wszystkim dla rodzin uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej. 

Działanie obejmowało wstępną diagnozę sytuacji i potrzeb rodziny, wspieranie w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz ukierunkowywanie w dalszej pracy z psychologiem 

lub/i innym specjalistą. Poradnictwo udzielane było w oparciu o program wspierający rodzinę  

w jej funkcjonowaniu, opracowany przez terapeutę rodzinnego, we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny. Łącznie 

zrealizowano 450 godzin konsultacji, w tym udzielono: 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2019 roku 

 

 

   13 

 

- 341 konsultacji osobom dorosłym,  

- 109 konsultacji dzieciom, 

- 278 porad osobom dorosłym korzystającym ze wsparcia, poradnictwa lub terapii rodzinnej,  

w tym 23 osobom niepełnosprawnym, 

- 70 porad osobom dorosłym korzystającym z innych oddziaływań terapeutycznych, w tym  

8 osobom niepełnosprawnym, 

- 111 porad dzieciom korzystającym ze wsparcia, poradnictwa lub terapii rodzinnej, w tym  

19 dzieciom niepełnosprawnym. 
źródło: Prywatna Praktyka Psychoterapii Renata Halejcio 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

realizował poradnictwo w zakresie: 

 interwencji kryzysowej – łącznie 111 porad dla 40 osób, w tym 15 porad dla 6 dzieci  

i młodzieży, z powodu: 

- przemocy domowej – 13 porad dla 6 osób, w tym 3 porady dla 1 dziecka, 

- problemów wychowawczych – 3 porady dla 3 osób, w tym 2 porady dla 2 dzieci, 

- zaburzeń emocjonalnych, zachowania, odżywiania, psychicznych – 71 porad dla 22 osób,  

w tym 9 porad dla 2 dzieci, 

- problemów małżeńskich, par, rodzinnych – 5 porad dla 3 osób; 

 pomocy psychologicznej – łącznie 398 porad dla 113 osób, w tym 56 porad dla 21 dzieci  

i młodzieży, w tym z powodu: 

- problemów wychowawczych – 102 porady dla 36 osób, w tym 37 porad dla 11 dzieci  

i młodzieży, 

- uzależnień/współuzależnienia – 14 porad dla 4 osób,  

- zaburzeń emocjonalnych, zachowania, odżywiania, psychicznych – 190 porad dla 55 osób,  

w tym 16 porad dla 9 dzieci i młodzieży, 

- problemów małżeńskich, par, rodzinnych – 63 porady dla 10 osób, 

- problemów związanych z niepełnosprawnością – 29 porad dla 8 osób, w tym 3 porady dla  

1 dziecka;  

 pomocy prawnej – łącznie 74 porady dla 43 osób, w tym z powodu: 

- przemocy domowej – 10 porad dla 6 osób. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadził również: 

- terapię indywidualną dla ofiar przemocy w rodzinie – w programie uczestniczyło 11 kobiet, 

które nadal kontynuują terapię, 

- oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz osób, które 

ukończyły program terapii – 2 mężczyzn. 
źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Miejskie szkoły podstawowe zapewniają uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz 

wychowawcom szkolnym wsparcie psychologa, w ramach konsultacji indywidualnych  

i grupowych. W 6 świdnickich szkołach podstawowych psychologowie zatrudnieni są  

ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Łącznie w szkołach 

udzielono 3.925 porad, w tym: 

- 2.153 uczniom, 

- 788 rodzicom, 

- 984 wychowawcom. 
źródło: szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 105 

 

Mieszkańcy Świdnicy uwikłani w problem alkoholowy korzystają z profesjonalnego 

całodobowego programu terapeutycznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

realizowanego przez Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  
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w Czarnym Borze oraz w ramach terapii ambulatoryjnej w Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy. W 2019 r.: 

 w programie psychoterapii uzależnień w ramach terapii stacjonarnej uczestniczyło 31 osób,  

z których 23 ukończyło program terapii; 

 w terapii ambulatoryjnej realizowanej w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy udzielono świadczenia 3.640 osobom,  

w tym: 

- uzależnieni zarejestrowani w Poradni – 230 osób, 

- współuzależnieni zarejestrowani w Poradni – 41 osób, 

- realizujący program terapii uzależnienia – 184 osoby, z czego 57 osób ukończyło program 

terapii, 

- realizujący program terapii współuzależnienia – 37 osób, z czego 26 osób ukończyło program 

terapii; 

 w ramach profesjonalnych programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie szkód 

zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, realizowanych na 

terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdnicy, na 

zlecenie Gminy Miasto Świdnica zrealizowano: 

- Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową i dla rodziców 

osób uzależnionych – 177 osób, 44 dyżury terapeutyczne, 176 godz. 

- Poradnictwo i terapia indywidualna młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej  

– 162 osoby, 44 dyżury terapeutyczne, 176 godz. 

- Grupowy Trening Asertywności dla osób doświadczających przemocy domowej – 12 osób,  

2 treningi po 25 godz., łącznie 50 godz. 

- Trening umiejętności służących zdrowieniu – grupa otwarta, w której brało udział 7-10 osób, 

11 sesji, 44 godz. 

- Terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej – grupa otwarta, w której 

brało udział 6-10 osób, 40 sesji, 160 godz.  

- Zapobieganie nawrotom choroby – grupa otwarta, w której brało udział 6-14 osób, 13 sesji,  

80 godz.  

- Terapia grupowa dla sprawców przemocy domowej – grupa otwarta, w której brało udział  

6-9 osób, 20 sesji, 80 godz.  

- Trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem  

i uzależnionej – 116 osób, 32 sesje, 128 godz. 

- Grupa pracy nad złością – grupa otwarta, w której brało udział 5-12 osób, 12 sesji, 48 godz.  
źródło: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze 

 

Gmina Miasto Świdnica zleciła i udzieliła dotacji na realizację zadania publicznego  

pn. „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród 

osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”, Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „ACCESS”.  

Do zadań Stowarzyszenia należy udzielanie pomocy w chorobie alkoholowej i innych 

uzależnieniach na bazie własnych doświadczeń. Integruje środowisko trzeźwościowe, promuje 

trzeźwy styl życia oraz udziela wsparcia w zakresie utrzymania abstynencji i rodzinom osób 

uzależnionych. Klub czynny jest 6 dni w tygodniu (poniedziałki, czwartki, piątki 17.00-19.30, 

wtorki, środy 17.00-19.00, niedziele 16.00-19.00), z dostępem do telefonu. Prowadzi mitingi  

w ramach 6 grup samopomocowych: 

- grupa AA „U Bila Boba” – poniedziałki od 17.30, 

- grupa AN „Przebudzeni I” – poniedziałki od 17.30, 

- grupa AJ „Betesda” – poniedziałki od 17.00, 

- grupa AA „Nadzieja” – czwartki od 17.00,
 

- grupa AN „Przebudzeni II” – piątki od 17.30, 
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- grupa AA „Topos” – niedziele od 16.00. 

W każdy czwartek, w godzinach 17.00-18.00, odbywają się dyżury osoby uzależnionej, 

członka zarządu. Stowarzyszenie swoją pracą rocznie obejmuje około 280 osób. 
źródło: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” 

 

1.3.3. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego  

 

 

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej przemocą domową  

i nie mają możliwości przebywania ze sprawcą przemocy pod wspólnym dachem w miejscu 

dotychczasowego zamieszkania, mogą znaleźć schronienie w hostelu dla ofiar przemocy. Jest to 

miejsce tymczasowego (do 3 miesięcy), nieodpłatnego pobytu. W razie konieczności udzielana 

jest pomoc w uzyskaniu opieki medycznej, wyżywienie, pomoc materialna. Przyjęcia dokonuje 

się na pisemną prośbę poszkodowanego, po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika socjalnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, kuratorów, pedagogów szkolnych.  

W przypadku braku takiego zgłoszenia, po przyjęciu do hostelu, należy uzyskać potwierdzenie 

swojej trudnej sytuacji od któregoś z wymienionych podmiotów. 

Na zlecenie Gminy Miasto Świdnica zadanie pn. „Prowadzenie hostelu dla ofiar 

przemocy w rodzinie”, w zakresie zapewnienia schronienia i wsparcia osobom doznającym 

przemocy, realizowała Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”. W 2019 r. 

udzielono schronienia 11 osobom, w tym 4 dorosłym i 7 dzieciom (2.116 osobodni). 
źródło: Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępnia mieszkanie interwencyjne dla osób 

samotnych i osób z dziećmi, rodzin pochodzących z terenu powiatu świdnickiego, którzy 

znaleźli się w sytuacji kryzysowej, są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy 

domowej. Pobyt w mieszkaniu ustalony jest na okres do 14 dni, w uzasadnionych przypadkach 

może być przedłużony do 3 miesięcy, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. W 2019 r. 

zapewniono schronienie 12 osobom ze Świdnicy, w tym 4 kobietom i 8 dzieciom, będącym 

ofiarami przemocy w rodzinie. 
źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Gmina Miasto Świdnica – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w partnerstwie  

z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczęła 1 kwietnia 2019 r. realizację projektu 

„Świdnickie Jaskółki”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne. Jest on odpowiedzią na potrzeby w zakresie 

zwiększenia samodzielności osób wymagających wsparcia w procesie integracji społeczno-

zawodowej. Stanowi część budowanego trwałego systemu wspierania osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Świdnicy, niesamodzielnych, wymagających 

wsparcia społecznego i wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, w tym 

bezdomnych, z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę 

zastępczą. 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do I edycji projektu, trwającej od 1 kwietnia  

2019 r., zakwalifikowano pierwszych 30 osób (7 dzieci), w tym: osoby samotne, 3 rodziny  

z dziećmi (matka wychowująca 3 małych dzieci, ojciec wychowujący 3 małych dzieci, matka  

z dzieckiem) oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są to osoby, które w pierwszej 

kolejności wymagały zapewnienia schronienia, połączonego z trenowaniem ważnych czynności 

życia codziennego, jak dbanie o dzieci, zarządzanie budżetem domowym, prowadzenie 

gospodarstwa domowego, dbanie o własne zdrowie, wyjście z zadłużenia. W zależności od 
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indywidualnej sytuacji, uczestnicy projektu obejmowani są wsparciem asystenta, którego 

zadaniem jest uczenie samodzielności, pomaganie, a nie wyręczanie. Asystent podpowiada, jak 

wykonać najprostsze czynności, takie jak zakupy, ugotowanie obiadu, posprzątanie, zrobienie 

prania. Wsparcie obejmuje również specjalistyczną pomoc psychologiczną oraz treningi 

podnoszące kompetencje społeczne ukierunkowane na usamodzielnianie, służące poprawieniu 

jakości życia uczestników projektu. Czas pobytu w mieszkaniu wspomaganym wynosi  

6 miesięcy, dla osób chorych do 12 miesięcy. 

30 września 2019 r. projekt ukończyło pierwszych 9 osób (w tym 1 rodzina z 3 dzieci) 

oraz w dniu 31 października 2019 r. 5 osób (w tym 1 rodzina z 3 dzieci). Do II edycji,  

od 1 października 2019 r. przystąpiło 9 osób (w tym rodzina z 1 dzieckiem i rodzina z 2 dzieci) 

oraz od 1 listopada 2019 r. kolejne 6 osób. 

Osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają 

całodobowej opieki, może zostać przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Gmina Miasto 

Świdnica dysponuje mieszkaniem chronionym przy ul. Kopernika 9e/1, o łącznej powierzchni 

użytkowej 87,08 m
2
, które obejmuje 3 pokoje mieszkalne, pomieszczenie gospodarcze oraz 

odpowiednio wyposażone pomieszczenia wspólne, tj. przedpokój, łazienkę i kuchnię. 

Mieszkanie jest przeznaczone dla nie mniej niż trzech osób samotnych lub małżonków. Pobyt  

w mieszkaniu jest formą pomocy społecznej, która ma na celu zapewnienie mieszkańcom 

warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, pod opieką specjalistów, w integracji  

ze społecznością lokalną. W 2019 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 3 osoby. Mieszkańcy 

ponoszą częściową odpłatność za pobyt w mieszkaniu, w wysokości zależnej od sytuacji 

materialnej, na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy.  
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Cel strategiczny 2. Aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup 

defaworyzowanych  

 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych sprzyjających włączeniu 

społecznemu i przeciwdziałających negatywnym zjawiskom społecznym 

 

2.1.1. Rozwój infrastruktury sprzyjającej włączeniu społecznemu  

 

 

 W zasobach Gminy Miasta Świdnicy, na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowało się 525 

lokali z najmem socjalnym. W 2019 r. przydzielono lokal z najmem socjalnym 49  rodzinom 

(107 osób w tych rodzinach) oraz lokal mieszkalny 36 rodzinom (72 osoby w tych rodzinach). 

Osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu, który spełnia kryterium metrażowe, pod 

warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (1.544,48 zł w gospodarstwie jednoosobowym  

i 1.103,20 zł w gospodarstwie wieloosobowym) przysługuje dodatek mieszkaniowy. Jest to 

świadczenie pieniężne, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub 

właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. W 2019 r. dodatek 

mieszkaniowy wypłacono 495 osobom. 
źródło: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 

 

2.1.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

 

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy w 2019 r. zorganizowało i wspierało akcje oraz 

programy profilaktyczne, badania i konsultacje medyczne, promujące zdrowy styl życia: 
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- program polityki zdrowotnej Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 do 18 

roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności 

fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018-2019, w ramach którego zrealizowano 

konsultacje lekarskie, rehabilitację i warsztaty edukacyjno-żywieniowe – 37 uczestników, 

- badania w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy – 6 akcji, 410 odbiorców, 

- konsultacje dietetyczne wraz z analizą składu ciała – 6 akcji, 182 odbiorców, 

- akcje profilaktyczne, podczas których przeprowadzono badania poziomu cholesterolu, poziomu 

cukru, ciśnienia tętniczego, badania słuchu, wzroku, w kierunku wykrywania jaskry, spirometrię,  

usg tarczycy, smokolyzer, narko i alkogogle, masaże limfatyczne oraz udzielono porad 

rehabilitacyjnych – 11 akcji, 3.465 odbiorców, 

- konferencja Wyjść z cienia. Rodzina w pełnym blasku, zrealizowana w ramach Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego – 367 uczestników. 

Na terenie Świdnicy dostęp do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego zapewniają: 

- NZOZ „BHMed”, ul. Strzelińska 6a, 

- Centrum Usług Medycznych „Eskulap”, ul. Zamenhofa 47, 

- Zespół Usług Medycznych „Medyk”, ul. Gdyńska 25a, 

- NZOZ „Marconi”, ul. Rzeźnicza 2, 

- NZOZ „Raj-Med”, ul. Westerplatte 53, 

- NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej, ul. Budowlana 6, 

- NZOZ „Reh-Med” Przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Rotmistrza Pileckiego 3. 
źródło: Starostwo Powiatowe  

 

 Urząd Miejski w Świdnicy zrealizował w 2019 r. akcje i programy profilaktyczne  

w zakresie zapobiegania chorobom: 

- Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie  

dla mieszkańców Świdnicy na lata 2019-2020 – 400 uczestników, 

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020  

dla Miasta Świdnicy – 113 uczestników, 

- Program profilaktyki próchnicy zębów Gminy Miasto Świdnica w latach 2018-2020  

„W Świdnicy bez próchnicy” – 239 uczestników. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

2.1.3. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych 

  

 

Osoby starsze wymagające pomocy osób drugich obejmowane są usługami opiekuńczymi 

w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które ze względu na stan 

zdrowia, wiek lub inną przyczynę wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione  

z powodu samotności lub niemożliwości zapewnienia jej przez rodzinę. Jest to zadanie własne 

gminy o charakterze obowiązkowym, realizowane przez opiekunki społeczne zatrudnione przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w formie umowy zlecenia. Usługi opiekuńcze obejmują 

przede wszystkim pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Psycholog 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nawiązuje relacje terapeutyczne z członkami rodzin 

podopiecznych pracowników socjalnych oraz prowadzi mediacje i uczestniczy w rozwiązywaniu 

konfliktów pomiędzy podopiecznymi i ich rodzinami oraz osobami z otoczenia. W 2019 r.: 

-  z usług opiekuńczych korzystało 307 osób (303 rodziny, 344 osoby z w tych rodzinach), 

- zrealizowano 73.240 godz. usług opiekuńczych. 

Osoby korzystające ze świadczeń ponoszą częściową odpłatność, w zależności od swojej 

sytuacji materialnej, na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy. Część osób 

wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych korzysta z pracy wolontariuszy, 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2019 roku 

 

 

18 

 

realizujących pracę na rzecz świdnickich seniorów, w zamian za uzyskanie umorzenia 

zadłużenia czynszowego.  
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Osobom wymagającym intensywnych świadczeń pielęgnacyjnych, których w miejscu 

zamieszkania nie można zapewnić, oferowane są świadczenia w ramach opieki 

długoterminowej. Na terenie Powiatu Świdnickiego dla mieszkańców Świdnicy zadanie było 

realizowane przez:   

- zakład opiekuńczo-leczniczy NZOZ „Mikulicz” w Świebodzicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 

– 39 dostępnych miejsc, 

- NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej – Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki 

Leczniczej Ojca Pio, ul. Przyjaźni w Świdnicy – 46 dostępnych miejsc. 

Stacjonarną opiekę paliatywną na rzecz pacjentów z chorobą nowotworową, odleżynami  

i POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) na terenie Powiatu Świdnickiego zapewniało: 

- hospicjum stacjonarne NZOZ „Mikulicz” w Świebodzicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie  

– 13 dostępnych miejsc, 

- NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej – Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki 

Leczniczej Ojca Pio, ul. Przyjaźni w Świdnicy – 4 dostępne miejsca. 
źródło: Starostwo Powiatowe 

 

Gmina Miasto Świdnica zleciła i udzieliła dotacji na realizację zadania publicznego  

pn. „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku 

senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”, Towarzystwu Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum”. Towarzystwo realizuje pomoc w zakresie wspierania chorych w terminalniej fazie 

choroby nowotworowej i ich rodzin. 

 

2.1.4. Rozwój i dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb osób starszych  

i niepełnosprawnych 

 

W Świdnicy budynki użyteczności publicznej oraz główne dworce: kolejowy  

i autobusowy są dostosowane i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przystanki 

komunikacyjne systematycznie przystosowywane są do obsługi osób starszych  

i niepełnosprawnych. W Mieście funkcjonują 283 miejsca postojowe zastrzeżone dla osób 

niepełnosprawnych (tzw. koperty), w tym 4 wykonano w 2019 r. 

W sferze kulturalnej Świdnicki Ośrodek Kultury przygotowuje propozycje, które mają 

charakter otwarty, uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych. Windy i miejsca 

wyznaczone dla osób poruszających się na wózkach w budynkach umożliwiają pełną dostępność 

imprez. Sala teatralna wyposażona jest w pętlę indukcyjną, umożliwiającą osobom słabo 

słyszącym i niedosłyszącym pełne korzystanie z oferty programowej. 

  

2.1.5. Rozwój działań ograniczających dziedziczenie ubóstwa 

 

 

W celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia pieniężne oraz niepieniężne, przyznawane na 

podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy: o pomocy społecznej,  

o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, m.in.: 

- zasiłek z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – 58 rodzin (284 osoby 

w tych rodzinach),  
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- zasiłek z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodzinom niepełnym lub wielodzietnym – 170 rodzin  

(539 osób w tych rodzinach),  

- zasiłek rodzinny – 1.751 osób,  

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 110 osób, 

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

– 37 osób, 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 134 osoby, 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 275 osób,  

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 291 osób, 

- świadczenie rodzicielskie – 85 osób, 

- świadczenie wychowawcze – 5.566 rodzin, 8.211 dzieci, na które przyznano świadczenie,   

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 302 osoby, 

- 695 rodzin (327 dzieci w tych rodzinach) korzystało z żywności w ramach Banku Żywności, 

- 10 rodzin (11 dzieci w tych rodzinach) skierowano do udzielenia pomocy rzeczowej. 

Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej realizowanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest praca socjalna, która skupia się na rozwiązywaniu problemów 

osób i rodzin, poprzez motywowanie do samodzielnego działania i asystowanie  

w rozwiązywaniu problemów. Skierowana jest na przywrócenie zdolności osób i rodzin do 

samodzielnego funkcjonowania. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt 

socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym  

w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. Określa on 

uprawnienia i zobowiązania stron, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających 

do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej podopiecznego. W 2019 r. kontraktem socjalnym 

objętych było 78 osób, zawarto 69 kontraktów.  

W latach 2017-2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Uwierz  

we własne siły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 

Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja  

– ZIT AW. Jego celem była aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna 

uczestników, mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Uczestnikami 

projektu były osoby od wielu lat, z różnych przyczyn, korzystające z pomocy społecznej,  

o niskich kwalifikacjach, nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które doznały 

wielokrotnego wykluczenia. Projekt zakładał udział łącznie 20 osób najbardziej oddalonych od 

rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych, 10 osób dla których ustalono  

II profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z ich najbliższego otoczenia. Dla uczestników 

przewidziano kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, 

uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości. Obejmowały one interdyscyplinarne 

wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, 

spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności  

i samodzielności społeczno-zawodowej.  

II edycja programu realizowana była w okresie od września 2018 r. do maja 2019 r. 

Wzięło w niej udział 15 uczestników (9 osób z ustalonym III profilem pomocy i 6 osób  

z ustalonym II profilem pomocy), z czego 14 osób ukończyło pełny program. W ramach projektu 

każdy z uczestników objęty był: 

 dogłębną diagnozą funkcjonalności-dysfunkcjonalności, na podstawie której opracowano 

konceptualizację obszarów problemowych; 

 warsztatami: 

- trening umiejętności społecznych – zdrowa i ekonomiczna kuchnia, praktyczna nauka 

kalkulacji posiłku i jego przygotowanie, 
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- trening umiejętności społecznych – zarządzanie budżetem domowym, w tym edukacja  

w zakresie segregacji śmieci, gospodarnego zarządzania budżetem domowym z uwzględnieniem 

konieczności wywiązywania się ze zobowiązań finansowych i dokonywania systematycznych 

opłat (w tym za media, czynsz), 

- treningi kompetencji społecznych, w celu podniesienia, nabycia, przywrócenia lub 

wzmocnienia kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości, zaradności, samodzielności  

i aktywności społecznej: Samokontrola; Kreatywne myślenie; Podstawy zachowań asertywnych, 

- trening kompetencji – pielęgnacja i opieka nad osobami zależnymi w rodzinie, w dwóch 

zagadnieniach: dzieci lub osoby niepełnosprawne lub/i w wieku senioralnym, w zależności od 

potrzeb i możliwości uczestników; 

 szkoleniem podnoszącym umiejętności i kompetencje zawodowe i społeczne; 

 wsparciem w ramach spotkań grupowych i działań aktywizujących społecznie, również  

w sferze kulturalnej; 

 indywidualnymi spotkaniami, terapią psychologiczną, rodzinną, psychospołeczną  

z psychologiem, psychiatrą, terapeutą uzależnień, terapeutą rodzinnym oraz coachem 

wspierającym pracowników socjalnych w opracowaniu i realizacji ścieżki reintegracji dla 

uczestników. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Urząd Miejski w ramach pomocy osobom i rodzinom o niskich dochodach udzielił 

wsparcia w formie: 

- dodatku mieszkaniowego – 495 osób, 

- umorzenia zaległości czynszowych i innych opłat związanych z umową najmu lokalu,  

w zamian za pracę w ramach wolontariatu – 7 osób. 

 W ramach prowadzonych inwestycji w budynkach: 

- przy ul. Traugutta powstało 11 nowych lokali socjalnych. Mieszkania przekazano samotnym 

kobietom i matkom z dziećmi, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

- przy ul. 1 Maja powstało 20 mieszkań wspomaganych i treningowych, w których zamieszkują 

osoby kierowane w ramach projektu „Świdnickie Jaskółki”. 
źródło: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego  

 

2.1.6. Rozwój polityki senioralnej 

 

 

Miejską jednostką organizacyjną pomocy społecznej, koordynującą działania na rzecz 

seniorów w mieście, jest Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, który realizuje zadania w zakresie: 

- profilaktyki i prewencji psychologiczno-pedagogicznej w celu przeciwdziałania patologii życia 

społecznego ludzi starszych oraz wydłużenia okresu samodzielnego funkcjonowania, 

- poprawy ogólnej sprawności psychofizycznej pensjonariuszy świadcząc usługi edukacyjne, 

sportowo-rekreacyjnych oraz aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

- odbudowy i podtrzymania więzi rodzinnych i społecznych, aktywizując pensjonariuszy 

społecznie i kulturalno-oświatowo,  

- tworzenia nowych, dobrych relacji w grupie, opartych na współpracy i wzajemnym szacunku, 

- wydłużenia okresu samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, 

- realizacji projektów. 

 W placówce dostępnych jest 130 miejsc. W 2019 r. z usług placówki skorzystało  

166 seniorów. W ramach działalności realizowano: 

 ofertę terapeutyczną:  

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia ogrodnicze „Klub Ogrodnika” (hortiterapia), 
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- zajęcia komputerowe, 

- gry poprawiające pamięć, uwagę i koncentrację, 

- zajęcia teatralne,  

- zajęcia z muzykoterapii, 

- zajęcia z choreoterapii, 

- zajęcia ruchowe, gimnastyka,  

- zajęcia sportowe: tenis stołowy, nordic walking, siłownia zewnętrzna,  

- zajęcia relaksacyjne, 

- zajęcia krawieckie pracowni „Złotej Igły”, 

- zajęcia integracyjne-grupowe, 

- biblioterapia, Klub Dobrej Książki, 

- konsultacje indywidualne z psychologiem, 

- zajęcia grupowe z psychologiem-trening pamięci, interpersonalny, relaksacje, psychoedukacja, 

- konsultacje indywidualne z dietetykiem, 

- zajęcia grupowe z dietetykiem; 

 ofertę rehabilitacyjną: 

- zabiegi fizykalne: biostymulacja laserowa, naświetlenia lampą Sollux, elektroterapia prądami, 

magnetron, masaże suche, Aquavibron, 

- kinezyterapia: ćwiczenia bierne i czynne w obciążeniu na podwieszkach, ćwiczenia na 

przyrządach ogólnokondycyjne (rowerek, bieżnia, piłki rehabilitacyjne, maty, orbitreki), 

gimnastyka przeciwzakrzepowa; 

 projekt Pomagam sobie 

Zajęcia mające na celu zachęcenie seniorów do korzystania z usług psychologa i dietetyka. 

Skierowane do osób z obniżonym nastrojem, problemami emocjonalnymi oraz do osób  

ze stwierdzonymi chorobami dietozależnymi, tj. cukrzyca, nadciśnienie, nadwaga oraz problemy 

z gryzieniem – dieta lekkostrawna: 

- cotygodniowe zajęcia z psychologiem – 10 osób, 

- zajęcia integracyjne z udziałem psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty, masażystki (pogadanki  

o zdrowiu) – 30 osób, 

- cotygodniowe zajęcia z dietetykiem – 10 osób, 

- wolontariat seniorów, w formie regularnych wyjść w celu odwiedzin byłych seniorów  

w Hospicjum „Ojca Pio”, Domu Seniora „Marconi” w Świdnicy, Dom Seniora  

w Marcinowicach – 7 osób, 

- udział seniorów w 2-dniowym wyjeździe do Pałacu Makowice w ramach projektu „Akademia 

Zdrowego Aktywnego Seniora” – 2 osoby, 

- spotkanie z przedstawicielami ZUS, w sprawie świadczenia 500+ dla  niepełnosprawnych,  

w ramach obchodów XIV Świdnickich Dni Seniora 2019 r. – 30 osób, 

- wycieczka do miejskiej oczyszczalni w ramach akcji „Czysta Świdnica” i prelekcja na temat 

segregacji odpadów – 30 osób, 

- udział w V Powiatowej Konferencji „Wyjść z cienia – rodzina w pełnym blasku” – 8 osób, 

- spotkanie dotyczące pielęgnacji protez zębowych – 30 osób, 

- spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, pogadanka na temat bezpieczeństwa 

seniorów – 35 osób; 

 projekt Uśmiech dużo zmienia 

Zajęcia wyzwalające pozytywne emocje (śmiech, poczucie humoru), zapobiegające sytuacjom 

konfliktowym. To sesje fotograficzne na wesoło w kolorowych nakryciach głowy i kostiumach 

na profesjonalnym tle fotograficznym, zajęcia integracyjne grupowe oraz zajęcia taneczne 

Klanza, teatralno-kabaretowe, filmowe (oglądanie komedii), udział seniorów w życiu 

kulturalnym miasta, wycieczki do teatru i kina: 

- cotygodniowe zajęcia teatralne z emisji głosu, dramy, pantomimy – 15 osób, 

- cotygodniowe zajęcia integracyjne – 22 osoby, 
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- cotygodniowe seanse kabaretowe i komediowe – 10 osób, 

- cykliczne karaoke z okazji Biesiad – 20 osób, 

- zajęcia Klubu Dobrej Książki – Klub Dyskusyjny – 17 osób, 

- wyjścia na wernisaże sztuki, wystawy fotografii i malarstwa – 10 osób, 

- zabawa Walentynkowa – 35 osób, 

- Dzień Kobiet i pokaz mody – 40 osób, 

- Defilada Uśmiechu z Orkiestrą „Music LAbel” w ramach obchodów XIV Dni Seniora 2019  

– 200 osób, 

- plenerowa impreza taneczno-rekreacyjna przy muzyce na żywo na terenie OSiR w ramach 

obchodów XIV Dni Seniora 2019 – 250 osób, 

- Dyktando na wesoło – 25 osób, 

- Świdnicki Bal Seniora – 60 osób, 

- zabawa Andrzejkowa – 30 osób; 

 projekt Niezapominajki 

Projekt oferujący seniorom zajęcia mające na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji i uważności, 

w celu zachowania jak najlepszej kondycji umysłowej, a tym samym zapobieganie powstawaniu 

wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń pamięci. Formy zajęć:  

- codzienne gry stolikowe: rummikkub, puzzle, domino,  memory – 15 osób, 

- codzienne zajęcia z gimnastyki mózgu i oczu – 15 osób, 

- codzienne zajęcia relaksacyjne – 25 osób, 

- treningi pamięci, quizy pamięciowe z użyciem tablicy interaktywnej – 20 osób, 

- komputerowe indywidualne i grupowe – 10 osób, 

- cotygodniowe zajęcia tematyczne w Fundacji „Krzyżowa” w ramach projektu „Tradycja łączy 

pokolenia”, w tym warsztaty etnograficzne, fotograficzne, prozdrowotne, przewodnickie, 

rękodzielnicze, socjoterapeutyczne, wycieczki krajoznawcze i zabawy taneczno-integracyjne  

– 10 osób; 

 projekt Integracja międzypokoleniowa 

Program zakłada cykl spotkań z dziećmi ze świdnickich przedszkoli, młodzieżą szkolną, 

osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z innych organizacji. Realizowany jest przy 

współpracujemy z: Przedszkolami Miejskimi nr 1, 3, 4, 16 oraz niepublicznymi „Abracadabra”  

i „Akademia Przedszkolaka”, Szkołami Podstawowymi nr 3, 6 i „Bliżej Dziecka”, Galerią 

Świdnicką, Teatrem Miejskim, Fundacją SKSK, Fundacją „Krzyżowa”, Warsztatami Terapii 

Zajęciowej w Świdnicy i w Mokrzeszkowie, Środowiskowym Domem Samopomocy  

w Świdnicy, Dziennym Domem „Senior-WIGOR” w Dzierżoniowie. 
źródło: Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  

 
Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność wśród seniorów, której 

celem jest propagowanie i realizacja aktywnego stylu życia. Adresatami oferty Uniwersytetu są 

osoby w wieku 50+. W 2019 r. skorzystało z niej 2.300 osób: 

 ogólnoustrojowe działania terapeutyczne i rehabilitacyjne 

- zajęcia ruchowe, w tym joga,  gimnastyka w wodzie, pilates, tai-chi, taniec towarzyski, 

rekreacyjny i zumba – ok. 240 osób, 

- konsultacje z terapeutą i fizjoterapeutą realizowane w ramach warsztatów organizowanych 

przez Fundację „Krzyżowa” – 16 słuchaczy, 

- wycieczki do ciekawych miejsc Dolnego Śląska, organizowane raz w miesiącu – 10 do 30 

osób, 

- zajęcia indywidualne i grupowe Nordic Walking – ok. 40 osób; 

 występy grupy teatralnej „UTW-orki” i wokalno-muzycznej „Jesienna Gama” 
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- wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową SSO „Bliżej Dziecka” w montażu słowno-

muzycznym „A nadzieja znów wstąpi w nas” na 27. Świdnickim Przeglądzie Zespołów 

Kolędniczych,  

- przedstawienie „Rzepka” Juliana Tuwima w przedszkolach miejskich, Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym PSONI i Zespole Szkół Specjalnych, na festynie 

przy świdnickim Schronisku dla Zwierząt, 

- organizacja IX Przeglądu Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Piosenki lat 70.tych”  

– 9 zespołów, 370 osób; 

 udziału w zajęciach zwiększających poziom wiedzy, umiejętności i aktywną postawę 

słuchaczy 

- prelekcje, wykłady z praktykami i naukowcami z uczelni, prawnikami, m.in. „Prawo  

w praktyce – jak samodzielnie radzić sobie w kwestiach prawnych życia codziennego”, 

„Rozbieżności między naturą ludzką a współczesnym społeczeństwem”, „Nagłe wypadki  

i zachorowania osób starszych w warunkach domowych – przyczyny, skutki i zapobieganie im”, 

„Profilaktyka upadków osób starszych”, 

- warsztaty np. Bezpieczeństwo emocjonalne; 

 działania edukacyjne i profilaktyczne Klubu Zdrowego Seniora na rzecz zdrowego starzenia 

się, promujące i upowszechniające wiedzę o czynnikach warunkujących prawidłowy stan 

zdrowia 

-  wykłady: profilaktyka chorób układu krążenia Fundacji Hominem Quaero we współpracy  

z Akademią Medyczną, naturalne domowe metody wzmacniania zdrowia, 

- badania podstawowych parametrów, 

- koordynowanie działań Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się  we współpracy 

ze Społeczną Akademią Nauk – do programu „Nawzajem sobie potrzebni” przystąpiło  

19 placówek edukacyjno-opiekuńczych oraz ok. 60 seniorów-edukatorów, 

- konferencja w ramach programu „Akademia Zdrowego i Sprawnego Seniora” w Makowicach: 

3 wykłady i 4 zajęcia warsztatowe, w tym trening pamięci w oparciu o pakiet edukacyjny 

„Akademia umysłu”, warsztat autobiograficzny oraz 2 zajęcia z kultury fizycznej, 

 programy historyczne i edukacyjno-informacyjne 

- „Śladami księżnej Anny Świdnickiej”, wykład w Muzeum Dawnego Kupiectwa, wycieczka do 

Pragi, wycieczki piesze po parkach oraz rowerowe po mieście i okolicy, 

- projekt „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia” Fundacji św. Jadwigi z Morawy: 

vademecum zdrowego seniora, międzypokoleniowe warsztaty biograficzne, dziennikarskie, 

rękodzielnicze i kulinarne, terapia ogrodem – 20 osób, 

- projekt ASOS „Tradycja łączy pokolenia” Fundacji „Krzyżowa”: warsztaty „Sztuka bycia 

seniorem” z terapeutą i fizjoterapeutą, „Aktywny senior w internecie”, „Aktywny senior  

w terenie”, warsztaty etnograficzne – 16 osób; 

 organizacja konferencji „Wsparcie społeczne osób starszych województwa dolnośląskiego 

w środowisku zamieszkania” dla seniorów subregionu wałbrzyskiego, subregionu 

jeleniogórskiego i legnickiego 

Poruszono problemy i trudności w siedmiu obszarach: bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowie, 

opieka, edukacja, czas wolny, bezpieczeństwo w środowisku i mieszkalnictwo oraz 

wypracowano propozycje działań dla organizacji senioralnych i jednostek samorządu 

terytorialnego; 

 udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, kongresach, debatach organizowanych 

przez inne podmioty 

- członkostwo w Radzie ds. Polityki Senioralnej, organie opiniodawczo-doradczym Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

- udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, w tym w V Spotkaniu z cyklu Debata dla 

Seniora „Nowoczesne Technologie w Zdrowiu i Opiece Osób Starszych”, 

- udział w III Wielkim Kongresie UTW w Warszawie, 
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- udział w Dniu Organizacji Pozarządowych w Ceskiej Skalicy; 

 zajęcia ruchowe i zabawy 

- udział w zawodach sportowych organizowanych we współdziałaniu z Ogniskami TKKF 

„Licznikowiec” i „Bolko”: kręgle, bowling, petanka, strzelanie, 

- udział na Igrzyskach Seniorów, zorganizowanych przez Fundację „Teraz Ziębice”, 
źródło: Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy w ramach działań profilaktycznych i informacyjno-

edukacyjnych na rzecz zdrowego starzenia się realizowało w 2019 r.: 

- gimnastykę na sali i ćwiczenia na basenie dla osób starszych oraz trening pamięci dla seniorów 

z wykorzystaniem programu multimedialnego (Uniwersytet Trzeciego Wieku) – 300 osób, 

- warsztaty edukacyjno-kulinarne dla osób starszych, dotyczące szkodliwości cukru – 110 osób, 

- rehabilitację osób starszych oraz ćwiczenia na basenie – 44 osoby, 

- warsztaty pogadanki konkursy na temat zdrowego odżywiania dla dzieci i seniorów – 350 osób. 
źródło: Starostwo Powiatowe  

 
Cel operacyjny 2.2. Wsparcie na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

2.2.1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 

 

 

Działania koordynujące pracę organizacji i instytucji realizujących zadania na rzecz 

mieszkańców Świdnicy zostały usystematyzowane w Programie współpracy Gminy Miasto 

Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

społecznie użyteczną na 2019 rok, ustanowionym uchwałą nr II/7/18 Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 29 listopada 2018 r. Program ma na celu budowanie partnerstwa służącego rozpoznaniu  

i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej  

w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  
źródło: Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego 

 

  Każdy potencjalny inwestor, planujący rozpoczęcie działalności na terenie Świdnicy,  

w procesie przed inwestycyjnym i inwestycyjnym, w zależności od stopnia zaawansowania 

negocjacji, otrzymuje w Urzędzie Miejskim w Świdnicy pełną pomoc i wyczerpującą informację 

polegającą na:  

- wskazaniu działek inwestycyjnych najbardziej odpowiednich dla indywidualnych potrzeb, 

uzyskaniu oferty inwestycyjnej w wybranym języku, zawierającej szczegółowe dane opisowe, 

graficzne i informacje o dostępności uzbrojenia, kosztach wykonania niezbędnych elementów 

infrastruktury oraz kosztach eksploatacji urządzeń i prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie 

Świdnicy, 

- uzyskaniu kompleksowej informacji w skali miasta i regionu, dotyczącej struktury i prognoz 

demograficznych, struktury bezrobocia, otoczenia biznesowego, potencjalnych podwykonawców 

i kooperantów, oferty zamieszkiwania, kształcenia, opieki zdrowotnej, spędzania wolnego czasu, 

- uzyskaniu informacji na temat dostępnych ulg i preferencji w ramach aktualnych programów 

pomocowych oraz deklaracji pomocy w procesie inwestycyjnym ze strony zaangażowanych  

w ten proces urzędów,  

- uzyskaniu danych teleadresowych i dokumentów niezbędnych na wszystkich etapach procesu 

przed inwestycyjnego oraz kompleksowej pomocy w procesie inwestycyjnym. Każdy inwestor 

rozpoczynający działalność na terenie miasta otrzymuje pełną pomoc i wyczerpującą informację 

polegającą na: uzyskaniu pomocy w załatwieniu spraw formalno-prawnych związanych  

z procesem inwestycyjnym i uruchomieniem działalności na terenie miasta. 
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źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 

 

2.2.2. Rozwój współpracy instytucji i organizacji w zakresie aktywizacji osób 

bezrobotnych 

 

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Uwierz  

we własne siły”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy objęci byli 

szkoleniem podnoszącym umiejętności i kompetencje zawodowe i społeczne. Projektem objęto 

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostające od wielu lat bez 

zatrudnienia korzystające z pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach, nieodpowiadających 

potrzebom rynku pracy. Oferta edukacyjna przygotowująca do zawodu została indywidualnie 

dobrana, zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami uczestników oraz zapotrzebowaniem na 

rynku pracy:  

- magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych  

– 5 osób, 

- pomoc kuchenna – 6 osób, 

- sprzedawca – 3 osoby. 

Dodatkowo w ramach każdego szkolenia uczestnicy brali udział w zajęciach 

komputerowych w zakresie opowiadającym tematyce szkolenia, w celu podniesienia 

umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie obsługi komputera i zagadnień związanych 

z wybranym zawodem oraz podniesienia umiejętności społecznych. Ukończenie przez 

uczestnika szkolenia potwierdzone zostało imiennym zaświadczeniem. Szkolenia zawodowe 

ukończyło 14 uczestników II edycji projektu. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Mieszkańcy Świdnicy posiadający zadłużenie w opłatach za mieszkanie, w zamian za 

uzyskanie umorzenia zadłużenia czynszowego, mogą realizować usługi opiekuńcze na rzecz 

świdnickich seniorów, w formie wolontariatu. W 2019 r. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej 

Urzędu Miejskiego skierował do prac w ramach wolontariatu 15 osób, z których 7 uzyskało 

umorzenie zaległości, na łączną kwotę 21.287 zł. 
źródło: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 

 

Powiatowy Urząd Pracy oferuje osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem 

społecznym alternatywne formy aktywizacji zawodowej i instrumenty rynku pracy: 

- organizacja staży – 147 osób, 

- prace interwencyjne – 31 osób, 

- refundacja kosztów przejazdu – 34 osoby, 

- bony na zasiedlenie dla osób do 30 r.ż. – 5 osób, 

- bon zatrudnieniowy dla osób do 30 r.ż. – 6 osób, 

- szkolenia – 24 osoby, 

- prace społecznie użyteczne – 25 osób, 

- roboty publiczne – 38 osób, 

- refundacja wynagrodzeń osób, które ukończyły 50 lat – 2 osoby. 
źródło: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

2.2.3. Współpraca z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej grup 

defaworyzowanych 

 

Dogodną okazją do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi 

pracowników są targi pracy i spotkania informacyjne. Firmy w nich uczestniczące mają 

przygotowane oferty pracy, na jakie bieżąco prowadzone są rekrutacje. W 2019 r. odbyły się 
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dwie edycje Targów Pracy, w których udział wzięło 400 osób. Powiatowy Urząd Pracy 

realizował w zakresie zatrudnienia: 

- projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV), 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 114 osób, 

- projekt Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia  

w powiecie świdnickim – 87 osób, 

- jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i Unii 

Europejskiej – 37 osób, 

- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu 

Pracy, Unii Europejskiej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

– 24 podmioty. 
źródło: Powiatowy Urząd Pracy 

 

 Promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia Gmina Miasto Świdnica realizowała  

w formie organizacji i współorganizacji szkoleń, spotkań informacyjnych i doradczych dla 

przedsiębiorców oraz zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, targów, 

spotkań i innych przedsięwzięć gospodarczych, w tym realizowanych ze środków UE oraz 

poprzez tworzenie preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców: 

 we współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej utworzono Gminne 

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera z siedzibą w Wydziale Funduszy Zewnętrznych  

i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy 

Jego cele to: poszerzanie korytarzy komunikacji i przekazu informacji, profesjonalizacja usług 

gospodarczych, promocja gospodarcza Świdnicy, wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu 

współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami, a innymi firmami o zasięgu lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym, dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej, 

organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych z Dolnośląskiej 

Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu  

(m.in. konferencje, szkolenia, debaty) – do bazy świdnickich firm GCOIE zarejestrowało się  

99 przedsiębiorców; 

 w ramach programu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w 2019 r. zrealizowano 

warsztaty, targi i spotkania z przedsiębiorcami: 

- cykl działań o tematyce: „Kobiety w biznesie”, „Co po macierzyńskim – wiedza, dyskusje  

i wsparcie dla rodziców”, „Marketing i budowanie marki handlowej”, „Środki unijne dla Twojej 

firmy”, „Działalność gospodarcza w Polsce/Czechach – praktycznie”, 

- Targi w Trutnovie z udziałem przedsiębiorstw oraz prezentacją produktów i usług czeskich 

firm w Świdnicy, 

- aktualizacja poradnika: „Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce” i „Jak założyć 

działalność gospodarczą w Czechach”, dostępne do pobrania na stronie internetowej miasta; 

 przy współudziale firmy „Petra Consulting” dwukrotnie zorganizowano konferencje 

„Świdnica Przedsiębiorcom” dla lokalnych firm 

Tematyka spotkań dotyczyła możliwości pozyskania wsparcia dla firm, nowoczesnych 

technologii w biznesie, zatrudniania cudzoziemców, aktualności gospodarczych i prawnych. 

Łącznie zrealizowano 7 spotkań, warsztatów i konferencji; 

 Mobilny Punkt Informacyjny 

Punkt świadczy bezpłatne usługi informacyjne oraz doradcze na rzecz przedsiębiorców i osób 

planujących uzyskać wsparcie ze środków UE w latach 2014-2020, prowadzony przez Lokalny 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu, w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
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2014-2020, z udziałem środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu  

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.  
źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 

 

Cel strategiczny 3. Podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców  

 

Cel operacyjny 3.1. Wzmocnienie kapitału społecznego 

 

3.1.1. Aktywizacja lokalnych społeczności  

 

 

Centrum Wolontariatu działające przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

prowadzi na portalu społecznościowym facebook dwa fanpage pod nazwami Świdnickie 

Centrum Wolontariatu oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w ramach których 

promuje wolontariat w świdnickich organizacjach. Zamieszcza bieżące informacji  

o organizowanych wydarzeniach,  poszukiwaniu wolontariuszy oraz informacje dla 

wolontariuszy. W ramach działalności Centrum w 2019 r.: 

 prowadzona była współpraca ze szkolnymi klubami wolontariatu, w celu wymiany 

informacji o organizowanych wydarzeniach i potrzebnych wolontariuszach – ok. 60 osób; 

 przeprowadzono spotkania dla koordynatorów wolontariatu w szkołach i organizacjach 

pozarządowych, w celu omówienia organizowanych i planowanych wydarzeń  

i przedsięwzięć, wymiany informacji i dotychczasowych doświadczeń – ok. 25 osób; 

 opracowano bazę wolontariatu, zawierającą zestawienie wolontariuszy, osób 

zainteresowanych wolontariatem oraz organizacji i osób potrzebujących pomocy 

wolontariuszy; 

 przeprowadzono konkursy: „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019”, 

„Świdnicki Wolontariusz Roku 2019”, „Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarządowa 

Roku 2019”, których głównym celem była promocja postaw prospołecznych, 

popularyzowanie i wyjaśnianie wolontariatu, uwrażliwianie na potrzeby społeczności 

lokalnej i zachęcanie do pracy w charakterze wolontariuszy – nagrodzono 1 szkołę nagrodą 

główną oraz 2 szkoły wyróżnieniem, przyznano 4 tytuły „Świdnicka Aktywna Organizacja 

Pozarządowa” i 6 tytułów „Świdnicki Wolontariusz Roku” – ok. 80 uczestników; 

 zorganizowano Galę Wolontariatu, na której wręczony nagrody w konkursie  

i podziękowania dla wolontariuszy za całoroczną pracę – ok. 250 uczestników; 

 koordynowano działania wolontarystyczne, podczas organizacji wydarzeń w Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych: Wigilia dla organizacji pozarządowych, zimowe 

warsztaty dla dzieci, warsztaty mikołajkowe oraz podczas wydarzeń ogólnomiejskich: 

Miasto Dzieci, Eksplozja Kolorów, Noc Świętojańska; 

 współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta; 

 realizowano wolontariat na rzecz seniorów, przez kontaktowanie osób zainteresowanych 

wolontariatem oraz seniorów potrzebujących pomocy, aranżowanie spotkań, 

przygotowywanie niezbędnych dokumentów i formalności – ok. 10 osób. 
źródło: Wydział Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  

 

Świdniccy seniorzy, zrzeszeni przy Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 

aktywnie angażują się w wolontariat w trakcie organizowanych w mieście imprez oraz szkoleń, 

warsztatów, konferencji, kongresów, różnych debat organizowanych przez samorząd lokalny, 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, m.in.. udzielili wsparcia: 

- podczas Festiwalu Bachowskiego, 

- Schronisku dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 
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- w formie czytania małym i dużym dzieciom w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczym i Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza”, 

- w pracach zespołu przygotowującego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025. 

Przedstawiciele Świdnickiego Uniwersytetu są członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej, 

organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 
źródło: Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 

Świdnickie placówki oświatowe zachęcały swoich podopiecznych, uczniów i ich rodziny 

do aktywizacji w ramach wolontariatu, poprzez: 

- prowadzenie szkolnych klubów wolontariusza, 

- akcje na rzecz osób potrzebujących, m.in.: zbiórka żywności, zabawek, nakrętek, baterii,  

- akcje na rzecz zwierząt i w formie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, zbiórka karmy, 

- udział w ogólnomiejskich imprezach, m.in.: Gryfiada, Orszak Trzech Króli, Żółty Marsz 

Nadziei, Żonkilowe Pola Nadziei, Marsz Przedszkolaków pod hasłem „Uśmiech dla Świdnicy”, 

w ramach której dzieci, dorośli i seniorzy rozdawali przechodniom laurki, kwiaty, „uśmiechy”,  

- włączanie rodziców i całych rodzin w organizację imprez, uroczystości, spotkań, wycieczek, 

udział w warsztatach międzypokoleniowych, 

- angażowanie dziadków i rodziców w czytanie dzieciom w przedszkolu, 

- współpracę z organizacjami pozarządowymi, Dziennym Domem Senior-WIGOR. 
źródło: przedszkola miejskie nr 1, 3, 6, 14, 15, 16, przedszkola niepubliczne: Wesoła Piątka, Tęczowy Świat, 

Akademia Przedszkolaka, Radosny Delfinek, szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 105 

 

3.1.2. Rozwój inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej 

 

 

Na podstawie Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną, 

w 2019 r. organizacjom pozarządowym zostały zlecone do realizacji zadania publiczne miasta,  

w 15 konkursach ofert, w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2 zadania, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3 zadania, 

- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 zadanie, 

- turystyki i krajoznawstwa – 2 zadania, 

- pomocy społecznej – 3 zadania, 

- ochrony i promocji zdrowia – 3 zadania, 

- działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka – 1 zadanie, 

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1 zadanie. 

W ramach tzw. małych grantów (art. 19a) zlecono 14 zadań, w tym z zakresu: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1 zadanie, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 zadania, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 zadanie, 

- ochrony i promocji zdrowia – 2 zadania, 

- działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka – 1 zadanie, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 3 zadania, 

- promocji i organizacji wolontariatu – 1 zadanie, 
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- działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 zadanie. 

Ułatwienie koordynacji i wsparcia pracy organizacji pozarządowych realizujących 

zadania na rzecz mieszkańców Świdnicy jest możliwe dzięki prowadzeniu Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Lokal dostępny jest od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00 do 19.00, w czwartki do 20.00 oraz dodatkowo w soboty i niedziele, według 

potrzeb. W Centrum organizacje mogą nieodpłatnie użytkować lokale, w celu realizacji działań 

statutowych. Swoje siedziby ma tu ok. 50 organizacji, a z adresu do korespondencji dodatkowo 

korzysta około 30 organizacji. Organizacje te oraz ok. 120 organizacji mających siedzibę poza 

Centrum korzysta z różnych form doradztwa: 

- usługi szkoleniowe i doradcze udzielane ustnie, pisemnie oraz poprzez sprawdzanie  

i weryfikację przygotowanych dokumentów, w tym w 2019 r. przeprowadzono szkolenie „Nowe 

druki ofert, druków, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych” – ok. 80 osób, 

- systematyczne wsparcie w codziennej działalności, 

- promowanie wolontariatu, profesjonalizacja organizacji, 

- kreowanie pozytywnej atmosfery do rozwoju partnerstwa społeczno-publicznego i społeczno-

prywatnego, 

- koordynowanie działań ngo’sów i kojarzenie partnerów w celu wspólnego pozyskiwania 

środków zewnętrznych, 

- systematyczna diagnoza potrzeb świdnickich ngo’sów, 

- współpraca z instytucjami publicznymi i innymi partnerami w celu rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, ekonomii społecznej oraz wsparcia ngo’sów. 

 Każda organizacja, po złożeniu odpowiedniego wniosku może bezpłatnie korzystać m.in. 

z pomieszczeń i sprzętu, adresu do korespondencji, szafki na dokumenty, pomieszczeń do 

spotkań do szkoleń. 
źródło: Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego 

 

3.1.3. Działania na rzecz ograniczenia depopulacji miasta 

 

 

 Gmina Miasto Świdnica prowadzi własny program gospodarczy współpracy samorządu  

z przedsiębiorcami w zakresie wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Zostańcie  

z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. W czerwcu 2019 r. zakończono III edycję i we wrześniu 

2019 r. rozpoczęto IV edycję programu. Program ma na celu zachęcenie młodych osób (w wieku 

od 14 do 30 lat) do związania swojej przyszłości z dynamicznie rozwijającym się miastem, jak 

również pokazać młodzieży różne ścieżki kariery i zapewnić wsparcie na kolejnych etapach 

rozwoju. Głównymi elementami programu są: 

- konkurs „Zalogowani”, tj. specjalne warsztaty ekonomiczne, doradztwo zawodowe, wizyty 

w firmach i konkursy o tematyce przedsiębiorczości – łącznie 194 uczestników, 40 spotkań  

z doradcą zawodowym, 30 spotkań z wolontariuszami Santander Bank SA, 31 wizyt w firmach, 

- „Liga Niezwykłych Umysłów” – nauka programowania dla 80 uczniów świdnickich szkół przy 

pomocy internetowej platformy, 

- Edukacja Obywatelska, zajęcia o tematyce samorządowej prowadzone przez Prezydent Miasta 

– łącznie 175 uczniów z 7 klas szkół podstawowych, 

-  Klasy Patronackie, współpraca między szkołami zawodowymi a lokalnymi przedsiębiorcami 

– łącznie 87 uczestników, 

- Spotkania motywacyjne, prowadzone z liderami świdnickiej społeczności, które kładą nacisk 

na znaczenie rozwoju osobistego i promują postawę przedsiębiorczości – łącznie 450 uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

- Mapa Projektów 20+ 30+, warsztaty tematyczne dla mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 

20 lat, obejmujące tematykę funkcjonowania w mieście i prowadzenie biznesu – 120 osób, 
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- Konkurs „Wiem to”, dedykowany szkołom średnim i podstawowym, mający na celu 

poszerzanie wiedzy na temat firm funkcjonujących w mieście.  

Program „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” wspierany jest przez 

współorganizatorów oraz partnerów, tj. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, Bank Santander S.A., Powiatowy Urząd Pracy, Powiat 

Świdnica oraz świdnickich przedsiębiorców. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej 

www.zalogowani.swidnica.pl oraz na profilu FB facebook.com/zalogowani. 

Prezydent Miasta Świdnicy w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego udziela wsparcia 

dla przedsiębiorców, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy. W 2019 r. 

przedsiębiorcy mogli uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy programów 

pomocowych: 

- Pomoc regionalna dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji – 7 przedsiębiorców, 

- Pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 33 przedsiębiorców, w tym 

7 osób prawnych i 26 osób fizycznych, 

- zwolnienie z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej, przeznaczone dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica – 8 przedsiębiorców. 

Dla przedsiębiorców realizujących nową inwestycję/inwestycję początkową na terenie 

Gminy Miasta Świdnicy przewidziana jest pomoc regionalna. Wielkość zwolnienia oraz okres 

jego stosowania są uzależnione od wielkości zdeklarowanych przez przedsiębiorcę nakładów 

inwestycyjnych. Z programu wyłączono sektory wrażliwe, zgodnie z regulacjami unijnymi  

i podmioty z sektora usług finansowych oraz handlu, w tym handlu paliwami. Program ten 

stanowi główny instrument bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców, który ma być zachętą dla 

podmiotów zamierzających dokonać inwestycji na terenie gminy. 
źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 

 

 Gmina Miasto Świdnica w celu wspierania rodzin wielodzietnych, wzmocnienia ich 

funkcji oraz promowania pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wprowadziła zniżkowe 

i promocyjne opłaty dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, 

usługi publiczne oraz preferencyjne oferty przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu polityki prorodzinnej pod nazwą 

„Świdnicka Karta Dużej Rodziny”. W programie mogą uczestniczyć świdnickie rodziny 

wielodzietne, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18 lat, lub w przypadku dzieci 

uczących się do 25 roku życia. Od początku realizacji programu, tj. od dnia 15 stycznia 2014 r. 

przystąpiło do niego 496 świdnickich rodzin, w tym 36 rodzin wielodzietnych po raz pierwszy 

dołączyło do programu w 2019 r.: 

 do programu przystąpiło 103 partnerów – samorządowych jednostek organizacyjnych i firm 

prowadzących działalność gospodarczą, które wprowadziły zniżkowe i promocyjne opłaty 

dla osób posiadających Kartę, w tym w 2019 r. do programu przystąpiło 2 nowych 

partnerów i 4 partnerów zamknęło działalność. Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba partnerów 

programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny wyniosła 99;  

 w 2019 r. wydano łącznie 1.070 kart 220 rodzinom, w tym 389 dla rodziców/opiekunów  

i 688 dla dzieci. 

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, świdnickie 

rodziny wielodzietne korzystają z programu ogólnopolskiego: 

 do programu przystąpiło ponad 1.000 firm i instytucji z całej Polski, realizujących ofertę  

w ponad 10.000 miejsc; 

 karty wydano łącznie 434 świdnickim rodzinom, dla 2.184 osób w tych rodzinach, w tym 

799 rodziców/opiekunów i 1.376 dzieci; 

http://www.zalogowani.swidnica.pl/
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 w 2019 r. do programu dołączyły 54 rodziny, łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 

254, w tym 90 rodziców/opiekunów oraz 164 dzieci. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

3.1.4. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej 

 

 

W celu wspierania inicjatyw społeczno-kulturalnych i sportowych służących aktywizacji 

mieszkańców, Urząd Miejski zorganizował lub współorganizował przedsięwzięcia kulturalne  

i rekreacyjne zapewniające rodzinom możliwość wspólnego spędzania czasu wolnego: 

 Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA 

Bieg na  wyznaczonej trasie na terenie Osiedla Zawiszów dla dorosłych i dzieci – ok. 400 

dorosłych i 150 dzieci; 

 Rajd Świdnicki-KRAUSE 

Rajd stanowi jedną z eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, która odbywa 

się na drogach powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Odcinek Specjalny odbywa się na 

wydzielonych ulicach miasta Świdnicy. Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

umieszczono bazę rajdu oraz park maszynowy – ok. 3.000 osób; 

 Aktywni 24 

Akcja, realizowana w Galerii Świdnickiej, mająca na celu pobicie rekordu w jeździe na rowerze 

stacjonarnym i biegu na bieżni mechanicznej oraz na ergonometrie. W biciu rekordu mogły 

uczestniczyć tylko osoby, które ukończyły 18 lat – ok. 170 osób; 

 Świdnica na rowery 

Rajd 8-kilometrową trasą dla całych rodzin, w eskorcie policji. Po zakończeniu, na terenie 

lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla uczestników świdniccy harcerze 

przygotowali ciepły poczęstunek – ok. 200 rowerzystów; 

 Rajd rowerowy zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu 

Rajd 8-kilometrową trasą dla całych rodzin, w eskorcie policji. Po zakończeniu, na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla rodzin przygotowano atrakcje w formie pikniku, zamków 

dmuchanych, pokazów cross fitu, gier przygotowanych przez LZS  i toru przeszkód. Policja 

znakowała rowery. Świdniccy harcerze przygotowali zdrowe przekąski i ciepły poczęstunek  

– ok. 1200 rowerzystów; 

 RST Półmaraton Świdnicki 

Impreza cykliczna, w formie biegu ulicami miasta Świdnicy oraz drogami Gminy Świdnica na 

dystansie 21,0975 km, równym połowie długości biegu maratońskiego oraz na 5 km Dzika 

Piątka i biegu dla dzieci – ok. 2.000 osób. 
źródło: Wydział Promocji Urzędu Miejskiego, Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego 

 

Świdnicki Ośrodek Kultury przygotowywał samodzielnie i współorganizował  

554 wydarzenia o charakterze integracyjnym i kulturalnym, w sali teatralnej ŚOK, Klubie Bolko, 

Galerii Fotografii, na świdnickim rynku, w tym m.in.: 

 Alchemia teatralna 

Przedsięwzięcie edukacyjno-teatralne mające integrować przedstawicieli różnych grup 

wiekowych, od młodzieży gimnazjalnej po seniorów, w ramach wspólnych warsztatów 

i pokazów – 86 uczestników;  

 

 Świdnickie Recenzje Muzyczne 

Projekt, który ma umożliwić fanom muzyki wpływ na repertuar koncertowy Świdnickiego 

Ośrodka Kultury, poprzez składanie recenzji, także w formie autorskich recenzji płytowych  

– 950 osób; 
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 wystawy amatorów 

Wystawy prac świdnickich plastyków i fotografów amatorów – ok. 500 uczestników; 

 Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości 

Giełda organizowana w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na którą przyjeżdżają z całego 

Dolnego Śląska kolekcjonerzy, łowcy okazji i miłośnicy przedmiotów, których w sklepach już 

kupić nie można, każdorazowo 170 wystawców – 5.000 nabywców; 

 Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych 

Projekt międzypokoleniowy, którego założeniem jest ocalenie od zapomnienia dziedziny 

ludowego folkloru, jaką są obchody kolędnicze w dawnych, tradycyjnych formach, również  

z udziałem osób z niepełnosprawnościami – ok. 1.050 uczestników; 

 Konkurs na Palmy Wielkanocne 

Ma na celu podtrzymywanie tradycji ludowych, skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych – ok. 60 uczestników; 

 Festiwal Teatru Otwartego – Strefa Zabawy 

Spektakle familijne oraz Centrum Twórczej Zabawy „Ale Heca!”, uczące i rozwijające dzieci 

przez zabawę – 600 uczestników; 

 Święto Dzika 

Atrakcje dla mieszkańców Świdnicy, m.in. w formie prezentacji pracy w lesie, degustacji darów 

lasu, pokazu sokolnictwa, pasieki z pszczołami, leśnej orkiestry z możliwością spróbowania 

własnych sił, grillowania karpia, gier i zabaw – 4.500 uczestników; 

 Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 

Przegląd spektakli teatralnych, przygotowanych przez grupy przedszkolne i oddziały 

przedszkolne ze świdnickich instytucji szkolnych – 300 uczestników; 

 Przegląd twórczości senioralnej 

Prezentacja dorobku artystycznego seniorów, poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, 

stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów 

działalności kulturalnej, integracja społeczna i aktywizacja środowiska senioralnego  

– 150 uczestników; 

 Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców ze świdnickich 

placówek, dająca możliwość twórczej konfrontacji, wymiany pomysłów i doświadczeń w pracy 

z dziećmi oraz zapewniająca doskonałą zabawę – 65 uczestników; 

 Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum 

Jury składające się z osób z niepełnosprawnością intelektualną w konkursie „Okiem Młodych” 

Fabuła – 6 osób; 

 Czas na teatr 

Cykl spotkań, warsztatów, spacerów tematycznych, wydarzeń z udziałem m.in. aktorów 

teatralnych – 994 uczestników; 

 Forum Teatrów Niezależnych „Transformacje” 

Występ grupy Teatrzyk „Zielona Gęś” z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy  

ze spektaklem „W drodze między snem a jawą” – 315 osób; 

 Dzień Kultury Lwowa  

Współorganizowany z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

oddział Świdnica, realizowany w formie m.in. prelekcji, występów artystycznych z okazji  

30-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa – 315 uczestników. 
źródło: Świdnicki Ośrodek Kultury 

Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował lub współorganizował w ramach integracji 

rodzin imprezy dla dzieci i dorosłych: 

 koncerty:  

- Bożonarodzeniowy Koncert Kolędowy – 70 uczestników,  
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- Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego – 80 uczestników, 

- Koncert „Jesienne Liście” – 40 uczestników, 

- Koncert Kolęd Zespołu Totus Musicus i jego goście – 250 uczestników; 

 rajdy: 

- Rajd Pieszy w Góry Stołowe – 50 uczestników, 

- Rajd Pieszy Kudowa Zdrój-Góry Stołowe – 50 uczestników, 

- pieszy w Góry Orlickie – 50 uczestników, 

- Wycieczka Krajoznawcza „Rodzinny Rajd Szlakiem Jana Pawła II” – 54 uczestników, 

- Rajd niepodległości „Szlakiem zamków piastowskich” – 54 uczestników; 

 IX Szachowe Mistrzostwa Świdnicy – 30 uczestników; 

 I Memoriał Szachowy Salo Landaua – 250 uczestników; 

 2 wyjazdy na „Hop Sanki” – 100 uczestników; 

 spektakl teatralny „Raz dokoła” – 60 uczestników; 

 warsztaty: 

- ceramiczne „Ceramika łączy pokolenia” – 40 uczestników, 

- malowania pisanek – 70 uczestników, 

- malowania i zdobienia bombek choinkowych – 200 uczestników, 

- Warsztaty maski „Czas na teatr, Teatr na czasie” – 200 uczestników; 

 uroczyste obchody Święta Niepodległości – 400 uczestników; 

 prezentacje artystyczne dla uczestników:  

- Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 750 osób, 

- Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – 200 osób, 

- Uroczystych Obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej – 300 uczestników, 

- Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja – 700 uczestników, 

- Konkursu Poezji i Prozy Jan Paweł II – ARKA – 80 uczestników, 

- Uroczystych obchodów śmierci Witolda Pileckiego – 300 uczestników, 

- Świdnickiej Gryfiady – 700 uczestników, 

- Dni Świdnicy – 600 uczestników,  

- Otwarcia Parku Centralnego – 500 uczestników, 

- Uroczystego Podsumowania Roku Oświatowego MDK – 300 uczestników, 

- Dnia Wojska Polskiego – 200 uczestników, 

- festynu rekrutacyjnego – 150 uczestników, 

- Koncertu z okazji obchodów 25-lecia SONEL – 300 uczestników, 

- Obchodów 80-tej napaści ZSRR na Polskę – 250 uczestników; 

 Dzień Talentów Młodzieżowego Domu Kultury – 150 uczestników; 

 konkursy: 

- XXIII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych „Świdnica Junior” – 110 uczestników, 

- XVI Konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży „Przebój z jajem” – 120 uczestników, 

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK – 60 uczestników, 

- Dolnośląski Konkurs Keyboardowy – 80 uczestników, 

- Wernisaż Diecezjalnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II – 90 uczestników, 

- Powiatowy Konkurs o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich – 70 uczestników, 

 - plastyczny „Barwy Niepodległości” – 120 uczestników, 

- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Nie rzucim ziemi skąd na ród” – 100 uczestników; 

 półkolonie letnie – 440 uczestników; 

 przeglądy piosenek: 

- literackiej „PAPALI” – 120 uczestników, 

- turystycznej i ekologicznej „Na szlaku” – 150 uczestników; 

 Bieg Patrolowy Śladami M. Kozara-Słobódzkiego – 150 uczestników; 

 IV Świdnicki Marsz na orientację – 60 uczestników; 

 Artystyczny Plener Świdnicki – 40 uczestników; 
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 55 Dolnośląski Zlot Przewodników Turystyki Pieszej – 100 uczestników; 

 Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego – 350 uczestników; 

 Spektakl teatralny „Raz dokoła” – 350 uczestników; 

 Wernisaż Konkursu Plastycznego „Kartka Świąteczna, Boże Narodzenie, Nowy Rok”  

– 80 uczestników; 

 Żywa Szkopka (jasełka) – 500 uczestników. 
źródło: Młodzieżowy Dom Kultury 

 

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała działania integrujące dla całych rodzin: 

 kluby: 

- Klub Seniora, prowadzący zajęcia związane z utrzymaniem sprawności fizycznej i umysłowej, 

rozwijające pasje, integrujące, towarzyskie – 1.820 uczestników, 

- Klub Miłośników Dobrej Książki – 136 uczestników, 

- Dyskusyjny Klub Książki „Melina Literacka” – 97 uczestników, 

- Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinoteka” – 82 uczestników, 

- Klub Gier Planszowych „Kostka” dla całych rodzin – 178 uczestników, 

- Klub Nitka dla osób zainteresowanych robótkami ręcznymi – 192 uczestników; 

 XII Ogólnopolska Biesiada Literacka, z wręczeniem nagród w  Ogólnopolskim Konkursie  

na Autorską Książkę Literacką-Świdnica 2019 – 140 uczestników; 

 Noc Bibliotek – 224 uczestników 

Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób promująca korzystanie z zasobów bibliotek, 

jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku,  

z których zasobów warto korzystać. Biblioteki łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem 

atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami: 

- spotkanie autorskie z Ireną Raszke, 

- spotkanie autorskie i promocja książki Barbary Elmanowksiej „Świdnicki szlak kobiet”, 

- wspólne czytanie wiersza, 

- wymiana książek, 

- wystawy, 

- turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w grze Rummikub, 

- samodzielne czerpanie papieru, 

- straszne historie i teatrzyk cieni oraz eksperymenty z szalonym naukowcem, 

- projekcja filmu dla dzieci; 

 Narodowe Czytanie – 95 uczestników 

- uczniowie, nauczyciele i chętni Świdniczanie odczytali nowelę „Katarynka” Bolesława Prusa, 

- występ artystyczny pod kierunkiem Mirosława Jabłońskiego, 

- składanie pamiątkowego stempla na przyniesionych egzemplarzach nowel; 

 Mikroprojekt „Słowem i Obrazem” – 60 uczestników 

Projekt realizowany przy współpracy Biblioteki w Policach nad Metuji, dofinansowany ze 

środków UE, obejmujący działania z zakresu literatury, fotografii i grafiki, mający na celu 

przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza; 

 Akcja „Z książką na walizkach” – 300 uczestników 

Akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w której biorą udział wybitni twórcy 

literatury dziecięcej, ilustratorzy i wydawcy: 

- bieg w przebraniach, 

- wypuszczanie balonów do nieba, 

- kiermasz książek, 

- rodzinna strefa zabawy, 

- wystawa „Czytanie na medal”, 

- występ mażoretek i chóru ze Szkoły Muzycznej w Świdnicy, 
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- rozstrzygnięcie konkursu „Na rozgrzewkę książka”; 

 Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” – 90 uczestników 

Kampania obejmowała rozdawanie wyprawek czytelniczych dla najmłodszych – książka i Karta 

Małego Czytelnika;  

 Europejskie Dni Dziedzictwa, w formie spotkań, warsztatów tanecznych, kuchni kresowej, 

spaceru tematycznego po bibliotece – 65 uczestników; 

 obchody świąt narodowych – 62 uczestników 

- Dni Flagi, 

- Dzień Zwycięstwa, 

- Narodowe Święto Niepodległości; 

 Projekt „O finansach w bibliotece”, w formie cyklu spotkań edukacyjnych poświęconych 

finansom – 20 uczestników; 

 akcje 

- książka za książkę – 60 uczestników, 

- czytelnicza „Łowcy książek”, w formie odkrywania nowych miejsc w mieście, w których 

ukryto książki – 100 uczestników; 

 warsztaty 

- pisarskie, w formie cyklu 12 spotkań dla osób piszących, chcących pogłębić swoje 

umiejętności warsztatowe i poszerzyć świadomość twórczą oraz wydania najlepszych utworów 

uczestników pt. „Antologia. Drugie piętro” – 79 uczestników, 

- smartfon bez tajemnic, dla seniorów – 30 uczestników, 

- Rodzinna pracownia Św. Mikołaja, w formie wspólnych przedświątecznych przygotowań 

dzieci z rodzicami – 82 uczestników.  
źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Cel operacyjny 3.2. Budowa/modernizacja infrastruktury społecznej 

 

3.2.1. Rozwój budownictwa komunalnego i modernizacja istniejących budynków  

i mieszkań  

 

Plan modernizacji istniejącego zasobu oraz opis innych działań mających na celu 

poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

zawiera uchwała nr XXV/271/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r.  

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasto Świdnica na lata 2017-2021. W 2019 r.: 

 w ramach przeprowadzonych inwestycji w budynkach:  

- przy ul. Traugutta 11 powstało 11 nowych lokali z najmem socjalnym, w których zamieszkały 

samotne kobiety i matki z dziećmi, 

- przy ul. 1-go Maja 23 powstało 20 mieszkań wspomaganych i treningowych, w których 

zamieszkują osoby kierowane w ramach projektu Świdnickie Jaskółki; 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  

2014-2020 dla działania – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, przy udziale środków 

unijnych prowadzone są inwestycje w wielorodzinnych budynkach komunalnych: 

- przy ul. 1 Maja 3 – remont pokrycia dachowego i kominów, elewacji, wymiana stolarki 

okiennej w częściach wspólnych i mieszkaniach, renowacja drzwi wewnętrznych, wymiana 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, izolacja pionowa oraz opaska wokół budynku, 

- przy ul. Gdyńskiej 3-3A – remont pokrycia dachowego i kominów, elewacji, wymiana stolarki 

okiennej w częściach wspólnych i mieszkaniach, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych, izolacja pionowa oraz opaska wokół budynku, 
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- przy ul. Spółdzielczej 29-31 – remont pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana rynien, 

rur spustowych i obróbek blacharskich, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej  

w mieszkaniach i częściach wspólnych, izolacja pionowa i opaska wokół budynku; 

 w ramach programu Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy  

z dofinansowaniem środków unijnych, zmodernizowano poprzez zmianę sposobu ogrzewania 

na ogrzewanie miejskie budynki: 

- ul. Przechodnia 3, lok. 2,3, część wspólna, 

- ul. Przechodnia 4, lok. 3,4,5,6,7,9, część wspólna, 

- ul. Przechodnia 5, lok. 2,3,5,6,7,8, część wspólna, 

- ul. Przechodnia 6, lok. 2,3,4,5,6,7,8, część wspólna, 

- ul. Przechodnia 8, lok. 3,6,7,8,9, część wspólna, 

- ul. Przechodnia 10, lok. 4,5,6,7, część wspólna, 

- ul. Teatralna 25, lok. 1,2,3,4,5,6,8, część wspólna, 

- ul. Kraszowicka 32, lok. 1,2,5,6,7,8,9, część wspólna, 

- ul. Kraszowicka 34, lok. 1,2,3,4,5,6,7, część wspólna, 

- ul. Kraszowicka 35, lok. 1,2,3,4,5,6, część wspólna. 
źródło: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 

 

3.2.2. Budowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej  

i kulturalnej 

 

W Gminie Miasto Świdnica systematycznie realizowane są inwestycje obejmujące 

modernizację, likwidację barier architektonicznych i doposażenie funkcjonujących obiektów 

oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych. W 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcia: 

 w przedszkolach miejskich: 

- budowa placów zabaw na nieruchomościach Przedszkoli nr 1, nr 4 i nr 14, 

- wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 16; 

 w szkołach miejskich: 

- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, 

- kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2, 

- remont pomieszczeń – przystosowanie do potrzeb klas młodszych, remont instalacji filtracji 

wody na basenie w Szkole Podstawowej nr 4,  

- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 105, 

- wymiana okien w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 315; 
źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 

 

 budowa ścieżki rowerowej    

Gmina Świdnica wraz z partnerem Gminą Miasto Świdnica realizowała wspólnie projekt pn.: 

„Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej 

edycji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  

2014-2020. W skład projektu wchodziły trzy zadania, dwa realizowała Gmina Miasto Świdnica  

i jeden Gmina Świdnica. W 2019 r. wykonano inwestycję pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej 

wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem”.  

W ramach robót budowlanych wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni o parametrach:  

- nawierzchnia asfaltowa, 

- szerokość 3m, 

- długość 745 mb. 

W celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ciągu, postawiono 25 szt. nowych 

energooszczędnych lamp ulicznych; 

 aranżacje zieleni miejskiej na terenie parków miejskich i pozostałych terenów zielonych 
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- nastąpiła rewitalizacja parku Wrocławskiego, gdzie wykonano nowe alejki, zamontowano  

12 szt. ławek żeliwnych oraz 12 szt. koszy parkowych, 

- zamontowano 8 szt. ławek parkowych w lokalizacjach: park Zawiszowski – 4 sztuki oraz plac 

zabaw przy ul. Kraszowickiej – 4 szt.  

- zamontowano 7 szt. ławek miejskich,  z czego 4 szt. zamontowano wzdłuż zbiornika wodnego 

Witoszówka, 1 szt. przy ul. Waryńskiego, 1 szt. przy ul. Głównej oraz 1 szt. przy ul. Leśnej;  

 budowa placów zabaw 

Wybudowano dwa place zabaw usytuowane na terenie przedszkola publicznego nr 1 przy  

Pl. Św. Małgorzaty i na terenie przedszkola publicznego nr 14 przy ul. Słobódzkiego; 
źródło: Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego 

 

 przebudowa i budowa ciągów pieszych, polegająca na zmianie nawierzchni na kostkę 

betonową, wykonaniu obniżenia na przejściach dla pieszych, ułożeniu kostki integracyjnej: 

- ul. Zwierzyniecka – od ul. Ofiar Oświęcimskich do ul. Sybiraków, o powierzchni 532,48 m
2
, 

- ul. Sarnia – na całej długości, o powierzchni 95,35 m
2
, 

- ul. Okrężna – od ul. Kopernika do ul. Klonowej, o powierzchni 953,3 m
2
, 

- ul. Kozara Słobódzkiego – dojście do budynku o numerze 25, o powierzchni 60,77 m
2
, 

- ul. Mikołaja Kopernika – od ul. Jodłowej do ul. Kołłątaja, o powierzchni 398 m
2
, 

- ul. Willowa – dojście do placu zabaw, o powierzchni 52,78 m
2
; 

 w ramach realizowanej polityki transportowej wdrożono innowacyjne projekty: 

- zakupiono nowe ekologiczne autobusy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- nowoczesne bezgotówkowe formy płatności, 

- internetowe rozkłady jazdy, 

- budowa systemu informacji pasażerskiej, tablice umieszczone na przystankach 

komunikacyjnych, tzw. elektroniczne wyświetlacze, 

- nowa infrastruktura przystankowa (wiaty) wyposażone w podświetlane tablice rozkładowe. 
źródło: Wydział Transportu Urzędu Miejskiego 

 

Cel operacyjny 3.3. Poprawa bezpieczeństwa 

 

3.3.1. Rozwój infrastruktury technicznej bezpieczeństwa publicznego, w tym systemów 

monitoringu 

 

Monitoring wizyjny realizowany jest w Świdnicy za pośrednictwem 88 kamer stałych  

i obrotowych na 1 stanowisku operatora obsługi (4 etaty), z czego 5 kamer monitoringu 

zakupiono w 2019 r.  
źródło: Straż Miejska 

 

3.3.2. Współpraca służb mundurowych i społeczności lokalnej na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa 

 

W 2019 r. do Straży Miejskiej w Świdnicy wpłynęło 3.666 zgłoszeń od mieszkańców 

dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wyniku działań 

funkcjonariuszy w tym zakresie: 

- pouczono 466 osób, 

- ukarano mandatem karnym 107 osób, 

- sporządzono 72 wnioski do sądu o ukaranie. 

 Przeprowadzono 5.936 kontroli miejsc, gdzie dochodziło do zakłócania ładu i porządku 

publicznego oraz spożywania alkoholu.  
źródło: Straż Miejska 
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 Osobom pokrzywdzonym, zgłaszającym się do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy 

udzielana jest przez prokuratora dyżurnego informacja o możliwości uzyskania pomocy ze 

strony działających na terenie powiatu organizacji. Udzielane jest pouczenie o przysługujących 

uprawnieniach i możliwości ustanowienia pełnomocnika z urzędu przez Sąd. Na tablicy 

informacyjnej znajdują się ogłoszenia o dostępnych formach pomocy. Każdego roku 

prokuratorzy przyjmują również pokrzywdzonych w ramach akcji „Tygodnia Pomocy Ofiarom 

Przestępstw”. 
źródło: Prokuratura Rejonowa 

 

3.3.3. Aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie działań na rzecz wzmocnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 

Na stronie internetowej Straży Miejskiej zamieszczono ok. 90 publikacji dotyczących 

działań Straży Miejskiej w obszarze informowania i edukowania społeczeństwa w zakresie 

bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. W zakresie utrzymania porządku i przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa przeprowadzono: 

- 48 pogadanek z udziałem dzieci i młodzieży, 

- 4 spotkania z udziałem seniorów i działkowców. 

 Straż Miejska w 2019 r. opracowała i wydała 3 broszury w formie komiksów, 

przeznaczone dla dzieci i uczące zachowania i dbania o porządek. 
źródło: Straż Miejska 

 

W celu aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie działań na rzecz wzmocnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji 

przeprowadzili w 2019 r. 57 spotkań z mieszkańcami. 
źródło: Komenda Powiatowa Policji 

 

3.3.4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 

 

 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy realizowała w 2019 r. działania krajowe: 

- Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – działania ukierunkowane na bezpieczeństwo 

pieszych i rowerzystów, 

- SMOG – działania mające na celu eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie, 

w szczególności emitujących nadmierną ilość spalin, 

-Truck&Bus – działania mające na celu kontrolę transportu drogowego w tym autobusów  

i busów przewożących osoby i towary, 

- Prędkość, Kaskadowy Pomiar Prędkości – działania mające na celu zintensyfikowanie kontroli 

prędkości, dokonywanie kaskadowych pomiarów na odcinkach dróg, 

- Telefony – działania mające na celu egzekwowanie stosowania się kierujących do przepisów 

RD  korzystających z telefonów w czasie jazdy, 

- Pasy – działania mające na celu egzekwowanie od kierujących i pasażerów stosowania pasów  

i urządzeń bezpieczeństwa do przewożenia dzieci, 

- Bezpieczny Weekend – działania prowadzone w trakcie tak zwanych „długich weekendów” 

mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa nad ruchem, jego płynnością na głównych ciągach 

komunikacyjnych, gdzie maksymalny udział policjantów odnotowuje się w dniach i godzinach 

wyjazdów i powrotów, 

- Bezpieczne Wakacje (Ferie) – działania długofalowe realizowane w codziennej służbie  

w czasie wzmożonego ruchu pojazdów związanego z okresem wakacji lub ferii, 
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- Bezpieczna Droga do Szkoły – działania, których głównym zadaniem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa w rejonach szkół w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, 

- ZNICZ – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa płynności  i porządku w ruchu 

drogowym na drogach w dniu „Wszystkich Świętych” oraz przed i po tym dniu,  

a w szczególności w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych. 

W działaniach uczestniczyło min. 16 policjantów Ruchu Drogowego, którzy pełnili 

służbę na 3 zmianach. Przez rok do 45 działań jednodniowych zostało skierowanych  

788 policjantów, nie wliczając działań długofalowych, np. Bezpieczne Wakacje/Ferie, 

bezpieczny Weekend. 

 W ramach działań własnych Wydział Ruchu Drogowego KPP Świdnica przeprowadził 

30 cyklicznych akcji: 

- Bezpieczny Pieszy, 

- Bezpieczny Rowerzysta, 

- Prędkość. 

Działania własne Bezpieczny Pieszy prowadzone są cyklicznie w każdym miesiącu, 

poprzez kierowanie patroli w miejsca zagrożone dla ruchu pieszych oraz w miejsca o dużym 

nasileniu ruchu pieszych. Działania policjantów ukierunkowane są na ujawnianie wykroczeń 

popełnianych przez kierujących wobec pieszych oraz na zwracanie uwagi na nieprawidłowości 

w infrastrukturze drogowej mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pieszych. 

W trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, KPP w Świdnicy stale współpracuje  

z lokalnymi mediami (radio, prasa, portale internetowe), ponadto prowadzona jest własna strona 

internetowa. Przed każdymi działaniami wzmożonymi WRD, w mediach zamieszczana jest 

odpowiednia informacja, a po zakończeniu działań informacja o wynikach działań. Ponadto, 

kiedy dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych, zamieszczane są informacje o przebiegu tych 

zdarzeń oraz ich przyczynach. 
źródło: Komenda Powiatowa Policji 

 

Urząd Miejski w Świdnicy wspierając działania Komendy Powiatowej Policji  

w Świdnicy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

- zakupił i przekazał narkotesty, 

- dofinansował zakup urządzenia do pomiaru zawartości narkotyków Dragon Dragf Test 5000 

oraz akcesoriów do urządzenia, 

- zakupił 2 alkomaty bezdotykowe wskazujące pomiar zawartości alkoholu, 

- w ramach kampanii edukacyjnej „Przeciw pijanym kierowcom” zakupił i przekazał pakiet 

materiałów profilaktycznych. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego 

 

Urząd Miejski w Świdnicy, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach 

zrealizował w 2019 r. inwestycje: 

 budowa drogi gminnej, sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy – przebudowa odcinka drogi  

o długości 77 m od skrzyżowania z ul. Bystrzycką do granicy miasta w kierunku wsi 

Makowice, zmiana nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową, wybudowanie 

chodnika o powierzchni 33 m
2
;  

 rozbudowa ul. Chłopskiej – przebudowa jezdni z nawierzchni gruntowej na kostkę betonową, 

wykonanie nowych miejsc do parkowania, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia 

ulicznego: 

- jezdnia z parkingami z kostki betonowej – 2.100 m
2
, 

- chodnik z kostki betonowej – 694 m
2
, 

- krawężnik betonowy – 818 mb, 

- obrzeże betonowe – 423 mb, 

- balustrady – 304 mb, 
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- słup oświetleniowy – 13 szt. 

- oprawy oświetleniowe – 13 szt. 

- kanalizacja deszczowa – 694,1 mb; 

 przebudowa ul. Sybiraków w Świdnicy w zakresie budowy zatoki postojowej – budowa 

nowych miejsc do parkowania wzdłuż ul. Sybiraków na odcinku od ul. Ofiar Oświęcimskich 

do ul. Sarniej, przebudowa chodników oraz wymiana warstwy ścieralnej jezdni: 

- chodnik z kostki betonowej – 608 m
2
, 

Krawężnik betonowy – 278,5 mb, 

Jezdnia asfaltowa – 1.115 m
2
; 

 budowa, przebudowa i modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

- wykonano 4 miejsca postojowe zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperty), 

obecnie w Świdnicy funkcjonują 283 takie miejsca, 

- na przejściu dla pieszych przez ul. Kopernika zainstalowano spowalniacz wymuszający 

zmniejszenie prędkości samochodów, 

- na przejściu dla pieszych przez ul. Głowackiego zainstalowano szykany uniemożliwiające 

parkowanie pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem. 

W 2019 rozpoczęły się kolejne inwestycje, których zakończenie planuje się w latach 

następnych: 

 rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – w etapie I przebudowie 

ulegnie odcinek od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej, w etapie III odcinek od ul. Przyjaźni 

do ul. Torowej. Planowany termin zakończenia obu etapów zgodnie z umową to 2021 r.; 

 przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy – przebudowa nawierzchni jezdni, wyniesienie 

obrębu skrzyżowania z ul. Siostrzaną, chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej. Prace 

zakończą się w lutym 2020 r. 

 przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy – przebudowa jezdni, chodników oraz oświetlenia 

ulicznego, wybudowanie nowego kolektora deszczowego. Termin zakończenia inwestycji to 

luty 2020 r. 
źródło: Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego 

 

 

Zgodnie z założeniami Strategii, ramy finansowe określają wydatki ponoszone na 

realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (dział 851), polityki społecznej (dział 853) oraz 

pomocy społecznej (dział 852). W powyższym zakresie Gmina Miasto Świdnica poniosła 

wydatki w wysokości 17.480.480,43 zł, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu 

wydatków budżetowych, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. 

W pozostałym zakresie, z informacji przygotowanych przez podmioty realizujące zadania 

i inwestycje będące elementem działań ujętych w Strategii, poniesiono wydatki: 

- na realizację celu strategicznego „1. Wsparcie dla rodzin oraz wzmocnienie systemu edukacji”, 

w wysokości 1.032.374 zł, 

- na realizację celu strategicznego „2. Aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup 

defaworyzowanych”, w wysokości 3.122.709 zł, 

- na realizację celu strategicznego „3. Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców”,  

w wysokości 5.664.146 zł. 

 

 Jednym z elementów monitoringu Strategii jest weryfikacja wartości wskaźników 

zdefiniowanych dla poszczególnych celów Strategii. Wartość bazowa wskaźników została 

określona na koniec I półrocza 2018 r. 
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Kluczowe wskaźniki monitoringu na 2019 r.   

cel strategiczny nazwa wskaźnika wartość 

bazowa 

 

oczekiwany 

kierunek 

zmian 

wartość 

wskaźnika na 

dzień 

31.12.2019 r. 

1. Wsparcie dla rodzin 

oraz wzmocnienie 

systemu edukacji 

Dzieci w żłobkach i klubach 

dziecięcych na 1000 dzieci w 

wieku do lat 3 

206 ↑ 214 

Liczba lokali socjalnych 

 

 

566 ↑ 525 

2. Aktywna polityka 

senioralna i włączenie 

społeczne grup de 

faworyzowanych 

Liczba bezrobotnych ogółem 

 

 

1063 ↓ 949 

Liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną we wszystkich 

formach 

 

1497 ↓ 1330 

3. Podniesienie 

poziomu i jakości 

życia mieszkańców 

Roczna liczba przestępstw 

 

 

1697 ↓ 1281 

Fundacje, stowarzyszenia i 

organizacje społeczne na 10 tyś. 

mieszkańców 

41 ↑ 39 
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