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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 kolejnych 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. 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. Zebrane informacje stanowiły punkt wyjścia dla 

konstrukcji celów i działań niezbędnych do ich realizacji. Działania naprawcze 

usystematyzowano w trzech obszarach: 

- 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, którego głównym partnerem 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 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 prawnych, 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. 

 

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, które dysponują łącznie 200 miejscami. 

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 156 miejsc. W rejestrze, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Świdnicy, widnieje 5 niepublicznych żłobków i 4 kluby dziecięce: 

- Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Domek”, Al. Niepodległości 14, 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2020 roku 

 

 

2 

 

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

- Niepubliczny Żłobek Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy, ul. Wojska Polskiego 4,  
- Niepubliczny Żłobek Językowy „Calineczka II”, ul. Siostrzana 15-17, 

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

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

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

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

- Klub Dziecięcy „Dzieciaki do dzieła!”, ul. Karola Szymanowskiego 13. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego 

 

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 2020 r. z tej formy wsparcia skorzystało 9 osób, w tym 5 osób wychowujących dzieci 

w wieku do 3 lat. 
źródło: Powiatowy Urząd Pracy 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach systemu wsparcia finansowego dla 

rodzin, w tym korzystających z niepublicznych placówek opieki: 

 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. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na 

dochód osiągany przez rodzinę. W 2020 r. świadczeniami objętych było 5.648 rodzin,  

8.488 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 2020 r. programem objętych było 

70 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  

 

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymagających pomocy 

pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, metod nauczania dostosowanych do 

ich potrzeb, ograniczeń i możliwości, organizowane jest nauczanie w ramach wczesnego 

wspomagania oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych. Dzieci i młodzież obejmowane są 

specjalnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, uczą się w oparciu o dostosowany do ich 

możliwości materiał nauczania oraz oceniane są według indywidualnego systemu oceniania. 

Gmina Miasto Świdnica zapewnia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

kształcenie w ramach: 

 nauczania przedszkolnego: 
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- 4 oddziały integracyjne, 58 dzieci objętych kształceniem integracyjnym, 

- 2 oddziały specjalne, 9 dzieci objętych kształceniem specjalnym; 

 nauczania w szkole podstawowej: 

- 27 klas integracyjnych, 471 uczniów objętych kształceniem integracyjnym, 

- 30 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 
źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 

 
Starostwo Powiatowe zapewnia niepełnosprawnym dzieciom: 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 197 dzieci, 

- kształcenie specjalne – 236 uczniów, 

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

w Świdnicy – 4.950 osób, 

- wsparcie w ramach Rządowego Programu „Za życiem” Priorytet II zadanie 2.4. Utworzenie 

ośrodków korekcyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub 

zagrożenia niepełnosprawnością – 207 osób. 
źródło: Starostwo Powiatowe  

 

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

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniają placówki wsparcia 

dziennego. 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 

o różnym charakterze. Zajęcia prowadzone są w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz 

w okresie wakacyjnym. 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 okresie wakacyjnym, od 29 czerwca do 4 września 2020 r. Fundacja Ładne Historie  

ze Świdnicy realizowała projekt „Lato na podwórku”, adresowany do dzieci i młodzieży  

ze środowisk zamieszkujących na terenie pięciu dzielnic Świdnicy. Zajęcia odbywały się na 

podwórkach, na których potrzeba działań edukacyjnych i animacyjnych jest najbardziej 

widoczna. W ramach projektu, pięć dni w tygodniu, odbywały się dla dzieci i młodzieży 

bezpłatne animacje i zajęcia, o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, jako alternatywa 

spędzania wolnego czasu. Zajęcia w ramach projektu prowadził doświadczony zespół 

pedagogów, edukatorów i animatorów kultury. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

W odpowiedzi na sytuację związaną z edukacją zdalną, Fundacja Ładne Historie  

ze Świdnicy wspólnie z Gminą Miasto Świdnica zorganizowała kompetencyjną pomoc dla 

uczniów szkół podstawowych. Celem działania było również wsparcie rodziców w konieczności 

pogodzenia pracy zawodowej i opieki nad dziećmi szkolnymi. Od 28 października 2020 r.,  

w godz. od 12.00 do 17.00, prowadzone były zajęcia w ramach wsparcia dla zainteresowanych 

dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych, podczas których można było skorzystać 

z pomocy w odrabianiu lekcji oraz z zajęć kreatywnych, pomogających w niwelowaniu 
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negatywnych skutków izolacji. Wszystkie zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie  

z obowiązującymi obostrzeniami w grupach maksymalnie 4-osobowych, w dwóch lokalizacjach 

w centrum Świdnicy: w Centrum Wspierania Inicjatyw w Rynku 39/40  oraz w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Franciszkańskiej 18. 

 

W 2020 r. 14 dzieci w wieku od 7 do 15 lat z najuboższych rodzin będących pod opieką 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymało karty kolonijne, uprawniające do 

skorzystania z nieodpłatnego wypoczynku letniego, realizowanego na zlecenie Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu, przez Biuro Podróży „KON TIKI” Łabaz i Grochantz sp.j. Wypoczynek 

został zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości nadmorskiej, w terminie od 

5 do 18 sierpnia 2020 r. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 Zadania w obszarze działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Świdnicy organizuje 

Świdnicki Ośrodek Kultury. Prowadzi stałe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej: 

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

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

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

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

- Mażoretki Prima – 75 uczestników,  

- Plastyczne Warsztaty Familijne – 22 uczestników. 
źródło: Świdnicki Ośrodek Kultury 
 

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje statutowe zajęcia dydaktyczne rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia dla dzieci i młodzieży, w formie stałych zajęć – 54 rodzaje zajęć,  

w których uczestniczy średnio 726 dzieci i młodzieży, w tym: 77 w wieku przedszkolnym  

i 543 uczniów świdnickich szkół podstawowych. 

 Zajęcia prowadzone są 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), 

- animacyjnej (szachowa, teatralna, turystyczna), 

- tanecznej, 

- muzycznej (instrumentalna, wokalna), 

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

– 11 dzieci, 

- szkolenia biblioteczne osób niepełnosprawnych z zakładów opiekuńczych „Tęcza” i OREW  

– 55 uczestników; 

- Baśniolandia, cykliczne zajęcia czytelnicze dla dzieci przedszkolnych – 290 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 – 8 uczestników, 

- wycieczki tematyczne po bibliotece, spacery aktywizujące czytelnictwo, zapoznające  

z biblioteką, jako miejscem, w którym można wypożyczać książki oraz dobrze spędzić czas  

– 52 uczestników, 
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- kino przedszkolaka, projekcja ekranizacji bajkowych dla najmłodszych użytkowników 

biblioteki – 68 dzieci; 

 otwarte zajęcia popołudniowe dla dzieci, w formie: 

- cyklicznych zajęć czytelniczych dla dzieci, w podziałach na grupy wiekowe: Baśniolandia –  

92 uczestników, Baśniolandia Junior – 85 uczestników, Wokół książki – 9 uczestników, 

Abecadło – 50 uczestników, 

- zajęć literacko-plastycznych dla dzieci i młodzież Bajeczne podróże – 68 uczestników, 

- ferii w Bibliotece, dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: poranki filmowe, teatrzyk Maska, 

warsztaty – 421 uczestników, 

- bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla młodzieży maturalnej, dotyczących środków 

językowych, które prowadziła Leokadia Kasprzycka – 9 uczestników, 

- Piątkowych poranków z Biblioteką, organizowanych w okresie wakacji, w ramach spotkań  

z teatrem na świeżym powietrzu – 150 uczestników; 

 warsztaty Święty Mikołaj w Bibliotece w Filii nr 5, w formie zajęć literacko-plastycznych dla 

dzieci, z udziałem rodziców, zorganizowane w okresie przedświątecznym – 6 uczestników; 

 całoroczne wystawy popularyzujące książkę i czytelnictwo oraz prezentowane przy okazji 

obchodów świąt narodowych: 

-  Malarstwo jeńców wojennych (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych),  

- Obrazoksiążka w oczach Mirosława Sośnickiego (Mirosław Sośnicki), 

- Biblioteka. Wczoraj Dziś Jutro, 

- Świdnickie Środowisko Literackie. Poeci, 

- Był taki teatr w Świdnicy… 

- Ku wolności… Krótki rys historyczny NSZZ „Solidarność” Ziemi Świdnickiej,  

- Kobiece twarze Solidarności,  

- Drybling literacki, czyli słów kilka o piłce nożnej, 

- Filozof i przyroda, 

- Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945, 

- Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej, 

- W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej, 

- Łotroteka, 

- pokonkursowa Dzień dobry Pani Urszulo.  
źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida 

 

Świdnickie szkoły podstawowe w ramach działalności programowej oraz organizacji 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizują: 

 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: koła informatyczne, historyczne, 

rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, chemiczne, teatralne, filmowe, czytelnicze, 

matematyczne, biologiczne, przyrodnicze, pierwsza pomoc przedmedyczna, artystyczne, 

polonistyczne, językowe, recytatorskie, modelarskie, manualne, robotyczne, wokalne, ruchu 

drogowego, biblijne, gry na flecie, gry logiczne, gry w szachy, cheerleaderki, rytmiczne, 

zajęcia sportowe, język migowy; 

 projekty: Śniadanie mistrzów, Terapia ręki, Teatr w języku angielskim, Kodowanie na 

dywanie, Konwersacje w języku angielskim, Czytam z klasą, Świdnicka Mozaika 

Edukacyjna, Trening Młodego Naukowca, Trening Kreatywności, Innowacyjności i Pracy 

Zespołowej, Poznaj matematykę i odkryj Świdnicę, Świdnica w liczbach, Klub Wiewiórki, 

Kosmiczna Misja Dash I Dot, Karty Grabowskiego, Matematyka uczy i bawi, Z ortografią na 

co dzień, Mały Majsterkowicz, Rozwojownik, Rozwijanie twórczego działania i myślenia, 

Profilaktyka poprzez sport, Myślaczki;  

 wycieczki i warsztaty rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę: 

- warsztaty przyrodnicze w Nadleśnictwie w Świdnicy, 

- warsztaty ekologiczne w Krzyżowej, 
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- Rozwijanie twórczego działania i myślenia; 

 stale doposażają pracownie przedmiotowe, m.in. klocki Maqic, notebooki, projektory 

multimedialne, ekran ścienny, robot GeniBot, monitory interaktywne, laptopy, sprzęt 

sportowy, rzutniki, tablety graficzne, radiomagnetofony, głośniki, drukarki, monitory, 

komputery stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy edukacyjne do pracy z dziećmi 

autystycznymi. 
źródło: miejskie szkoły podstawowe  

 

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

 

 

Świdnickie szkoły podstawowe realizowały dla uczniów przygotowujących się do 

wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej zajęcia promujące szkolnictwo zawodowe, 

których celem jest motywowanie do nauki i podjęcie przemyślanych decyzji, zgodnych  

z preferencjami i predyspozycjami zawodowymi uczniów oraz odpowiadających potrzebom 

rynku pracy: 

- zajęcia przedmiotowe z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII, 

- wycieczki zawodoznawcze oraz wizyty online  do zakładów pracy – 144 uczniów, 

- wyjścia do szkół zawodowych ponadpodstawowych, Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum 

Kształcenia Zawodowego – 191 uczniów, 

- zajęcia w ramach preorientacji i orientacji zawodowej klas I, II i III: „Poznajmy się”, 

„Wędrówka po mieście zawodów”, „Jaki to zawód?”, „Dlaczego ludzie pracują?”,  

„O kreatywności i samodzielności” – 464 uczniów, 

- szkolne programy autorskie: „Poznaję siebie i poznaję zawody”, „Tajemnicza grupa 

przedsiębiorczego ucznia” – 273 uczniów, 

- zajęcia tematyczne w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i Ogólnopolskiego Tygodnia 

Umiejętności Zawodowych – 709 uczniów, 

- ogólnopolski projekt Szkolna Internetowa Gra Giełda Ekonomiczna – 13 uczniów, 

- konkursy plastyczne: „Zawód moich marzeń”, „Mój zawód” – 78 uczniów, 

- warsztaty Światowy Dzień Przedsiębiorczości, 

- Świdnicki Turniej Zawodoznawczy – 60 uczniów, 

- webinary doradcze dla uczniów i rodziców: „Jak się pracuje w sektorze kosmicznym?”,  

„Jak się pracuje w sektorze filmowym?” – 140 osób, 

- dyżury doradcze dla uczniów i rodziców. 
źródło: miejskie szkoły podstawowe  

 

W świdnickich publicznych szkołach podstawowych realizowane były programy 

wspierające i edukacyjne, w formie zajęć pozalekcyjnych indywidualnych i grupowych  

z doradztwa zawodowego w ramach projektów unijnych: 

- Świdnicka Mozaika edukacyjna – 986 uczniów, 

- Mozaika edukacyjna – 562 uczniów. 
źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy publikuje na stronie internetowej półroczne 

informacje sygnalne w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie 

Świdnickim oraz Barometr Zawodów. Raporty wymieniają zawody w grupach: deficytowych, 

zrównoważonych oraz nadwyżkowych.  
źródło: Powiatowy Urząd Pracy 
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W ramach realizowanego w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim projektu 

„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w 2020 r. uczniowie szkół 

ponadpodstawowych brali udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego, 

zakończonych odbyciem próbnego egzaminu zawodowego – 47 uczniów.  
źródło: Starostwo Powiatowe  

 

1.2.3. Wykorzystanie infrastruktury edukacyjnej w okresie wolnym od nauki szkolnej  

 

 

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

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

m.in.: 

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

- 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,  

- szachy, gry logiczne, 

- cheerleaders, taneczne. 

 Obiekty szkolne na bieżąco były modernizowane i doposażane w materiały  

i wyposażenie pracowni, świetlic szkolnych i przestrzeni wspólnej dla dzieci i młodzieży na 

terenie szkoły oraz wokół budynków. 
źródło: miejskie szkoły podstawowe  

 

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 na 2020 r. w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  

w Gminie Miasto Świdnica określił Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 r. 

ustanowiony uchwałą nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania  

w ramach Programu zostały usystematyzowane w obszarach: 

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem, 

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć pozalekcyjnych, 

- Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 
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- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

- Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
Za realizację programu odpowiadał Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W jego realizacji uczestniczyły wybrane podmioty, posiadające 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 

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

profilaktyki uzależnień i przemocy zrealizował: 

- warsztaty w 41 oddziałach szkół podstawowych pn. „By nie nienawidzić w sieci”, mające na 

celu wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą wypracowania adekwatnych postaw 

wobec cyberprzemocy, w tematach: uświadomienie zachowań agresywnych w internecie, skutki 

hejtu, strategia radzenia sobie z hejterami, 

- rekomendowany program profilaktyczny pn. „Spójrz inaczej” dla uczniów pięciu klas IV 

miejskich szkół podstawowych,  

- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z udziałem tzw. ukrytego klienta, którymi 

objęto 100 punktów. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

Działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określa 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Gminie Miasto Świdnica. Zadania w zakresie Programu są koordynowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, który zapewnia również obsługę techniczną  

i merytoryczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

W 2020 r. zadania realizowane były w oparciu o Program na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą  

nr XVI/4169/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W ramach działań mających na celu edukację społeczną mieszkańców Świdnicy  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:  

 uczestniczył w ogólnoświatowej akcji przeciw stosowaniu przemocy wobec kobiet 

„Nazywam się miliard (One Billion Rising)” 

Akcja odbyła się 14 lutego 2020 r. w świdnickim Rynku. Głównym punktem akcji, realizowanej 

w Polsce od 2013 r., jest taniec wyrażający solidarność i wsparcie dla kobiet doświadczających 

przemocy, odtańczony w tym samym okresie w Polsce i ponad 200 krajach na całym świecie.  

W ramach promocji akcji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował i zlecił wydruk 

ulotki. Znalazły się w niej informacje o czasie i miejscu akcji, o miejscach i formach pomocy 

specjalistycznej oraz treści nawiązujące do tematyki akcji w 2020 r. – „Seks bez zgody to 

gwałt”. Koordynatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy, realizujące 

akcję we współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 zorganizował warsztaty z samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet 

Celem warsztatów jest wyposażenie w umiejętność reagowania na przemoc oraz radzenia sobie  

z bezradnością i poczuciem bezbronności. Przeznaczone były dla mieszkanek Świdnicy, kobiet  

i dziewcząt powyżej 18. roku życia, by wzmocnić ich poczucie pewności siebie i poczucie 

własnej wartości, przełamać stereotypy i obawy oraz poczucie winy i wstydu, związanych  

z doświadczaniem przemocy. Warsztaty poprowadziły dwie certyfikowane trenerki WenDo,  

w dwóch zamkniętych grupach, w łącznym wymiarze 16 godz. dydaktycznych dla każdej grupy, 

w ciągu dwóch kolejnych dni. Wzięły w nich udział łącznie 24 kobiety; 
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 zorganizował lokalną kampanię społeczną i edukacyjną „Świdnicka kampania przeciw 

przemocy” 

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na istotny problem społeczny, jakim jest przemoc  

w rodzinie, w szczególności przemoc wobec kobiet. Wstępem do obchodów było 

przeprowadzenie w październiku szkolenia dla nauczycieli w ramach warsztatu „Przyjaciele 

Zippiego”, przygotowującego do pracy z dziećmi na zasadach określonych w programie. 

Kształtuje on i rozwija umiejętności psychospołeczne dzieci, dzięki czemu będą lepiej 

funkcjonować w młodości i w dorosłym życiu. W okresie od 25 listopada – Międzynarodowego 

Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw 

Człowieka, na całym świecie prowadzona jest Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu 

na płeć. Tak wyznaczone dni mają na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną  

i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka,  

a nie sprawą prywatną. W ramach udziału w kampanii, od 25 listopada na przystankach 

autobusowych na terenie Świdnicy były wyeksponowane plakaty z zakresu profilaktyki 

przemocy w rodzinie, w Rynku wyświetlano iluminację symbolizującą kampanię oraz zakupiono 

„Białe wstążki” mające na celu edukację i zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy oraz będące 

wyrazem wsparcia dla kampanii. Z uwagi na sytuację epidemiczną, nie przeprowadzono akcji 

ulicznej polegającej na przypinaniu wstążek, lecz wstążki wystawione zostały w siedzibach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego; 

 zapewnił mieszkańcom Świdnicy, rodzicom i wychowawcom, możliwość uczestniczenia  

w warsztatach wspierania rodziców i wychowawców Szkoła dla rodziców i wychowawców 

Warsztaty uczą otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i poza nią, relacji 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, ukierunkowanie na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci  

i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Na 2020 r. 

zaplanowano realizację warsztatów w 7 grupach, z których zrealizowano 3 edycje, z uwagi na 

sytuację epidemiczną i wprowadzenie obostrzeń uniemożliwiających prowadzenie warsztatów. 

Zgodnie ze standardami Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Ośrodka Rozwoju Edukacji  

w Warszawie, 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 2020 r.  

34 osoby ukończyły część I warsztatów – Budowanie relacji dorosły-dziecko, w zakresie: 

- wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, 

- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, 

- aktywnego, wspierającego słuchania, 

- motywowania dziecka do współdziałania, 

- modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, 

- uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, 

- wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, 

- budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka, 

- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Świdnickie przedszkola i szkoły podstawowe realizowały na rzecz społeczności 

rodziców, opiekunów i dzieci, w ramach działalności programowej, przedsięwzięcia mające na 

celu poszerzanie wiedzy w zakresie problematyki przemocy, konsekwencji wynikających z jej 

stosowania, radzenia sobie z problemem, m.in. w formie: 

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

psychologiem, pedagogiem, pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- spektakli edukacyjnych: Samotni w tłumie, 

- warsztatów edukacyjno-teatralnych: Gość-inność, 
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- zajęć wychowawczych z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami i specjalistami, 

- wewnętrznych programów oraz spotkań edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień, 

przemocy i zdrowego stylu życia, m.in.:  

 Przedszkole Miejskie nr 3: STOP agresji, Czyste powietrze, Przyjaciele Zippiego, 

 Przedszkole Miejskie nr 14: Czyste powietrze wokół nas, Mali wspaniali, Bezpieczne dziecko 

jest świadome zagrożeń i potrafi na nie reagować, w formie spotkania z policjantem, 

 Przedszkole Miejskie nr 15: Czyste powietrze wokół nas, Mali wspaniali, 

 Akademia Przedszkolaka: Dzień Praw Dziecka, Dzień Tolerancji-Jesteśmy różni, ale wciąż 

tacy sami, Przyjaciele Zippiego, 

 Szkoła Podstawowa nr 1: Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Uśmiechu, By nie 

nienawidzić w sieci, Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na takie patoklimaty, 

 Szkoła Podstawowa nr 2: Profilaktyka cyberprzemocy, bezpieczeństwo w sieci, Szkoła  

z klasą 2.0, By nie nienawidzić w sieci, Spotkania z uczniami, Życie bez nałogów, 

Bezpieczne wakacje, 

 Szkoła Podstawowa nr 4: Bezpieczeństwo w sieci, By nie nienawidzić w sieci, Trening 

umiejętności społecznych, Szkolny dzień bez przemocy, 

 Szkoła Podstawowa nr 6: Wiem co robię, Spójrz inaczej, TAK czy NIE, Saper, czyli jak 

rozładować agresję, Program Promocji Zdrowia Fundacji im. S. Batorego, Elementarz-II, 

Agresja i przemoc wynikająca z fascynacji grami komputerowymi, Tolerancja, Czy opłaca się 

być dobrym kumplem? O dokuczaniu, Cyberprzemoc, Dopalacze, Przyjaciele Zippiego, 

 Szkoła Podstawowa nr 8: Trzymaj formę, Szkoła bezpiecznego Internetu, Stop dopalaczom, 

Cyberprzemoc, Stop hejtowi, 

 Szkoła Podstawowa nr 105: Przemocy-STOP, 

 Szkoła Podstawowa nr 315: By nie nienawidzić w sieci, Cyberprzemoc, Przyjaciele Zippiego. 
źródło: przedszkola miejskie i niepubliczne, miejskie szkoły podstawowe  

 

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” – 8 uczestników, 5 spotkań, 

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

– 10 uczestników, 8 spotkań, 

- spotkania „Trudności emocjonalne i w zachowaniu, Zespół Aspergera, zaburzenia depresyjne  

i lękowe” – 7 uczestników, 15 spotkań, 

- „Spotkania z Rodziną” w ramach terapii pedagogicznej – 6 uczestników, 28 spotkań, 

- indywidualne porady i konsultacje – 87 porad. 

 W zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli, specjalistów i realizatorów działań 

wspierających rodzinę zrealizowano: 

- prelekcję Praca z uczniem dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym  

z zespołem Aspergera – 30 osób, 

- prelekcję na temat adaptacji dzieci idących do przedszkola – 20 osób, 

- spotkanie Kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z uzależnienia od komputera czy 

Internetu – 35 osób, 

- spotkanie Indywidualny tok nauki, a może indywidualny program nauki – charakterystyka  

i tryb postępowania – 40 osób. 

 Dla uczniów, dzieci i młodzieży zrealizowano warsztaty: 

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w sieci „Sieciaki” – 153 uczestników, 

- w zakresie profilaktyki korzystania z Internetu „Necio” – 123 uczestników. 

 Dodatkowo w 2020 r. prowadzono działania podnoszące kompetencje opiekuńczo-

wychowawcze z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej: 
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- Dlaczego warto czytać bajki, 

- Bajka bawi, uczy, leczy, 

- Jak spędzać czas z dzieckiem w dobie koronawirusa, 

- Dziwne zawody, cz. I i II, 

- Planuję ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

- Stawianie i wyznaczanie celów, 

- Jak radzić sobie ze stresem, 

- Jak rozwijać kreatywność, 

- Wartości a wybór zawodu, 

- Korzystna autoprezentacja, 

- Trening uważności mindfullness, 

- Planszówki, 

- Uczeń głuchy i słabosłyszący w systemie oświaty, 

- Narkotyki – ryzykowna decyzja, 

- Rozwijanie zainteresowań u dzieci, 

- Wpływ mediów na dzieci. 
źródło: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

 

W celu wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy prowadziło grupę wsparcia i samopomocową 

– 13 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. Mimo utrudnionych 

warunków wynikających z sytuacji epidemicznej w 2020 r. i zobowiązania Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do zawieszenia kontaktów osobistych, dla osób potrzebujących wsparcia 

psychologa, terapeuty rodzinnego i porady prawnej, Ośrodek zorganizował możliwość 

konsultacji telefonicznych. Zdarzenia dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia w związku  

z przemocą w rodzinie zgłaszane były przez całą dobę na tych samych zasadach jak dotychczas, 

do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Policja podejmowała interwencję w domu,  

w którym mieszka rodzina i m.in. uruchamiała procedurę „Niebieskie Karty”. Osoby zagrożone 

przemocą w rodzinie lub będące świadkiem takiej przemocy mogły ją również zgłosić do 

Ośrodka, od poniedziałku do piątku lub bezpośrednio u pracownika socjalnego sekcji terenowej 

Ośrodka.  

W 2020 r. w ramach pracy na rzecz klientów psycholog Ośrodka udzielił wsparcia  

203 osobom, a z poradnictwa i konsultacji udzielanych przez radcę prawnego Ośrodka 

skorzystało 88 osób. Dla osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy w rodzinie 

prowadzona była na zlecenie Ośrodka 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 2020 r. odbyło się 11 dwugodzinnych spotkań, w których uczestniczyło do 3 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, 
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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 2020 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 94 rodziny, w tym: 

- w 2020 r. zlecono współpracę z 24 nowymi rodzinami, 

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

- w rodzinach objętych asystenturą wychowywało się łącznie 179 dzieci, 

- w rodzinach objętych asystenturą 47 dzieci przebywało w pieczy zastępczej, w tym 24 dzieci 

trafiło do pieczy w 2020 r. a 9 spośród nich wróciło do domu rodzinnego, 

- 33 rodziny zakończyły pracę z asystentem rodziny. 
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 476 godzin konsultacji, w tym udzielono konsultacji 430 osobom dorosłym  

i 98 dzieciom: 

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

w tym 33 osobom niepełnosprawnym, 

- 26 porad osobom dorosłym korzystającym z innych oddziaływań terapeutycznych,  

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

21 dzieciom niepełnosprawnym. 
źródło: Prywatna Praktyka Psychoterapii Renata Halejcio 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

realizował poradnictwo w zakresie: 

 interwencji kryzysowej – łącznie 315 porad dla 148 osób, w tym 63 porady dla 23 dzieci  

i młodzieży, z powodu: 

- przemocy domowej – 29 porad (w tym 26 udzielonych osobom doznającym przemocy  

w rodzinie i 3 sprawcom przemocy w rodzinie) dla 18 osób (w tym 15 osobom doznającym 

przemocy w rodzinie i 3 sprawcom przemocy w rodzinie), w tym 2 porady dla 1 dziecka, 

- uzależnień – 2 porady udzielone 2 osobom, w tym 1 porada dla dziecka, 

- problemów wychowawczych – 52 porady dla 15 osób, w tym 29 porad dla 7 dzieci  

i młodzieży, 

- zaburzeń emocjonalnych, zachowania, odżywiania, psychicznych – 81 porad dla 40 osób,  

w tym 34 porady dla 12 dzieci, 

- problemów małżeńskich, par, rodzinnych – 81 porad dla 24 osób, w tym 1 porada dla dziecka, 

 pomocy psychologicznej – łącznie 532 porady dla 187 osób, w tym 77 porad dla 31 dzieci  

i młodzieży, w tym z powodu: 
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- przemocy domowej – 36 porad (w tym 29 udzielonych osobom doznającym przemocy  

w rodzinie i 7 sprawcom przemocy w rodzinie) dla 17 osób (w tym 14 osobom doznającym 

przemocy w rodzinie i 3 sprawcom przemocy w rodzinie), w tym 2 porady dla 1 dziecka, 

- uzależnień – 3 porady udzielone 3 osobom, w tym 1 porada dla dziecka, 

- problemów wychowawczych – 76 porad dla 46 osób, w tym 19 porad dla 10 dzieci  

i młodzieży, 

- zaburzeń emocjonalnych, zachowania, odżywiania, psychicznych – 257 porad dla 72 osób,  

w tym 52 porady dla 17 dzieci i młodzieży, 

- problemów małżeńskich, par, rodzinnych – 113 porad dla 37 osób, w tym 1 porada dla dziecka, 

 pomocy prawnej – łącznie 74 porady dla 58 osób, w tym z powodu: 

- przemocy domowej – 5 porad dla 4 osób. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadził również oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, w których uczestniczyły 4 osoby (mężczyźni),  

z czego 3 ukończyło program terapii. 
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 4.067 porad, w tym: 

- 2.335 uczniom, 

- 637 rodzicom, 

- 913 wychowawcom. 
źródło: miejskie szkoły podstawowe  

 

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  

w Czarnym Borze oraz w ramach terapii ambulatoryjnej w Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy. W 2020 r.: 

 w programie psychoterapii uzależnień w ramach terapii stacjonarnej uczestniczyło 13 osób,  

które ukończyły program terapii; 

 w terapii ambulatoryjnej realizowanej w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy uczestniczyły 1.853 osoby, w tym: 

- uzależnieni zarejestrowani w Poradni – 155 osób, 

- współuzależnieni zarejestrowani w Poradni – 31 osób, 

- realizujący program terapii uzależnienia – 124 osoby, z czego 62 osoby ukończyły program 

terapii, 

- realizujący program terapii współuzależnienia – 28 osób, z czego 20 osób ukończyło program 

terapii, 

- realizujący program terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 10 osób, które 

ukończyły program terapii, 

- realizujący program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 

6 osób, które ukończyły program terapii, 

 zrealizowano profesjonalne programy terapeutyczne mające na celu ograniczenie szkód 

zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, na terenie Poradni 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdnicy, na zlecenie Gminy 

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

osób uzależnionych – 37 porad diagnostycznych, 111 sesji terapii indywidualnej, 44 dyżury 

terapeutyczne, 148 świadczeń, 

- Poradnictwo i terapia indywidualna młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej  

– 98 osób, 44 dyżury terapeutyczne, 176 godz. 

- Grupowy Trening Asertywności dla osób doświadczających przemocy domowej – 7 osób,  

2 treningi po 25 godz., łącznie 50 godz. 

- Trening umiejętności służących zdrowieniu – grupa otwarta, w której brało udział 5-9 osób,  

11 sesji, 44 godz. 

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

brało udział 7-10 osób, 40 sesji, 160 godz.  

- Zapobieganie nawrotom choroby – grupa otwarta, w której brało udział 4-11 osób, 13 sesji,  

52 godz.  

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

6 osób, 20 sesji, 80 godz.  

- Trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem  

i uzależnionej – 80 osób, 32 sesje, 128 godz. 

- Grupa pracy nad złością – grupa otwarta, w której brało udział 5-7 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 zadań publicznych Miasta 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i wzmocnienia działań profilaktycznych: 

 Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 

- Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „ACCESS”, które udziela 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, 

 Ochrona i promocja zdrowia 

- Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w zakresie prowadzenia hostelu dla 

ofiar przemocy w rodzinie, 

- Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, w zakresie prowadzenia punktu pomocy 

psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

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. 

Gmina Miasto Świdnica zleciła realizację zadania „Prowadzenie hostelu dla ofiar 

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

przemocy, Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”. Hostel dysponuje  
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12 miejscami. W 2020 r. Fundacja udzieliła schronienia 20 osobom, w tym 6 dorosłym  

i 14 dzieciom, które przebywały w hostelu od 3 do 12 miesięcy (łącznie 2.446 osobodni). Osoby 

te korzystały z pomocy w formie noclegu, wyżywienia (okresowo), wsparcia pedagogicznego, 

rozmów wspierających i motywujących do rozwiązywania problemów. 
źródło: Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępnia mieszkanie interwencyjne dla rodzin, 

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

się w sytuacji kryzysowej, są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy domowej.  

W 2020 r. zapewniono schronienie 12 osobom ze Świdnicy, w tym 5 kobietom i 7 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. 

Od początku realizacji projektu objęto nim 76 osób, w tym 10 rodzin z dziećmi, łącznie  

z 15 dziećmi. Wsparciem obejmowane są osoby i rodziny, które wymagają 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 indywidualnej sytuacji, uczestnicy 

projektu obejmowani są specjalistyczną pomocą psychologiczną oraz treningami podnoszącymi 

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. 

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 2020 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 4 osoby, w tym  

1 osoba opuściła mieszkanie i zamieszkały 2 nowe 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 
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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 2020 r. znajdowało się 495 

lokali z najmem socjalnym. W 2020 r. przydzielono lokal z najmem socjalnym 23 rodzinom  

(50 osób w tych rodzinach) oraz lokal komunalny 29 rodzinom (73 osoby w tych rodzinach). 

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

warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (w gospodarstwie jednoosobowym 175% 

najniższej emerytury ogłaszanej przez ZUS – 2.100 zł w 2020 r. i w gospodarstwie 

wieloosobowym 125% najniższej emerytury – 1.500 zł w 2020 r.) 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 2020 r. 

dodatek mieszkaniowy wypłacono 501 osobom. 
źródło: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 

 

2.1.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

 

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy w 2020 r. zorganizowało na terenie Powiatu 

Świdnickiego 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, w ramach którego zrealizowano konsultacje lekarskie – 37 uczestników.  

Starostwo Powiatowe zaplanowało na 2020 r. realizację 9 akcji profilaktycznych 

promujących zdrowy styl życia dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego, których nie 

zrealizowano z powodu ogłoszenia stanu epidemii. 

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 2020 r. Program profilaktyki próchnicy zębów 

na lata 2018-2020 „W Świdnicy bez próchnicy”, w którym uczestniczyło 113 dzieci.  

W 2020 r. planowano realizację 2 programów profilaktycznych w zakresie: szczepień 

ochronnych przeciw grypie i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Programy nie 

zostały zrealizowane z powodu braku dostępności szczepionek na rynku.  
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2020 roku 

 

 

   17 

 

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 2020 r.: 

-  z usług opiekuńczych korzystało 345 osób (336 rodzin, 395 osób w tych rodzinach), 

- zrealizowano 93.648 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, 

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

zadłużenia czynszowego. W 2020 r. Urząd Miejski skierował do prac w ramach wolontariatu  

9 osób. 

Dodatkowo w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy Program 

„Wspieraj Seniora”, mający na celu pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu 

seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, 

ze względu na ich bezpieczeństwo. Głównym założeniem programu jest, by osoby powyżej  

70. roku życia, które chcą ograniczyć wychodzenie z domu, a potrzebują wsparcia  

w codziennych czynnościach mogły skorzystać z pomocy wolontariuszy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świdnicy. Pomoc polega w szczególności na zrobieniu zakupów, 

wykupieniu leków, dostarczeniu obiadów, lub zaspokojeniu innych potrzeb, które wiązałyby się 

z wyjściem z domu. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium 

dochodowego. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie  

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w ramach usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Program był realizowany od 13 listopada do  

31 grudnia 2020 r. Do udzielenia wsparcia w ramach programu zgłosiło się 26 osób, z pomocy 

skorzystało 19 świdnickich seniorów.  
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. Marii 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. Marii Skłodowskiej-Curie  

– 13 dostępnych miejsc, 
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- 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  

Miasta „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 działania w zakresie zapewnienia opieki osobom 

potrzebującym, dotkniętym chorobami nowotworowymi w ich środowisku domowym. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

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.  

Propozycje przygotowywane w sferze kulturalnej i sportowej 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 – 50 rodzin (243 osoby 

w tych rodzinach),  

- zasiłek z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodzinom niepełnym lub wielodzietnym – 149 rodzin  

(461 osób w tych rodzinach),  

- zasiłek rodzinny – 1.525 osób,  

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 114 osób, 

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

– 46 osób, 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 106 osób, 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 220 osób,  

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 244 osoby, 

- świadczenie rodzicielskie – 75 osób, 

- świadczenie wychowawcze – 5.648 rodzin, 8.488 dzieci objętych świadczeniem,   

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 339 osób, 

- 671 rodzin (291 dzieci w tych rodzinach) korzystało z żywności w ramach Banku Żywności, 

- 108 rodzin (103 dzieci w tych rodzinach) skierowano do udzielenia pomocy rzeczowej. 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2020 roku 

 

 

   19 

 

Stypendium szkolne jest formą pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy  

w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. W 2020 r. świadczeniem objętych było  

328 osób. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt 

w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć 

będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej. W 2020 r. 

świadczeniem objęto 23 osoby. 

Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostali obdarowani wsparciem 

finansowym i rzeczowym, w ramach działań charytatywnych: 

- Państwo Jolanta i Jerzy Franckiewicz ufundowali 20 bonów zakupowych oraz kolejny bon 

Państwo Dorota i Jacek Trajder na wielkanocne zakupy świąteczne, dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Świnicy, borykających się z trudnościami. Bony zakupowe  

o wartości 500 zł każdy, otrzymali podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 

19 rodzin, w których wychowuje się 42 dzieci oraz 2 starsze osoby samotne, 

- 3 rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały obdarowane przez prywatnych 

darczyńców, którzy przekazali laptop i sprzęt komputerowy, celem realizacji przez dzieci  

w tych rodzinach nauki zdalnej, 

- w wyniku zaangażowania świdnickich szkół, Ośrodka, Polskiego Czerwonego Krzyża  

i Spółdzielni Socjalnej „MITOS”, ponad 100 rodzin i seniorów otrzymało bożonarodzeniowe 

paczki świąteczne. Paczki trafiły głównie do rodzin przeżywających trudności wychowawcze, 

osób z niepełnosprawnościami, osób tracących zatrudnienie i zagrożonych wykluczeniem oraz 

osamotnionych i odizolowanych seniorów, 

- na przełomie listopada i grudnia Ośrodek we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „MITOS”  

zrealizował bezpłatną dystrybucję owoców. Pomocą objętych zostało 388 osób najbardziej 

potrzebujących, w tym rodzin, wytypowanych przez pracowników socjalnych, którzy 

obdarowani zostali łącznie 3.550 kg świeżych jabłek.  

W pomocy środowiskowej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

najważniejszym zadaniem 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 2020 r. kontraktem socjalnym 

objętych było 45 osób, zawarto 45 kontraktów.  
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W związku z realizacją w 2020 r. nauki w formie zdalnej, 122 uczniów szkół 

podstawowych zostało objętych wsparciem w formie wypożyczenia sprzętu komputerowego, 

laptopów i komputerów stacjonarnych, w ramach programu Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+ oraz 

z zasobów własnych szkoły. 
źródło: miejskie szkoły podstawowe 

 

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

wsparcia w formie: 

- dodatku mieszkaniowego – 501 osób, 
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- umorzenia zaległości czynszowych i innych opłat związanych z umową najmu lokalu,  

w zamian za pracę w ramach wolontariatu – 14 osób. 
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-rekreacyjne oraz w zakresie aktywności ruchowej i 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 2020 r. z usług placówki skorzystało  

144 seniorów. W ramach działalności realizowano: 

 terapię zajęciową, w zakresie zajęć:  

- ruchowych i gimnastyki (z kijkami, taśmami, piłkami dużymi i małymi),  

- relaksacyjnych, 

- integracyjnych (gry poprawiające pamięć, uważność i koncentrację), 

- w gabinecie SP (maseczki, masaże, pilingi na twarz i dłonie), 

- komputerowych, 

- kulinarnych „Kulinarne poniedziałki”, 

- grupowych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem, 

- grupowych oraz indywidualnych konsultacji z dietetykiem, 

- z muzykoterapii „Muzyczne czwartki”, 

- z arteterapii, 

- z tańca i choreografii zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś”, 

- krawieckich pracowni „Złotej Igły”, 

- biblioterapii „Klub Dobrej Książki”, z głośnego czytania, 

- ogrodniczych (hortiterapia), 

- sportowych: tenis stołowy, bilard, nordic walking, siłownia zewnętrzna; 

 ofertę rehabilitacyjną: 

- zabiegi fizykalne: biostymulacja laserowa, naświetlenia lampą Sollux, magnetron, 

elektroterapia prądami, Aquavibron, masaże suche, masaż podciśnieniowy skojarzony  

z elektroterapią, drenaż limfatyczny, 

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

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

gimnastyka przeciwzakrzepowa; 

 projekt „Żyję Eko – bliżej natury” 

Projekt obejmuje zajęcia edukacji ekologicznej w zakresie segregacji śmieci, ponownego 

wykorzystywania rzeczy i materiałów, udział w akcji „Czysta Świdnica” oraz w ramach zajęć 

praktycznych pracowni „Złotej Nitki”, przywracanie „drugiego życia” ubraniom, nadając im 

nowy wizerunek i kreację artystyczną: 
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- cykliczne warsztaty w zakresie szycia maskotek dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, 

eko-siatek na zakupy, woreczków na prezenty z elementem świątecznym, modowy recycling  

– 105 osób, 

- zajęcia manualne: dekoracje świąteczne z „wikliny papierowej”, kule ziarniste dla ptaków  

– 43 osoby, 

- cykliczne warsztaty w zakresie wymiany ubrań między seniorami – 10 osób; 

 projekt Uśmiech dużo zmienia 

Zajęcia wyzwalające pozytywne emocje, regulujące radzenie sobie ze stresem i zapobiegające 

lub rozładowujące sytuacje konfliktowe, obejmujące sesje fotograficzne w kolorowych 

nakryciach głowy, zajęcia taneczne, ruchowe, teatralne, z biblioterapii, wycieczki, seanse 

filmowe, zabawy taneczne, wyjścia do kina: 

- cotygodniowe zajęcia teatralne – 15 osób, 

- cotygodniowe zajęcia z tańca – 26 osób, 

- cotygodniowe zajęcia ze śpiewu – 26 osób, 

- codzienne zajęcia ruchowe – 26 osób, 

- cotygodniowe zajęcia Klubu Dobrej Książki – 26 osób, 

- karnawałowa zabawa taneczna – 40 osób, 

- Dzień Kobiet – 40 osób, 

- Gala XV Dni Seniora w Teatrze Miejskim w Świdnicy, spektakl „Jesteś cudem” w wykonaniu 

seniorów z zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” – 147 osób, 

- Dyktando seniora na wesoło, dla seniorów z różnych środowisk – 35 osób, 

- Poranek z kawą, ze wspólnym oglądaniem zdjęć ze wszystkich imprez zorganizowanych  

w ramach obchodów XV Dni Seniora – 45 osób, 

- prezentacja spektaklu w wykonaniu seniorów z zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” pt.: „Jesteś 

cudem” w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu – 15 osób, 

- udział seniorów w Wiedeńskiej Gali Operowo-Operetkowej w Teatrze Miejskim w Świdnicy  

– 16 osób, 

- spotkanie z Harcmistrzem Hufca świdnickiego, w celu przekazania światełka pokoju – 10 osób; 

 projekt Pomagam sobie 

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

Skierowane do osób z obniżonym nastrojem, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy, 

przełykania, otyłych, chcących zadbać o swoje zdrowie psychofizyczne: 

- cotygodniowe zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem – 132 osoby, 

- cotygodniowe zajęcia indywidualne i grupowe z dietetykiem, polegające na układaniu 

spersonalizowanej diety odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia oraz prowadzeniu grupy 

wsparcia dla osób regulujących wagę ciała – 114 osób, 

- wolontariat seniorów, w formie odwiedzin seniorów przebywających w placówkach 

całodobowych: Hospicjum „Ojca Pio”, Dom Seniora „Marconi”, Dom Seniora w Marcinowicach 

– 5 osób, 

- program „Halo Senior”, w formie telefonicznego wolontariatu seniorów na rzecz innych 

seniorów potrzebujących wsparcia emocjonalnego, w postaci rozmowy lub porady – 4 osoby; 

 projekt Niezapominajki 

Projekt oferujący seniorom zajęcia mające na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji, uwagi  

i uważności u seniorów, poprzez treningi pamięci, różnorodne gry logiczne, potyczki słowne  

z użyciem multimediów oraz zajęcia relaksacyjne, naukę rozładowywania stresu i oddychania: 

- codzienne gry stolikowe: rummikkub, puzzle, domino, memory, konstrukcje przestrzenne  

– 26 osób, 

- cotygodniowe treningi pamięci, gimnastyka mózgu i oczu, quiz pamięciowy z użyciem tablicy 

interaktywnej – 26 osób; 

 projekt Integracja międzypokoleniowa 
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Program zakłada zawieranie nowych kontaktów społecznych lub podtrzymywanie tych, które 

istnieją z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, w celu poszerzania świadomości na temat 

funkcjonowania ludzi starszych w społeczeństwie i w ten sposób zapobiegania ich wykluczeniu 

społecznemu i stygmatyzacji. Ukazuje seniorów, jako potrafiących współpracować z różnymi 

grupami społecznymi. Obejmuje cykl spotkań z dziećmi ze świdnickich przedszkoli, młodzieżą 

szkolną, osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z innych organizacji pozarządowych: 

Przedszkole Miejskie nr 1, 3, 4, 16, Przedszkole „Abracadabra”, Przedszkole „Akademia 

Przedszkolaka”, Szkoła Podstawowa nr 6, 8, 105, III Liceum Ogólnokształcące, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Świdnicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy, Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Świdnicy, Hospicjum „Ojca Pio” w Świdnicy, 

Świdnicki Uniwersytet III Wieku: 

- spotkanie integracyjno-teatralne z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczestnikami 

Środowiskowego Domu Samopomocy, występ seniorów z zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” dla 

gości, rozmowa, wspólna fotografia, poczęstunek – 40 osób, 

- wyjście seniorów do Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy na program artystyczny z okazji 

Dnia Babci i Dziadka – 15 osób, 

- XXI Biesiada Babuni i Dziadunia w Klubie Bolko, Bal Maskowy – 50 osób, 

- odwiedziny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 z okazji Dnia Babci i Dziadka i występ 

artystyczny jasełkowy dla seniorów – 25 osób, 

- udział seniorów w projekcie szkolnym z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6 „Kronika 

sportowa. Jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy?” – 16 osób, 

- impreza plenerowa o charakterze rekreacyjnym, w ramach obchodów XV Dni Seniorów  

– 56 osób; 

 projekt Podziwiając Dolny Śląsk 

Program zakłada zachęcanie seniorów do aktywnego trybu życia, rekreacji i atrakcyjnej formy 

wypoczynku, połączonej z turystyką i poznawaniem uroków Dolnego Śląska: 

- wyjście seniorów do Muzeum Dawnego Kupiectwa i zwiedzanie wystaw z przewodnikiem  

– 20 osób, 

- prelekcja dla seniorów „Prace renowacyjne Świdnickiej Katedry” – 40 osób, 

- wycieczka autokarowa do Zamku w Roztoce, zwiedzanie obiektu wraz z przewodnikiem, 

spacer po Parku Angielskim i Ogrodzie Francuskim, wspólne ognisko i śpiew – 40 osób, 

- wycieczka autokarowa do Dusznik Zdroju, warsztaty czerpania papieru, spacer po Parku 

Zdrojowym, obiad w restauracji – 40 osób, 

- prelekcja dla seniorów „Ciekawostki o Świdnickiej Katedrze” – 34 osoby, 

- wycieczka autokarowa do Huty Szkła w Piechowicach, zwiedzanie i udział w warsztatach 

grawerowania w szkle oraz wizyta w Ogrodzie Japońskim w Przesiece, obiad w restauracji  

– 20 osób; 

 projekt W zdrowym ciele, zdrowy duch 

Program motywuje seniorów do różnych form ruchu, od codziennej rehabilitacji, z jakiej mogą 

korzystać w placówce, po gimnastykę ogólnorozwojową, taniec, wieczorki taneczne, imprezy  

o charakterze sportowym, spacer z kijkami, ćwiczenia z użyciem sprzętów, ćwiczenia na siłowni 

zewnętrznej: 

- codzienna gimnastyka ogólnorozwojowa z piłkami, taśmami, kijkami, stepem, ciężarkami  

– 28 osób, 

- codzienny trening relaksacyjny w sali kanapowej – 20 osób, 

- rehabilitacja i masaże – 10 osób, 

- codzienna gimnastyka przeciwzakrzepowa z rehabilitantem – 28 osób, 

- cotygodniowe warsztaty kulinarne z cyklu Kuchnia Seniora – 15 osób, 

- systematyczne spacery z kijkami Nordic Walking oraz ćwiczenia na siłowni zewnętrznej  

– 10 osób, 
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- placówkowy turniej w bilarda i tenisa stołowego, z wręczeniem dyplomów i nagród dla 

uczestników – 24 osoby, 

- Dzień Sportu na terenie wokół placówki – 70 osób, 

- udział seniorów w „Senioriadzie” organizowanej przez Stowarzyszenie „Licznikowiec”, na 

terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy – 354 osoby, 

- warsztaty otwarte dla seniorów „Dieta Seniora”, spotkanie z dietetykiem – 30 osób, 

- marsz z kijkami przez Parki Miejskie: Generała Sikorskiego, Ułanów, z punktem kontrolnym 

przy replice samolotu Red Barona – 45 osób; 

 projekt Kwiaty naszą pasją 

Program skierowany do seniorów, których pasją jest ogród, uprawianie roślin i dbałość o nie. 

Seniorzy codziennie dbają o kwiaty doniczkowe w placówce oraz współtworzą wraz z terapeutą 

ogród i przestrzeń przed placówką: 

- regularne i sezonowe zajęcia przy pielęgnacji kwiatów doniczkowych oraz roślin ogrodowych 

– 10 osób, 

- wykonywanie stroików na Święta Wielkanocne,  Bożego Narodzenia, ikebany ze sztucznych 

kwiatów – 35 osób; 

 projekt Obudzić zmysły 

Program zachęcający seniorów do zajęć wymagających pracy manualnej, pobudzających 

wyobraźnię oraz zaspokajających poczucie piękna i estetyki. Realizowany poprzez 

zaangażowanie seniorów w zajęcia wykorzystujące różne techniki plastyczne oraz zajęcia  

w ramach Pracowni „Złotej Igły”, gdzie przygotowywane są kostiumy do spektakli, drobne 

rekwizyty i dekoracje: 

- cotygodniowe zajęcia taneczne, choreoterapia, 

- cotygodniowe zajęcia z umyzykalnienia i ze śpiewem, Muzyczne Czwartki, 

- cotygodniowe zajęcia plastyczne o różnej tematyce, 

- warsztaty plastyczne: maski karnawałowe, kartki walentynkowe, motyle z papieru, łapacze 

snów, malowanie zachodów słońca, wizytowniki na biurko, tworzenie reliefów, graficznie 

odbitych starych zdjęć rodzinnych, malarstwo emocjonalne, malarstwo sztalugowe inspirowane 

dziełami Gustava Klimta, dekoracje dyniowe, tworzenie kartek świątecznych, dekorowanie 

świec motywami świątecznymi techniką dekoupage – 45 osób, 

- udział seniorów w seansach filmowych w Bibliotece Miejskiej – 20 osób, 

- warsztaty z ikebany – 35 osób, 

- udział online seniorów z zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” w Dolnośląskim Przeglądzie 

Teatralnym „Teatr Źródłem Nadziei”, gdzie przyznano seniorce Felicji, podopiecznej placówki, 

dwie nagrody za rolę drugoplanową oraz dla prowadzącej zajęcia w „Teatrzyku Zielona Gęś”,  

za umiejętne wykorzystanie potencjału aktorów – 15 osób, 

- nagranie w Teatrze Miejskim spektaklu jasełkowego „Kolędnicy nadchodzą!” z seniorami  

z zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś”; 

 projekt Piękno jest w nas 

Przestrzeń stworzona dla seniorów, w której mogą zadbać o siebie, o swój wygląd oraz 

samopoczucie, poddając się regularnym masażom relaksacyjnym twarzy, dłoni oraz całego ciała, 

przy aromaterapii oraz rozluźniającej muzyce. Program obejmuje również pogadanki, 

poszerzające wiedzę na temat pielęgnacji skóry ciała i włosów: 

- strefa SPA dla seniorów: masaże relaksacyjne dłoni, twarzy, maseczki na twarz oraz zabiegi 

parafinowe na dłonie – 1.755 zabiegów, 

- warsztaty wykonywania mydeł kosmetycznych z naturalnych produktów – 40 osób; 

 projekt Senior w wirtualnym świecie 

Zajęcia dla seniorów mające za zadanie poszerzanie wiedzy na temat korzystania z internetu, 

nabycia umiejętności korzystania z nowej generacji telefonów komórkowych oraz biegłego 

poruszania się po portalach społecznościowych i komunikatorach (FB, WhatsApp, Skype),  

w celu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższymi, często przebywającymi za granicą: 
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- zajęcia komputerowe i samodzielne korzystanie ze sprzętu dostępnego dla seniorów – 15 osób, 

- udział seniorów w Projekcie „Świadomy e-użytkownik” organizowany przez Sudecki Instytut 

Rozwoju Regionalnego dla seniorów połączony z wyjazdem edukacyjno-integracyjnym do 

Lądka Zdroju i Milicza; 

 spotkania okolicznościowe, obchody świąt 

Cykl imprez mający na celu łamanie streotypów dotyczących osób starszych, poprzez 

zachęcanie ich do udziału w życiu kulturalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Działania skupiają seniorów, którzy posiadają różnego rodzaju talenty i umiejętności i chcą się 

nimi podzielić: 

- regularne zajęcia grupy teatralnej „Teatrzyk Zielona Gęś”, 

- udział w przeglądach teatralnych: Kolędniczym, Teatrów Ulicznych, Forum Teatrów 

Niezależnych – 36 osób, 

- spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Biesiada Babuni i Dziadunia  

w Klubie Bolko – 50 osób, 

- zajęcia sportowe: turnieje tenisa stołowego i bilarda, Dzień Sportu, 

- organizacja świdnickich Dni Seniora – 627 uczestników, 

-  imprezy okolicznościowe na terenie miasta i placówki: Walentynki, Andrzejki, Mikołajki na 

wesoło – 50 osób. 
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 2020 r. skorzystało z niej 450 osób: 

 ogólnoustrojowe działania terapeutyczne i rehabilitacyjne 

- tańce w ramach choreoterapii – 60 osób, 

- zajęcia z Nordic Walking – 36 osób; 

 udział w projekcie ASOS „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia” 

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją „Via Salutis”, polegający na udziale m.in.  

w warsztatach z bezpieczeństwa emocjonalnego, diagnozujących problemy, uczących radzenia 

sobie z trudnościami, asertywności – 40 osób; 

 występy grupy teatralnej „UTW-orki” i wokalno-muzycznej „Jesienna Gama” 

- występy wokalno-instrumentalne w Przeglądzie Kolęd w Ząbkowicach Śl., w Domu Seniora  

w Dzierżoniowie, dla niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka „Tęcza” w Świdnicy, z okazji 

Dnia Kobiet w Dzierżoniowie, 

- występy teatralne, m.in. z programem artystycznym „Jeszcze w zielone gramy” w szkole  

w Starym Jaworowie, „Rzepka” w świetlicy wiejskiej w Krzczonowie, na pikniku 

charytatywnym dla Justyny Ciok w Mokrzeszowie, „Na straganie” i „Rzepka” dla przedszkola  

w Morawie i Fundacji „Św. Jadwigi”; 

 projekt „ERASMUS+ kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym”  

Zajęcia realizowane w formie zdalnej: 

- szkolenie na temat smartfon, mms, przesyłanie i odbieranie zdjęć, filmów, 

- wykład i dyskusja „Zdrowie i ja” o boreliozie, 

- szkolenie komputerowe „Zakupy w sieci. Gdzie po leki?”; 

 projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”  

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Pro Cultura z Warszawy, mający na celu 

rozwinięcie kompetencji cyfrowych seniorów i utworzenie bazy materiałów dydaktycznych 

służących rozwojowi tych kompetencji; 

 udział w zajęciach zwiększających poziom wiedzy, umiejętności i aktywną postawę słuchaczy 

- wykład Doroty Werner-Strach „Koronawirus „zakaża” psychikę – zdrowie psychiczne  

w obliczu pandemii”, 
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- udział w wykładach w Morawie,  

- warsztaty z Beatą Kras,  

- szkolenia fundacji „Ładne Historie”, dotyczące m.in. języka migowego, ekologii, rodzajów 

aktywności dla dzieci i młodzieży,  

-  warsztaty online dla liderów w zakresie rozwiązywania konfliktów,  

- wykład online o udarach,  

- zajęcia ruchowe na Facebooku – kinezjologia i joga, 

- systematyczny kontakt w różnych grupach zainteresowań podtrzymujących aktywność  

i dających psychiczne wsparcie, np. brydż, doskonalenie języka czeskiego, odwiedziny, 

rozmowy telefoniczne, ćwiczenia w zespole teatralnym np. „Jak mówić, żeby nas słuchano”, 

rozwiązywanie tzw. łamigłówki; 

 uruchomienie Lokalnego Centrum Wsparcia Seniorów 

Działania zrealizowano przy wsparciu Federacji UTW: 

- uruchomiono trzy koleżeńskie telefony z hasłem: Wspierajmy się!!! Wspólnie będzie nam 

łatwiej przetrwać, by niebawem radować się z bycia znowu RAZEM!, 

- przekazano kilkanaście paczek świątecznych seniorom, 

- zapewniono wsparcie psychologiczne, realizowane przez dwie psycholożki, dostępne przez  

6 godzin w tygodniu przez dwa miesiące, 

- przekazano świdnickim seniorom otrzymane od producenta 10 tysięcy sztuk maseczek,  

w ramach akcji „Maseczka dla Seniora”, przy honorowym patronacie Prezydenta Świdnicy 

Beaty Moskal-Słaniewskiej, za pośrednictwem pozarządowych organizacji senioralnych.     
źródło: Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 

Miejscem, w którym osoby starsze mogą się spotykać, dzielić doświadczeniem i oddawać 

ulubionym aktywnościom są kluby seniora. Ich zadaniem jest stworzenie miejsca, w którym 

uczestnicy mogą utrzymywać aktywność fizyczną i społeczną, poszerzać kompetencje, 

próbować nowych rzeczy, a przede wszystkim podtrzymywać więzi koleżeńskie i wzajemnie się 

wspierać. W 2020 r., w związku z sytuacją epidemiczną, działalność klubów częściowo była 

zawieszona, a organizowane zajęcia odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Od 2020 r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  funkcjonują: 

- Klub Seniora Osiedle Młodych, przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, 

- Klub Seniora Zarzecze, przy ul. Rolniczej 9. 
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Gmina Miasto Świdnica zleciła i udzieliła dotacji na realizację zadania publicznego  

Miasta „Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy”: 

- Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec”,  

- Kraszowickiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich. 
źródło: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego  

 

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 2020 rok, ustanowionym uchwałą nr XII/117/19 Rady Miejskiej  

w Świdnicy z dnia 30 października 2019 r. Program ma na celu budowanie partnerstwa 
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służącego rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności 

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

 

  Każdy potencjalny inwestor, w zależności od stopnia zaawansowania negocjacji, 

otrzymuje 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 oraz oferty zamieszkiwania, kształcenia, opieki zdrowotnej i 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, 

- uzyskaniu pomocy w załatwieniu spraw formalno-prawnych związanych z procesem 

inwestycyjnym i uruchomieniem działalności na terenie miasta. 

  Na stronie urzędu www.um.swidnica.pl prowadzone są wyodrębnione działy: 

- BIZNES z informacją dla inwestora, na który składają się: bieżące wiadomości gospodarcze, 

obszar działań i możliwość skorzystania z GCOIE, obszar podstrefy WSSE, realizacja 

przedsięwzięć infrastrukturalnych, programy gospodarcze i projekty wsparcia 

przedsiębiorczości. Publikowane są również informacje o stanie świdnickiej gospodarki, 

odsyłacze do stron internetowych świdnickich organizacji wsparcia przedsiębiorczości, 

- POMOC PUBLICZNA, w którym przedsiębiorcy mają łatwy dostęp do informacji dotyczących 

form, możliwości i uzyskania pomocy publicznej i jej wysokości oraz formularza wniosku: 

pomoc regionalna, pomoc de minimis, 

- ŚWIDNICA PRZEDSIĘBIORCOM – PAKIET POMOCOWY, w celu wspierania lokalnego 

biznesu w czasie pandemii COVID-19, gdzie przedstawiono w sposób szczegółowy miejskie  

i krajowe formy wsparcia biznesu, wraz z wymaganymi dokumentami. 
źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 

 

2.2.2. Rozwój współpracy instytucji i organizacji w zakresie aktywizacji osób 

bezrobotnych 

 

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 2020 r. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej 

Urzędu Miejskiego skierował do prac w ramach wolontariatu 9 osób, z których 14 uzyskało 

umorzenie zaległości, na łączną kwotę 54.349,33 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 – 93 osoby, 

- prace interwencyjne – 11 osób, 

http://www.um.swidnica.pl/
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- refundacja kosztów przejazdu – 19 osób, 

- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 – 9 osób, 

- bony na zasiedlenie dla osób do 30 r.ż. – 2 osoby, 

- bon zatrudnieniowy dla osób do 30 r.ż. – 8 osób, 

- bon stażowy dla osób do 30 r.ż. – 1 osoba, 

- szkolenia – 21 osób, 

- prace społecznie użyteczne – 20 osób, 

- roboty publiczne – 49 osób, 

- refundacja wynagrodzeń osób, które ukończyły 50 lat – 5 osób. 

Osobom poszukującym pracy, Powiatowy Urząd Pracy udzielał poradnictwa 

zawodowego w formie: 

- porad grupowych – 1 porada, 11 osób, 

- indywidualnych porad zawodowych – 70 osób. 

Podczas rozmów doradczych uczestnicy są motywowani do zdobywania nowych 

kwalifikacji w ramach kursów zawodowych oraz uzupełniania wykształcenia, co zwiększa ich 

konkurencyjność na rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia. 
źródło: Powiatowy Urząd Pracy 

 

2.2.3. Współpraca z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej grup 

defaworyzowanych 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach działalności statutowej w 2020 r. 

realizował działania aktywizujące bezrobotnych: 

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

– 79 osób, 

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

świdnickim (I) – 68 osób,  

- publikacje informacji sygnalnych w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych  

w Powiecie Świdnickim: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometr 

Zawodów. Informacje wymieniają zawody w grupach deficytowych, zrównoważonych oraz 

nadwyżkowych.  

Dogodną okazją do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi 

pracowników są targi pracy i spotkania informacyjne. W 2020 r., z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii, nie organizowano przedsięwzięć skupiających osoby bezrobotne. 

Powiatowy Urząd Pracy realizował w zakresie zatrudnienia: 

- jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i Unii 

Europejskiej – 20 osób, 

- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu 

Pracy, Unii Europejskiej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

– 33 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, 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 
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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  

103 przedsiębiorców; 

 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 jest 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 

2014-2020, z udziałem środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu  

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego; 

 dla przedsiębiorców zostały uruchomione działania: 

- TelePunkt informacyjny dla przedsiębiorców, 

- strona „Świdnica Przedsiębiorcom” na portalu Facebook https://www.facebook.com/Swidnica 

Przedsiebiorcom, która zapewnia kompleksową, bieżącą informację gospodarczą oraz wsparcie 

w nawiązywaniu współpracy z innymi przedsiębiorcami; 

 program „Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”  

- konferencja podsumowująca „Co miał na celu projekt? Jak wpłynął na przedsiębiorców, 

instytucje samorządowe i instytucje otoczenia biznesu?” oraz wykład psychologa i trenera 

biznesu Pawła Woźniaka „Styl  i charakter komunikacji w biznesie, czyli zasady etykiety  

w pracy”, 

- spotkanie „Życie całym sercem-odważne przywództwo” z Anną Kozak, o charakterze 

warsztatowo-networkingowym, jako kontynuacja cyklu „Kobieta i biznes”; 

 warsztaty „Marketing i potencjał miasta niezbędny do rozwoju lokalnej firmy  

w dobie COVID-19” 

Warsztaty dla lokalnych przedsiębiorców oraz podmiotów planujących założenie własnej firmy, 

z cyklu MAPA PROJEKTÓW. Przedsiębiorcy otrzymali instrukcję, jak korzystać z marketingu 

oraz pakiet informacji o dostępnych formach wsparcia biznesu 

 w związku z pandemią COVID-19 dla świdnickich przedsiębiorców, na podstawie uchwał 

Rady Miejskiej, przygotowano narzędzia pomocowe: 

- przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości – 15 przedsiębiorców, 

- zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 – 17 przedsiębiorców, 

- ulgi polegające na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu za najem lokali 

użytkowych, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty opłaty dzierżawnej od gruntów, 

stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, dla przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 – 38 przedsiębiorców. 
źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 

 

https://www.facebook.com/Swidnica%20Przedsiebiorcom
https://www.facebook.com/Swidnica%20Przedsiebiorcom
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Cel strategiczny 3. Podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców  

 

Cel operacyjny 3.1. Wzmocnienie kapitału społecznego 

 

3.1.1. Aktywizacja lokalnych społeczności  

 

 

Na podstawie Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną, 

w 2020 r. organizacjom pozarządowym zostały zlecone do realizacji zadania publiczne miasta,  

w 14 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 – 1 zadanie, 

- pomocy społecznej – 2 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 10 zadań, w tym z zakresu: 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 zadanie, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 zadanie, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1 zadanie, 

- ochrony i promocji zdrowia – 1 zadanie, 

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 1 zadanie, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 zadania, 

- promocji i organizacji wolontariatu – 1 zadanie, 

- działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 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 i uruchomionego w 2020 r. Miejskiego Centrum 

Wspierania Inicjatyw przy ul. Rynek 39-40. Lokale dostępne są 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 okresie trwania pandemii działania Centrów było ograniczone. W Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych organizacje mogą nieodpłatnie użytkować lokale,  

w celu realizacji działań statutowych. Swoje siedziby ma tu ok. 60 organizacji, a z adresu do 

korespondencji dodatkowo korzysta około 30 organizacji. Organizacje te oraz organizacje 

mające siedzibę poza Centrum, łącznie ok. 120, korzystają z różnych form doradztwa: 

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

i weryfikację przygotowanych dokumentów,  

- systematyczne wsparcie w codziennej działalności, 

- promowanie wolontariatu, profesjonalizacja organizacji, 

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

prywatnego, 

- koordynowanie działań organizacji, kojarzenie partnerów w celu wspólnego pozyskiwania 

środków zewnętrznych,  

- systematyczna diagnoza potrzeb organizacji,  

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

obywatelskiego, ekonomii społecznej oraz wsparcia organizacji. 
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 Każda organizacja, po złożeniu odpowiedniego wniosku może bezpłatnie korzystać m.in. 

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

spotkań i szkoleń. 

Przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa Centrum Wolontariatu, 

które 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 informacje  

o organizowanych wydarzeniach,  poszukiwaniu wolontariuszy oraz informacje dla 

wolontariuszy. W ramach działalności Centrum w 2020 r.: 

- prowadzono na bieżąco działania rekrutacyjne – wywiady z kandydatami na wolontariuszy, 

określenie ich preferencji, zainteresowań i dyspozycyjności, 

- prowadzono bazę wolontariatu, zawierającą zestawienie wolontariuszy, osób zainteresowanych 

wolontariatem oraz organizacji i osób potrzebujących pomocy wolontariuszy, 

- dla wolontariuszy organizowano wstępne szkolenia wprowadzające w tematykę działań 

wolontariackich oraz zapewniono wsparcie w bieżącej działalności i sporządzaniu dokumentacji, 

- nagrodzono najbardziej aktywnych wolontariuszy i szkolne kluby wolontariuszy 

współpracujące z Centrum za całoroczną pracę – ok. 100 osób, 

- w ramach wolontariatu na rzecz seniorów i współpracy przy akcji „Wolontariat Kryzysowy”, 

kontaktowano osoby zainteresowane wolontariatem z seniorami potrzebującymi pomocy, 

przygotowywano niezbędną dokumentację i formalności – ok. 20 osób. 
źródło: Wydział Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego  

 

3.1.2. Rozwój inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej 

 

 

Świdniccy seniorzy, zrzeszeni przy Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 

aktywnie angażują się w wolontariat na rzecz mieszkańców Świdnicy oraz aktywnie uczestniczą 

w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności na rzecz seniorów: 

 założono grupę „Srebrnego Wolontariatu” 

Przy współdziałaniu z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy w ramach projektu 

„UTW dla społeczności” zbudowano zespół wolontariuszy ze Świdnicy, który przygotował się 

do udzielania wsparcia zawodowym rodzinom zastępczym w Świdnicy: 

- określono profil wolontariuszy, organizację i zasady współpracy zespołu,  

- rozpoznano potrzeby dzieci i seniorów; 

 podejmowano współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w celu wspierania ich  

w organizowanych przedsięwzięciach  

- współpraca z Fundacją „Ładne Historie” w realizacji projektu „Lato na podwórku”, w formie 

udziału seniorów w zajęciach z dziećmi, 

- współpraca ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury przy organizacji cyklu koncertów XXI 

Festiwalu Bachowskiego, 

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu wsparcia rodzin zastępczych  

w opiece nad dziećmi – 9 wolontariuszy, 

- 1 osoba jest wolontariuszem w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, gdzie 

angażuje się dwa-trzy dni w tygodniu, 

- 2 osoby prowadzą w ramach wolontariatu zajęcia z języka czeskiego i wycieczki oraz 

spotkania z Biblią, 

- przekazano świdnickim seniorom 10 tysięcy sztuk maseczek otrzymanych od producenta,  

w ramach akcji „Maseczka dla Seniora”, przy honorowym patronacie Prezydenta Miasta 

Świdnicy, za pośrednictwem pozarządowych organizacji senioralnych – 12 wolontariuszy;          
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 przedstawiciele Uniwersytetu są członkami Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej  

i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

- udział w konferencji poświęconej prezentacji diagnozy problemów i potrzeb osób starszych, 

opracowanej na podstawie konsultacji z seniorami, 

- udział w planowaniu wykorzystania wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego na rzecz seniorów (Lokalne Centrum Wsparcia Seniorów), 

- udział w szóstej sesji  plenarnej Obywatelskiego  Parlamentu  Seniorów w Warszawie,  

na którym tematem obrad była polityka senioralna w różnych obszarach życia osób starszych  

w Polsce, sytuacja zdrowotna seniorów zwłaszcza w okresie pandemii, nowelizacja przepisów 

dotyczących sytuacji osób starszych, wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego oraz 

innych systemowych rozwiązań wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów. 
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.: „Gwiazdka z Jedynką”, „W głowie się nie mieści”, 

„Misyjni Kolędnicy”, „List do św. Mikołaja”, zbiórki żywności i paczek, kiermasze, zbiórki 

pieniężne, zbiórki butelek plastikowych, 

- przygotowanie kartek świąteczno-noworocznych dla pacjentów i podopiecznych szpitala, 

hospicjum i Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym akcja „Marzycielska Poczta”, 

- akcje na rzecz zwierząt i w formie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, wirtualnej adopcji 

podopiecznych Schroniska, zbiórek karmy, akcesoriów, środków czystości, zabawek dla 

zwierząt, pieniędzy, 

- realizowanie projektów międzypokoleniowych, mających na celu budowanie więzi 

społecznych, m.in.: „Integracja z seniorami”, Dzień Babci i Dziadka, spotkania z podopiecznymi 

Dziennego Domu Senior-WIGOR. 
źródło: miejskie szkoły podstawowe  

 

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 2020 r. zakończono IV edycję i we wrześniu 

2020 r. rozpoczęto V 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 i z doradztwa zawodowego, 

Miejska Gra Biznesowa, wizyty w firmach, konkurs „Wiem to”, testy wiedzy ze znajomości 

lokalnego rynku pracy, prezentacje własnego pomysłu na biznes w Świdnicy – łącznie  

189 uczestników, 80 godz. warsztatów, 29 wizyt w 12 lokalnych firmach, rozwiązanych  

9 e-bonusów, 

-  Klasy Patronackie, polegające na współpracy między szkołami zawodowymi a lokalnymi 

przedsiębiorcami – łącznie 87 uczestników, 

- lekcje obywatelskie o tematyce samorządowej, prowadzone przez Prezydent Miasta – łącznie 

180 uczniów z 7 klas szkół podstawowych, 

- otwarte spotkania motywacyjne, prowadzone z liderami świdnickiej społeczności, które kładą 

nacisk na znaczenie rozwoju osobistego i promują postawę przedsiębiorczości, 
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- warsztaty tematyczne „Mapa Projektów 20+ 30+”, dla mieszkańców w grupie wiekowej 

powyżej 20 lat, obejmujące tematykę prowadzenia biznesu w mieście, 

- nauka programowania „Liga Niezwykłych Umysłów”, dla 60 uczniów świdnickich szkół przy 

pomocy internetowej platformy. 

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

współorganizatorów oraz partnerów: Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, 

Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowy Urząd Pracy, Powiat Świdnica oraz świdnickich 

przedsiębiorców. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.zalogowani.swidnica.pl 

oraz na profilu społecznościowym facebook.com/zalogowani. 

  W celu pobudzenia rozwoju gospodarczego, Prezydent Miasta Świdnicy udziela wsparcia 

dla przedsiębiorców, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy. W 2020 r. 

przedsiębiorcy mogli uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy programów 

pomocowych: 

- Pomoc regionalna dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji. Wielkość zwolnienia oraz 

okres jego stosowania są uzależnione od wielkości zdeklarowanych przez przedsiębiorcę 

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

unijnymi, oraz podmioty z sektora usług finansowych i handlu, w tym handlu paliwami  

– 7 przedsiębiorców, 

- Pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 29 przedsiębiorców, w tym 

8 osób prawnych i 21 osób fizycznych, 

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

regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica  

– 8 przedsiębiorców. 
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. roku życia, lub  

w przypadku dzieci uczących się do 25. roku życia. W 2020 r.: 

 wydano łącznie 796 kart, 159 rodzinom, w tym 293 dla rodziców/opiekunów i 503 dla dzieci, 

 od początku realizacji programu, od dnia 15 stycznia 2014 r. przystąpiły do niego  

522 świdnickie rodziny, w tym 26 rodzin wielodzietnych po raz pierwszy dołączyło do 

programu w 2020 r. 

 na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba partnerów programu wyniosła 93 – do programu nie 

przystąpili nowi partnerzy i 6 przedsiębiorców zamknęło działalność. 

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

rodziny wielodzietne korzystają z programu ogólnopolskiego: 

 karty wydano łącznie 475 świdnickim rodzinom, dla 2.368 osób w tych rodzinach, w tym 

870 rodziców/opiekunów i 1.498 dzieci, 

 w 2020 r. do programu dołączyło 41 rodzin, łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 

193, w tym 71 rodziców/opiekunów oraz 122 dzieci, 
 do programu przystąpiło około 6.000 firm i instytucji z całej Polski, realizujących ofertę  

w ponad 23.000 punktów. Pozyskiwanie partnerów do programu koordynowane jest przez 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 

http://www.zalogowani.swidnica.pl/
http://www.facebook.com/zalogowani
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Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

zgodnie z którymi karta przysługuje również rodzicom, którzy wychowywali troje lub więcej 

dzieci. Oznacza to, że rodzice przynajmniej trójki także dorosłych już dzieci mogą ubiegać się  

o wydanie karty. Karty wydawane są dla każdego rodzica, mają bezterminowy okres ważności  

i uprawniają do zniżek analogicznie, jak w przypadku rodziców z małoletnimi dziećmi.  

Od momentu wprowadzenia kart dla rodziców wydano łącznie 388 kart, w tym w 2020 r. 

wpłynęły 42 wnioski i przyznano 70 kart. 
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. 450 

dorosłych i 150 dzieci; 

 48. 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 – 79 załóg, 158 uczestników (bez udziału 

publiczności, z uwagi na obowiązujące obostrzenia); 

 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  

– 3 grupy po 250 osób, łącznie 750 rowerzystów. 
źródło: Wydział Promocji Urzędu Miejskiego  

 

Świdnicki Ośrodek Kultury przygotowywał samodzielnie i współorganizował  

295 wydarzeń o charakterze integracyjnym i kulturalnym stacjonarnie i online, 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 – 80 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  

– 35 uczestników; 

 wystawy amatorów 

Wystawy prac świdnickich plastyków i fotografów amatorów – 105 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 200 wystawców – 5.000 nabywców; 

 zajęcia ruchowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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Nieodpłatnie użyczono salę w Klubie Bolko słuchaczom Uniwersytetu na realizację zajęć 

ruchowych – 40 uczestników; 

 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 niepełnosprawnych – 1.200 uczestników; 

 Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych 

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

dorosłych – 11 uczestników; 

 Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum 

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

Fabuła, osadzonych w Areszcie Śledczym w Świdnicy i Rady Młodzieżowej Świdnicy  

– 15 osób; 

 Czas na teatr 

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

teatralnych – 256 uczestników; 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Koordynacja działań na terenie Świdnicy, w które zaangażowano 160 wolontariuszy. 
źródło: Świdnicki Ośrodek Kultury 

 

Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował lub współorganizował w ramach integracji 

rodzin imprezy dla dzieci i dorosłych oraz zaproszonych gości: 

 koncerty:  

- Koncert Kolędowy „Pokolędujmy razem” – 80 uczestników, 

- Koncert „Posłuchajmy kolęd jeszcze raz” – 57 uczestników, 

- Koncert Noworoczny – 47 uczestników; 

 wycieczki, wyjazdy, rajdy: 

- wyjazd na narty biegowe – 56 uczestników, 

- Rajd Pieszy Lądek Zdrój-Złoty Stok – 56 uczestników, 

- Rajd Pieszy Złoty Stok-Paczków – 54 uczestników, 

- wyjazd na „Hop Sanki” – 50 uczestników, 

- Rajd Pieszy Paczków-Kałków – 27 uczestników, 

- Marsz na orientację „Sami swoi” – 27 uczestników, 

- X Rajd Niepodległości „Szlakiem Zamków Piastowskich” – 25 uczestników, 

- Rajd Pieszy Góry Opawskie – 26 uczestników; 

 prezentacje artystyczne dla uczestników:  

- Spotkanie Noworoczne Kombatantów Ziemi Świdnickiej – 65 uczestników, 

- VIII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 750 uczestników, 

- Miejskie Obchody Bitwy Warszawskiej – 1.000 uczestników, 

- Miejskie Obchody 40-lecia Solidarności – 100 uczestników, 

- Obchody 81. rocznicy napaści ZSRR na Polskę – 120 uczestników, 

- oprawa muzyczna spektaklu „Sami obcy”, 

- wernisaż wystawy „Przeciw polskiej republice rad, walka z Bolszewikami, Cud nad Wisłą” – 

40 uczestników; 

 X Szachowe Mistrzostwa Świdnicy – 210 uczestników; 

 Warsztaty maski „Czas na teatr, Teatr na czasie” – 80 uczestników. 
źródło: Młodzieżowy Dom Kultury 

 

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała działania integrujące dla całych rodzin: 

 kluby: 
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- Klub Miłośników Dobrej Książki, spotkania z czytelnikami rozwijające kulturę czytelniczą  

– 37 uczestników, 

- Dyskusyjny Klub Książki „Melina Literacka”, cykliczne zajęcia czytelnicze dla dorosłych  

– 15 uczestników, 

- Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinoteka”, projekcje filmów i dyskusje o nich, w repertuarze 

uzgodnionym z odbiorcami – 158 uczestników, 

- Kino Seniora, projekcje filmów w ramach obchodów Dni Seniora – 99 uczestników, 

- Klub Gier Planszowych „Kostka” dla całych rodzin – 26 uczestników, 

- Klub Nitka dla osób zainteresowanych robótkami ręcznymi – 33 uczestników; 

 koncerty, współorganizowane we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,  

o tematyce świątecznej 

- Ale Babki, 

- Pokolędujmy Razem; 

 Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką-Świdnica 2020 – 20 uczestników 

- wręczono nagrody, w połączeniu z promocją książki Tomasza Ososińskiego „Dom 

Andersena”,  

- otwarto wystawy: Filipa Kołata i Tomasza Ososińskiego, 

- koncert zespołu „Pielesze”;   

 konkurs „Dołącz do antologii” 

Konkurs literacki, w którym główną nagrodą była publikacja zwycięskiego tekstu w kończącej 

warsztaty literackiej antologii – 4 uczestników; 

 wernisaże 

- wernisaż ikon, zorganizowany we współpracy z Parafią Prawosławną pw. Św. Mikołaja  

i Urzędem Miejskim w Świdnicy, wystawiono prace powstałe na XIII Warsztatach Malowania 

Ikon pod kierunkiem Michała Boguckiego – 25 uczestników, 

- wernisaż wystawy i nagrody w Międzynarodowym Konkursie Fotografii „Zestaw – Świdnica 

2020” – 50 uczestników; 

 Noc Bibliotek „Klimat na czytanie”  

Akcja promująca korzystanie z zasobów bibliotek – 92 uczestników: 

- odczytanie utworu Jacka Cygana, 

- rodzinna gra miejska Klimat na czytanie, 

- gry planszowe, 

- pokaz filmowy „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 

- spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książki „Mała Norymberga”, 

- Noc Bibliotek online; 

 Cała Świdnica Czyta 

Akcja przeznaczona dla najmłodszych czytelników, którzy otrzymują indeks do zbierania 

informacji o wypożyczonych/przeczytanych książkach – 30 uczestników; 

 Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek”  

Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat, obejmujący rozdawanie wyprawek czytelniczych dla 

najmłodszych – książka i Karta Małego Czytelnika. Każda wizyta w bibliotece połączona  

z wypożyczeniem książki potwierdzana jest naklejką. Po zebraniu 10 naklejek, dziecko 

otrzymuje imienny dyplom  – 20 uczestników; 

 konkurs „Dzień dobry Pani Urszulo” 

Konkurs mający na celu poznanie utworu Urszuli Kozłowskiej „Smacznego kolego”  

i wykorzystanie go w trakcie zajęć i zabaw z dziećmi – 55 uczestników; 

 akcja czytelnicza „Łowcy książek” 

Celem akcji jest połączenie wzbudzenia zamiłowania do czytania i odkrywania nowych miejsc  

w mieście, w których ukryto książki. Po znalezieniu książki, stawała się ona własnością znalazcy 

– 15 uczestników; 

 warsztaty pisarskie 
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Cykliczne warsztaty dla osób piszących, chcących pogłębić swoje umiejętności warsztatowe  

i poszerzyć świadomość twórczą, połączone z wydaniem najlepszych utworów  

– 29 uczestników; 

 obchody świąt narodowych, poprzez organizowanie konkursów, wystaw, rozdawanie 

zakładek patriotycznych, zajęcia biblioteczne o tematyce patriotycznej – 98 uczestników; 

 akcje czytelnicze, konkursy, informacje ogłoszone online promujące czytelnictwo oraz 

bibliotekę   

- akcja czytelnicza „Łowcy książek… z apetytem”, 

- akcja „Biblioteka bez czytelnika, to… smutna biblioteka”, 

- konkurs „Dołączę do antologii”, 

- internetowa zabawa „Zgadnij kto to?”, 

- akcje „Przyjaciele biblioteki polecają”, 

- Z książką w Pielesze – koncert online na zakończenie Tygodnia Bibliotek, 

- akcja uwalniania książek, w ramach Międzynarodowego Dnia Bookcrossingu, 

- Quiz „Jak dobrze znasz świdnicką Bibliotekę”, 

- Jaką książkę ostatnio przeczytałeś, 

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 

- Tydzień Bibliotek, 

- zabawa „Ubierz choinkę i wygraj nagrody”, 

- konkurs plastyczny „List do św. Mikołaja”, 

- Ninateka dla milusińskich, 

- Narodowe Czytanie – przedstawiciele świdnickiej kultury, sportu i nauki czytali „Balladynę” 

Juliusza Słowackiego, 

- spotkania autorskie przeprowadzone z Prezydent Miasta Świdnicy Beatą Moskal-Słaniewską,  

Markiem Michalakiem – Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu i z Dorotą Zawadzką  

– Supernianią, autorką książek;  

 spotkania autorskie 

Ludzie z klisz – spotkania z pisarzami i ludźmi kultury: Ł. Kazek, I. Iwasiów, B. Elmanowska, 

M. Sośnicki, twórcy Antologii „Drugie piętro” My name is Women – 195 osób; 

 akcja Książka na wynos 

W okresie zamknięcia biblioteki czytelnicy mogli zamówić pozycje książkowe, które 

bibliotekarz przekazywał im umówionego dnia i o ustalonej godzinie przy wejściu do Biblioteki 

– 1.063 osoby; 

 akcja Książka na telefon 

Akcja skierowana do osób niepełnosprawnych i seniorów obłożnie chorych, w ramach której 

dostarczano zbiory biblioteczne do domu – 2 osoby; 

 Europejskie Dni Dziedzictwa „Podróżniczym szlakiem w bibliotece” 

Projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego 

Kontynentu, którego celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie 

różnorodności regionalnej. Wydarzenie miało charakter wirtualny, promowane i prezentowane 

było na profilach społecznościowych biblioteki i stronie internetowej MBP. Został nagrany 

filmik poznający z podstawowymi węzłami żeglarskimi oraz stworzono prezentację „Arkady 

Fiedler. Wielki marzyciel, który wyruszył na spotkanie nowych światów” – 2 osoby wzięły 

udział, 715 obejrzało nagrania. 
źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 
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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 2020 r.: 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  

2014-2020 wyremontowano 8 budynków komunalnych 

- ul. Przechodnia 3, 5, 6, 8, 10, 

- ul. Teatralna 25, 

- ul. Kotlarska 5A, 

- ul. Stefana Żeromskiego 6. 

Prace obejmowały m.in. remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, remont klatek 

schodowych, remont pokrycia dachowego, wykonanie izolacji pionowej i opaski wokół 

budynku; 

 wyremontowano 17 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne 

- Pl. 1000-lecia, 

- ul. Piekarska, 

- ul. Folwarczna, 

- ul. Kościelna, 

- ul. Długa, 

- ul. Rycerska, 

- ul. Kazimierza Pułaskiego, 

- ul. Stanisława Wyspiańskiego, 

- ul. Parkowa, 

- ul. Gdyńska, 

- Pl. Michała Drzymały, 

- ul. Garbarska, 

- ul. Równa; 

 w 5 lokalach została wykonana instalacja centralnego ogrzewania 

- ul. Teatralna, 

- ul. Waleriana Łukasińskiego, 

- Pl. Św. Małgorzaty. 
źródło: Wydział Inwestycji Miejskich 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 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcia: 

 w przedszkolach miejskich: 

- remont niektórych sal zajęć w Przedszkolach nr 1, 4 i 6, 

- wymiana dźwigów towarowych i remont sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 16; 

 w szkołach miejskich: 

- osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe w Szkole Podstawowej nr 8, 

- remont wewnętrznej sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1, 
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- remont szatni i instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4. 
źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 

 

 wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym 

W ramach 5. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego, w okolicy tzw. „Plastra Miodu” na 

Osiedlu Zawiszów zagospodarowano integralny z placem zabaw teren rekreacyjny. Powstały 

skwer o pow. 1.234 m² wyposażono w:  

- drewniane pergole – 3 szt.  

- ławki stalowo-drewniane – 9 szt.  

- kosze stalowo-żeliwne na odpady – 3 szt.    

- lampy – 3 szt.    

Dodatkowo wykonano alejki żwirowe oraz nasadzenia roślinami ozdobnymi.  
źródło: Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego 

 

 doposażono obiekty Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

- wózki basenowe, 

- siatki do siatkówki, do piłki ręcznej, do piłki nożnej, 

- łapacz do piłki ręcznej, 

- bramki do piłki nożnej, 

- łyżwy w różnych rozmiarach, 

- kaski ochronne, 

- szafki skrytkowo-szatniowe, 

- mur treningowy wraz z drabinką koordynacyjną, płotkiem i torbą, 

- ławki z półką na buty, 

- stanowisko sędziowskie do siatkówki, 

- Altana Andy ze słupami. 
źródło: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

 w ramach realizowanej polityki transportowej  

- zakupiono nową infrastrukturę przystankową – 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. System obsługiwany jest przez pracowników i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 

w trybie całodobowym. 
źródło: Straż Miejska 

 

3.3.2. Współpraca służb mundurowych i społeczności lokalnej na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa 

 

W 2020 r. do Straży Miejskiej w Świdnicy wpłynęło 7.692 zgłoszeń od mieszkańców 

dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przeprowadzono 6.040 czynności 

kontrolnych w tym zakresie. W ich wyniku: 

- ukarano mandatem karnym 593 osoby, 
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- sporządzono 325 wniosków do sądu o ukaranie, 

- pouczono 2.094 osoby w związku z popełnieniem wykroczenia, 

- 116 osób ujęto i doprowadzono do Policyjnej Izby Zatrzymań. 
źródło: Straż Miejska 

 

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 na bieżąco zamieszczane są publikacje 

dotyczące działań Straży Miejskiej w obszarze informowania i edukowania społeczeństwa  

w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. W 2020 r. Straż Miejska w ramach 

współpracy ze społecznością lokalną w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2020 r. 

zrealizowano spotkania: 

- z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w celu omówienia zasad 

współpracy i bezpieczeństwa, 

- z uczniami Zespołu Szkół Budowlano Elektrycznych, dotyczące odpowiedzialności wobec 

prawa karnego, wykroczeń, cywilnego w kontekście nabywania pełnej zdolności do czynności 

prawnych w określonym zakresie, 

- z uczniami klas I-III i podopiecznymi przedszkoli na temat bezpiecznego funkcjonowania  

w środowisku miejskim, 

- w ramach „Lata na podwórku”, realizowanego przez Fundację Ładne Historie, 

- w ramach „Letniego kina na kocach” organizowanego przez Fundację Ładne Historie. 
źródło: Straż Miejska 

 

 W celu aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie działań na rzecz wzmocnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy 

przeprowadzili 57 spotkań. 
źródło: Komenda Powiatowa Policji 

 

Mieszkańcy Świdnicy zachęcani byli do utrzymania porządku i dbania o najbliższe 

otoczenie przez działania informacyjne i edukacyjne podejmowane przez Urząd Miejski. Ich 

celem było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie utrzymania 

porządku i czystości oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w formie: 

- prowadzenia i bieżącej aktualizacji strony internetowej: www.czystaswidnica.pl, gdzie można 

znaleźć wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Miasto Świdnica oraz porady dotyczące segregowania, postępowania  

z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi, 

- kontynuowania współpracy z firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne – AG EKO 

Aneta Gonera, w ramach której organizowane były zbiórki elektrośmieci na terenie parkingu 

Urzędu Miejskiego. W 2020 r. odbyły się 3 zbiórki, w ramach których zebrano 8 ton 

elektrośmieci, 

http://www.czystaswidnica.pl/


Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2020 roku 

 

 

40 

 

- akcji „Wymień foliówkę na Eko-reklamówkę”, w ramach której mieszkańcy Świdnicy mogli 

wymienić torby foliowe na torby materiałowe wielokrotnego użytku, 

- działań informacyjno-edukacyjnych podczas imprez organizowanych przez Gminę Miasto 

Świdnica, w formie rozpowszechniania broszury informacyjnej dotyczącej selektywnego 

zbierania odpadów oraz zagospodarowania odpadów problemowych,  

- konkursu „EKO ŚWIĘTA” z zakresu dbania o środowisko naturalne, w ramach którego 

podopieczni świdnickich przedszkoli przygotowali kartki świąteczne i ozdoby choinkowe  

z materiałów naturalnych lub odpadów – wpłynęło 35 prac, spośród których wyłoniono  

4 laureatów, nagrodzono wszystkich autorów prac, 

- konkursu „EKO Ozdoba” dla wszystkich mieszkańców Świdnicy, polegającego na 

zaprojektowaniu i wykonaniu z odpadów ozdoby bożonarodzeniowej – wyłoniono 8 laureatów. 
źródło: Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego   

 

3.3.4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 

 

 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy realizowała w 2020 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, 

- 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 w dniu „Wszystkich Świętych” oraz przed i po tym dniu, a w szczególności  

w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych. 

W działaniach uczestniczyło min. 14 policjantów Ruchu Drogowego, którzy pełnili 

służbę na 3 zmianach. Przez rok do 68 działań jednodniowych zostało skierowanych  

952 policjantów, z wyłączeniem 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. 

Działania własne Bezpieczny Pieszy oraz Bezpieczny Pieszy Odblaski, prowadzone 

cyklicznie w każdym miesiącu, poprzez kierowanie patroli w miejsca zagrożone dla ruchu 
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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) oraz prowadzi własną stronę 

internetową. Prowadzi własne działania i pogadanki w różnych grupach wiekowych. 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, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach 

zrealizował w 2020 r. inwestycje: 

 przebudowa ul. Franciszkańskiej  

W związku z realizowaną w 2018 r. przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej budową sieci 

ciepłowniczej w jezdni ul. Franciszkańskiej, z powodu dużej ingerencji w powierzchnię jezdni 

zdecydowano się przebudować całą drogę. W ramach zadania wykonano jezdnię wraz  

z miejscami do parkowania z kostki granitowej; 

 przebudowa ul. Romualda Traugutta 

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ul. Romualda Traugutta zdecydowano się 

na przebudowę drogi, w tym przebudowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, budowę zatok 

postojowych dla samochodów osobowych, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 

istniejącej sieci oświetlenia drogowego i obustronnie chodników. W ramach zadania wykonano 

jezdnię wraz z miejscami do parkowania z kostki granitowej oraz chodnik z kostki betonowej; 

 budowa i przebudowa parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta 

Wykonano kolejny etap budowy parkingu u zbiegu ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

i Karola Marcinkowskiego. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych na budowę 17 miejsc do 

parkowania.  
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), pomocy społecznej (dział 852) oraz 

polityki społecznej (dział 853). W powyższym zakresie Gmina Miasto Świdnica poniosła 

wydatki w łącznej wysokości 18.772.119 zł, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu 

wydatków budżetowych, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. 

W pozostałym zakresie, z informacji przedstawionych przez podmioty realizujące 

zadania opisane w sprawozdaniu, będące elementem działań ujętych w Strategii, poniesiono 

wydatki w łącznej wysokości 13.772.693 zł. 
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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. 

 

Kluczowe wskaźniki monitoringu na 2020 r.   

cel strategiczny nazwa wskaźnika wartość 

bazowa 

 

oczekiwany 

kierunek 

zmian 

wartość 

wskaźnika  

na dzień 

31.12.2019 r. 

wartość 

wskaźnika  

na dzień 

31.12.2020 r. 

1. Wsparcie dla 

rodzin oraz 

wzmocnienie 

systemu edukacji 

Dzieci w żłobkach i klubach 

dziecięcych na 1000 dzieci  

w wieku do lat 3 

206 ↑ 214 248 

Liczba lokali socjalnych 

 

 

566 ↑ 525 495 

2. Aktywna polityka 

senioralna  

i włączenie 

społeczne grup  

defaworyzowanych 

Liczba bezrobotnych ogółem 

 

 

1063 ↓ 949 1.248 

Liczba rodzin objętych 

pomocą społeczną  

we wszystkich formach 

 

1497 ↓ 1330 1282 

3. Podniesienie 

poziomu i jakości 

życia mieszkańców 

Roczna liczba przestępstw 

 

 

1697 ↓ 1281 1.355 

Fundacje, stowarzyszenia  

i organizacje społeczne na  

10 tyś. mieszkańców 

41 ↑ 39 40 
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