Zestawienie uwag i opinii wniesionych do projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015- 2020
Autor uwagi opinii

Uwaga, opinia

Sposób wykorzystania uwagi opinii

Uzasadnienie

Marcin Szneider

Postulat zwiększenia
dostępności terapii
behawioralno-poznawczej

Uwzględniono poprzez dodanie w
rekomendacjach na str. 80 zapisu o potrzebie
zwiększania dostępu do terapii
psychologicznej dla osób w sytuacjach
kryzysu psychicznego i po takich kryzysach

Zwiększenie dostępu
do pomocy psychologicznej i psychoterapii nie
budzi wątpliwości .
Nie jest natomiast możliwe i zasadne by
dokument Strategii rekomendował określone
szkoły czy metody terapii

2.

Marcin Szneider

Oferowanie pomocy
psychologicznej
zainteresowanym nie tylko
uzależnionym jako forma
działań profilaktycznych

Uwzględniono poprzez dodanie
odpowiedniego zapisu w rekomendacjach

Pomoc taka winna być oferowana rzeczywiście
nie tylko osobom z problemem uzależnienia

3.

Marta Faryniarz

Postulat utworzenia w
Szczecinie formy całodobowego
pobytu dla osób z
niepełnosprawnością
intelektualną i towarzyszącymi
sprzężeniami.

Uwzględniono poprzez zmianę zapisów dot.
mieszkań chronionych w części
wykonawczej dot. osób z zaburzeniami
psychicznymi

4.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia do innych
kategorii niż bezrobotni w części
diagnostycznej poświęconej
rynkowi pracy .

Uwagę uwzględniono poprzez dodanie w tej
części uwagi o pożądanym zwiększeniu
wskaźnika osób aktywnych zawodowo we
wszystkich kategoriach wiekowych osób w
wieku produkcyjnym

Praktykowaną już formą wspierania takich osób
jest mieszkalnictwo chronione
A w kontekście zawartej uwagi o prawie do
życia pośród społeczeństwa a nie poza nim,
forma pobytu w mieszkaniu chronionym
oferowana takim osobom wydaje się bardziej
zasadna niż pobyt w domu pomocy społecznej
Część wykonawcza Strategii we wszystkich
obszarach wydzielonych ze względu na typ
głównego adresata działań posiada zapisy dot.
bądź to ułatwień w uzyskaniu zatrudnienia bądź
tworzenia specjalnych programów
aktywizujących zawodową tą kategorię
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5.

Dorota Korczyńska

Enigmatyczna informacja
dotycząca programów
zdrowotnych finansowanych ze
środków Gminy Szczecin bez
wyjaśnienia przyczyn spadku
liczby takich programów.

Uwaga pominięta

6.

Dorota Korczyńska

Informacja o spadku liczby
stołówek szkolnych pozbawiona
wyjaśnienia

Uwaga pominięta.

7.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia w diagnozie do
sytuacji edukacyjnej

Uwaga pominięta

8

Dorota Korczyńska

Brak wyjaśnienia spadku
zainteresowania ofertą
niektórych instytucji kultury

Uwaga pominięta

adresatów
Opis w tej części dokumentu oddaje stan
faktyczny oraz potwierdza potrzebę
wykorzystania potencjału
Natomiast kierunki rozwoju takiej aktywności
Miasta winny być poprzedzone na nowo
opracowaną polityką zdrowotną Miasta co nie
było możliwe w ramach prac nad tym
dokumentem. Udokumentowana informacja o
spadku liczby takich programów jest
wartościowym i inspirującym oddaniem stanu
faktycznego nawet jeśli nie zawiera przyczyny
tego stanu. Natomiast tam gdzie taka potrzeba
jest dostrzeżona i pozadyskusyjna n.p. w
zakresie wspierania seniorów została ujęta w
zestawie planowanych działań.
Spadek ten jest bardzo nieznaczny i związany z
przekształceniami struktury placówek
oświatowych . A możliwości oferowania
pomocy poprzez finansowanie posiłków w
szkołach, przedszkolach raczej rosną , podobnie
jak liczba korzystających w uproszczonej
procedurze na wniosek samej szkoły.
Nie kwestionując zasadności tezy o
strategicznym wymiarze jakości i rodzaju
edukacji ustalenia w tej kwestii ujęte są takich
dokumentach jak polityka edukacyjna Miasta
Szczecina i Strategia Rozwoju Szczecina
Natomiast potrzeba współdziałania w bardzo
wielu zadaniach między sektorem oświaty a
pomocy społecznej i lepszego przepływu
informacji jest ujęta w bardzo wielu
działaniach i zadaniach dot. poszczególnych
obszarów i adresatów
Ocena trafności oferty kulturalnej
poszczególnych instytucji kultury przekracza
ramy opracowania Strategii

9.

Dorota Korczyńska

Enigmatyczna informacja o
braku świetlic na str. 52

Uwaga pominięta

W tekście wyraźnie wskazano na ograniczony
dostęp w korzystaniu ze świetlic szkolnych
przez dzieci jedynie formalnie zatrudnionych
rodziców a w rekomendacjach ujęta jest
potrzeba rozszerzania oferty nieodpłatnych zajęć
sportowych, .artystycznych i innych
oferowanych na terenie szkół
Doprecyzowanie informacji na ten temat
wydaje się zasadne tym bardziej że w części
wykonawczej dot. obszaru „Rodzina „o
rozbudowie infrastruktury placówek wsparcia
dziennego jest mowa.

10.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia do problemu
powrotu na rynek pracy kobiet
po urodzeniu dziecka

W opisie działań dotyczących bezrobocia i
ograniczenia ubóstwa dodano zapis
dotyczący poprawy warunków i możliwości
podjęcia pracy przez osoby po urodzeniu
dziecka

11.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia do zadłużenia
lokatorów mieszkań
komunalnych

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie w
rekomendacjach zapisu dotyczącego
zadłużonych lokatorów mieszkań
komunalnych.

12.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia do kwestii
aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej osób
niepełnosprawnych

Uwaga pominięta

13.

Dorota Korczyńska

Brak bardziej szczegółowych

Uwzględniono poprzez dodanie w części

Inne rozwiązania sprzyjające godzeniu pracy
zawodowej z wychowaniem dzieci ( dostępność
do opieki żłobkowej , szczeciński bon
opiekuńczy ) ale i planowane w zakresie
rozwiązań ustawowych, realizowane są
niezależnie od podjętych ustaleń w tej kwestii
przez Strategię
Zadłużenie takie na pewno w części
przypadków jest przejawem ubóstwa ale nie
jego przyczyną a podstawową strategią
ograniczania tego zjawiska winno być
aktywizowanie lokatorów i oferowanie im
możliwości wzrostu dochodów.
W dokumencie jest wyraźne odniesienie do
potrzeby opracowania i wdrożenia kolejnego
Programu na rzecz osób niepełnosprawnych w
Szczecinie . Program taki obejmuje działania z
zakresu ochrony zdrowia, edukacji, pomocy
społecznej i rehabilitacji społecznej i zawodowej
Obecny opracowany był na lata 2002 - 2015
Dlatego Strategia zawiera jedynie ograniczone
zapisy dotyczące tych działań, które środowiska
osób niepełnosprawnych uznały za szczególnie
warte nagłośnienia.
Tzw. uzależnienia behawioralne, konieczność

odniesień do kwestii uzależnień
innych niż od środków
psychoaktywnych

diagnostycznej akapitu dot. zjawisk innych niż
uzależnienia od środków psychoaktywnych

14.

Dorota Korczyńska

Wycinkowy charakter
dokumentu

Uwaga pominięta

15.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia do kwestii
rewitalizacji

Uwaga wartościowa do wykorzystania na
etapie realizacji Strategii jako zasadny
postulat sporządzania szczegółowych
raportów z opisem obszarów wymagających
kompleksowych terytorialnych projektów
rewitalizacji zarówno infrastrukturalnej i
społecznej wraz ze wskazaniami
realizacyjnymi dla takich projektów.

16.

Dorota Korczyńska

Brak odniesienia do opieki
geriatrycznej

Uwzględniono poprzez dodanie akapitu o
brakach w zakresie takiej opieki w

rozwoju działań profilaktycznych wobec nich,
oraz potrzeba pogłębionej diagnozy z
uwzględnieniem nowych zjawisk w tym
obszarze jest w części wykonawczej
dostrzeżona i wskazana dlatego zasadnym jest
by i w części diagnostycznej problem ten został
odnotowany
Uwaga ma charakter bardzo ogólny a
przytoczone argumenty zawarte są w innych
bardziej konkretnych uwagach , które w
znacznej części zostały uwzględnione.
Zastosowany w dokumencie układ opisu
przewidywanych działań
podzielonych na 4 obszary ma akurat taką
wycinkowość przezwyciężyć, natomiast w
części opisowo diagnostycznej dostępne dane i
podstawowe informacje akurat wycinkowy
charakter i szczegółowe dane bądź to
poszczególnych problemów w większości
dostępnych opracowań i zestawień mają
Kwestie zdegradowanych rejonów i obszarów
Miasta a ściślej opis takich rejonów Miasta nie
jest rzeczywiście w dokumencie Strategii
zawarty ale opracowanie i wdrożenie
programów rewitalizacji w tym społecznej
szczególnie zaniedbanych rejonów Miasta z
udziałem samych mieszkańców i podmiotów ich
reprezentujących jest w niej postulowane jako
jedno z narzędzi realizacji Strategii. Jest to
jednak dokument generalny i nie może zawierać
gotowych recept i opisów rozwiązywania
wszystkich problemów dla wszystkich rejonów
Miasta. Ponadto programy te o ile mają
przynieść postulowane efekty muszą być
tworzone z udziałem lokalnych podmiotów i
interesariuszy co przy tworzeniu generalnego
dokumentu dla Miasta nie było możliwe.
Rola Miasta w kreowaniu i inicjowaniu
rozwiązań z obszaru ochrony zdrowia jest

funkcjonującym systemie ochrony zdrowia.

mocno ograniczona. Możliwości takie dotyczą
bardziej programów profilaktycznych i
promujących zdrowie i te akurat działania na
rzecz seniorów są postulowane i ujęte w części
wykonawczej , podobnie jak potrzeba tworzenia
raportów i diagnoz dotyczących warunków
życia adresatów działań także i w zakresie
dostępności do dedykowanych poszczególnym
adresatom programów zdrowotnych i usług
specjalistycznych np. geriatrycznych

17

Dorota Korczyńska

Brak w części diagnostycznej
odniesienia do problemu
usamodzielnianej młodzieży

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie w
części diagnostycznej dot. pieczy zastępczej
informacji w formie tabeli o podstawowych
instrumentach wspierania usamodzielnianych
i skali ilościowej tych działań.

Uwagę uznano za zasadną , znaczny zakres
działań przewidziany w części poświeconej
obszarowi I
„Wspieranie rodziny…” dotyczy właśnie
usamodzielnianych dorastających w pieczy
zastępczej więc i informacje o tej grupie osób w
części diagnostycznej winny się znaleźć.

18.

Dorota Korczyńska

Brak diagnozy i
jednoznacznych rozwiązań dla
doprowadzenia do współpracy
międzysektorowej

Uwaga jest nazbyt ogólna by można było ją
wprost uwzględnić i ująć w ostatecznej
redakcji dokumentu

Współpraca międzysektorowa jest postulowana
i pożądana i pomiędzy poszczególnymi
sektorami ( np. oświata, pomoc społeczna,
zdrowie , policja itd.) i pomiędzy podmiotami o
różnym statusie ( jednostki miejskie, służby
państwowe, organizacje pozarządowe, rady
osiedli itp.) . Trudno o jednoznaczne
rozwiązania i uniwersalne algorytmy
współpracy i współdziałania wszystkich tych
podmiotów w odniesieniu do problemów
społecznych w ogóle. Możliwa i w wielu
miejscach pożądana jest natomiast taka
współpraca konkretnie wymienionych
podmiotów w odniesieniu do konkretnych zadań
i grup problemów i ten warunek jest ujęty w
części opisującej przewidywane działania dla
poszczególnych grup adresatów.
Postulowana platforma informacyjna ma być

raczej narzędziem zbierania i prezentowania
informacji o oferowanych usługach i
działaniach, dotyczących poszczególnych grup
adresatów, niezależnie od statusu sektorowego,
źródeł finansowania a nie sposobem wymiany
informacji o działaniach na rzecz
poszczególnych osób i rodzin, bowiem dość
powszechnie stwierdzona jest słaba wiedza o
prowadzonych działaniach , oferowanej pomocy
możliwości kierowania osób dla uzyskania
konkretnej usługi.
19.

Dorota Korczyńska

Brak odniesień do
funkcjonowania GM Szczecin
w ramach Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego

Uwaga nie uwzględniona ze względu na jej
bardzo ogólny charakter i przytoczone
przykłady odnoszące się wyłącznie do kwestii
obszaru edukacji.

Ogromny zakres działań i aktywności
realizowanej w sferze szeroko rozumianej
polityki społecznej ma odniesienie prawne do
zadań struktur samorządowych gminy i
powiatu. Takie a nie inne położenie Szczecina i
jego rola w układzie metropolitalnym wpływa
oczywiście na skalę rozmaitych działań
A stopień realizacji tych zadań w Szczecinie
będzie miał kluczowe znaczenie dla SOM.
Szczególny charakter miast metropolitalnych
przejawia się w większym nasileniu niektórych
zjawisk społecznych ale i większych
możliwościach reakcji ze względu na zasoby i
potencjał Miasta.
Nie może być natomiast postrzegany ani jedynie
jako dylemat czy to utrudnienie czy wyłącznie
zaleta.

