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Wykaz najważniejszych skrótów 

 
BDL GUS – Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach 
GOKiS – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach 
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach 
KPP – Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie 
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie 
PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie 
UG – Urząd Gminy w Małdytach 
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Wstęp 

Gmina stanowi wspólnotę samorządową utworzoną z mocy prawa przez mieszkańców 
zamieszkujących określone terytorium. Do jej kompetencji, w świetle ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), zalicza się wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. Do 
zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w zakresie 
m.in. ładu przestrzennego, infrastruktury drogowej, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
lokalnego transportu zbiorowego, zieleni gminnej, targowisk i hal targowych oraz 
unieszkodliwiania odpadów. Realizacja działań w tych obszarach wymaga ponoszenia 
nakładów, zwykle dość znacznych, na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej i 
transportowej. 
W sferze obowiązków gminy znajduje się również szereg zadań, zwykle mniej namacalnych i 
dostrzegalnych na co dzień, jednak równie ważnych dla funkcjonowania wspólnoty 
samorządowej. Są to zadania użyteczności publicznej w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury i kultury fizycznej oraz turystyki, a także 
wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Można rzec, że są one bliżej ludzi w tym 
sensie, iż ich realizacja wymaga konkretnych odbiorców – osób i rodzin, które będą chciały 
albo będą potrzebowały skorzystać ze świadczonych przez gminę usług. Działania te składają 
się na szerokie znaczenie pojęcia lokalnej polityki społecznej, w świetle którego stanowi ona 
działalność zmierzającą do poprawy standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty 
samorządowej. 
W związku z powyższym, założenia, cele i działania lokalnej polityki społecznej nie powinny 
koncentrować się jedynie na doraźnym bądź długookresowym wspomaganiu osób i rodzin w 
trudnych sytuacjach życiowych. Istotne jest natomiast oddziaływanie na mieszkańców w taki 
sposób, aby minimalizować ryzyko występowania problemów i dysfunkcji przy jednoczesnym 
maksymalizowaniu zdolności do ich samodzielnego przezwyciężania przez osoby i rodziny. 
Wielość i różnorodność zagadnień w omawianej dziedzinie skłania do przyjęcia strategii, 
która uporządkuje rozproszoną wiedzę o problemach społecznych oraz wskaże priorytety. 
Łatwiej jest bowiem funkcjonować w dynamicznym i skomplikowanym otoczeniu prawnym, 
politycznym i społeczno-kulturowym, mając określone długofalowe cele oraz kierunki 
działań. Temu właśnie ma służyć Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy 
Małdyty na lata 2016-2024. 
Niniejszy dokument składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy sytuacji społecznej 
Gminy Małdyty oraz założeń programowych (wdrożeniowych). Część diagnostyczna 
obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania gminy, procesów 
demograficznych, rynku pracy, problemów społecznych, a także dostępności usług 
społecznych i aktywności mieszkańców. Została opracowana w oparciu o dane, których 
najbogatsze źródło stanowił Główny Urząd Statystyczny, w szczególności Bank Danych 
Lokalnych. Wykorzystano również dane i sprawozdania Urzędu Gminy w Małdytach, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach, Powiatowego Urzędu Pracy w 
Ostródzie i innych instytucji. Analiza została przeprowadzona zasadniczo dla przedziału 
czasowego 2012-2014, z tym zastrzeżeniem, iż przyjęto zasadę wykorzystywania danych 
rocznych najbardziej aktualnych na moment opracowywania dokumentu. W przypadku 
niektórych obszarów diagnozy przyjęto dłuższy okres analizy, aby uwypuklić zachodzące 
procesy. 
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Część wdrożeniowa Strategii zawiera wizję projektowanych zmian oraz katalog niezbędnych 
kierunków działań, wypracowane na podstawie diagnozy sytuacji społecznej gminy, z 
uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i programowych. Określone w niej 
zostały również ramy formalno-prawne procesu realizacji Strategii, (w tym założenia 
organizacyjne), metody i narzędzia monitoringu oraz główne źródła finansowania działań. 
Strategia została opracowana przy pomocy ekspercko-społecznej Metody Aktywnego 
Planowania Strategicznego (MAPS), która łączy potencjał wiedzy na temat lokalnych 
problemów, potrzeb i wyzwań – nieskoordynowany, rozproszony w różnych instytucjach i 
organizacjach oraz umysłach liderów. Proces opracowania strategii miał charakter 
partycypacyjny, uwzględniający potrzeby i oczekiwania różnych grup i podmiotów. W 
dłuższej perspektywie powinno się to przyczynić do większego zainteresowania problemami 
społecznymi, jak również służyć wzmacnianiu lokalnego partnerstwa, dialogu społecznego i 
zrównoważonego rozwoju. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1. Ramy formalno-prawne i aksjologiczne Strategii 

1.1. Uwarunkowania prawne i programowe 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych stanowi wyraz lokalnej polityki społecznej. 
Samorząd gminy jest zobowiązany do jej opracowania i realizacji na mocy art. 17 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która wskazuje jednocześnie elementy 
składowe tego dokumentu takie jak:  
 diagnoza sytuacji społecznej, 
 prognoza zmian w okresie objętym strategią, 
 określenie: 

 celów strategicznych, 
 kierunków niezbędnych działań, 
 sposobu realizacji oraz ram finansowych, 
 wskaźników realizacji działań. 

W świetle wskazanej wyżej ustawy, Strategia powinna w szczególny sposób uwzględniać 
programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także 
inne, mające na celu integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Obszar lokalnej polityki społecznej kształtują również inne akty normatywne w randze 
ustawy, wśród których należy wymienić w szczególności: 
 ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.); 
 ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493 ze zm.); 
 ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.); 
 ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

124 ze zm.); 
 ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1375); 
 ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);  
 ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 225 ze zm.); 
 ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, 

poz. 651 ze zm.); 
 ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.); 
 ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);  
 ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114 ze zm.); 
 ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 966 ze zm.); 
 ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 859). 
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Szczególne znaczenie w zakresie przeciwdziałania i walki z wykluczeniem społecznym, z 
uwagi na ich implementację w polskich przepisach i dokumentach strategicznych, mają 
rozwiązania przyjmowane przez organy Unii Europejskiej. Opublikowany w 2010 roku przez 
Komisję Europejską dokument Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu stanowi długookresowy 
program rozwoju społeczno-gospodarczego UE. Podkreśla on potrzebę wspólnego działania 
państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform 
umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się 
społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów.  
Osiągnięciu tych założeń mają służyć trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się 
priorytety:  

1) wzrost inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach; 
2) wzrost zrównoważony – transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej; 
3) wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej 

się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną. 

Strategia Europa 2020 zakłada ponadto osiągnięcie pięciu wzajemnie ze sobą powiązanych 
celów nadrzędnych, które ujęto w formie wskaźników odzwierciedlających różnorodność 
potrzeb w dziedzinie społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Są to:   

1. osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% osób w wieku 20-64 lat między 
innymi wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i osób starszych oraz lepszej 
integracji migrantów na rynku pracy; 

2. poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w tym 
przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój; 

3. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 
1990 roku oraz zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu 
energii, a także dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%; 

4. podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 
40% odsetka osób w wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe; 

5. wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając 
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów 
obywateli. 

Na szczeblu krajowym istotne znaczenie ma Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo przyjęta przez Radę Ministrów 
w 2012 roku1. Wyznacza ona trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, 
Konkurencyjna gospodarka oraz Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrują się 
główne działania władz publicznych. Wśród jej głównych postulatów warto wymienić 
następujące: 
 rozwój kapitału społecznego stanowi jedno z kluczowych wyzwań Polski i służy 

zwiększeniu skali i trwałości zaangażowania oraz współpracy obywatelskiej; państwo 

                                                      
1http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju
_2020.pdf 
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powinno jedynie tworzyć warunki dla tego procesu sprzyjając oddolnym inicjatywom 
obywatelskim; 

 rozwój kapitału ludzkiego jest jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju 
i konkurencyjności kraju, poszczególnych regionów oraz środowisk lokalnych; zadania 
państwa powinny koncentrować się na ograniczeniu czynników zniechęcających do 
podejmowania i utrzymania aktywności zawodowej, w szczególności osób młodych 
dopiero wchodzących na rynek pracy, osób niepełnosprawnych oraz starszych; 

 zagrożenie wykluczeniem w Polsce ma charakter terytorialny – w poszczególnych 
regionach istnieją obszary problemowe, charakteryzujące się niską dostępnością i 
jakością usług publicznych, ograniczonymi zasobami własnymi i w konsekwencji 
niskim potencjałem rozwojowym; nacisk powinien zostać położony nie tylko na 
działania redystrybucyjne, prowadzące do łagodzenia ubóstwa, ale przede wszystkim 
na działania aktywizujące, umożliwiające powszechne uczestnictwo w różnych 
sferach życia społeczno-gospodarczego. 

Jednym z kluczowych dokumentów programowych na szczeblu centralnym, dotyczących 
rozwiązywania problemów społecznych jest Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Określono w nim, że 
walka z ubóstwem i wykluczeniem musi opierać się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu 
oraz na nowoczesnej i skutecznej ochronie socjalnej. Interwencja innowacyjnej ochrony 
socjalnej musi być połączona z szerokim zestawem polityk społecznych, łącznie z 
ukierunkowaną edukacją, pomocą społeczną, mieszkalnictwem, zdrowiem, godzeniem życia 
prywatnego i zawodowego oraz polityk rodzinnych.  
Na poziomie regionalnym kluczowym dokumentem określającym cele i zadania samorządów, 
publicznych instytucji pomocy społecznej i służb zatrudnienia oraz podmiotów 
niepublicznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest Strategia polityki 
społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku. Zawarta w niej wizja 
rozwoju społecznego wskazuje na społeczeństwo lepiej zintegrowane; aktywne społecznie 
bez względu na wiek, bardziej aktywne zawodowo i godziwie zarabiające na życie; lepiej 
wykształcone; w większym stopniu otwarte na zmiany; bardziej bezpieczne w wymiarze 
socjalnym i publicznym oraz zdrowsze dzięki profilaktyce i dostępnej opiece zdrowotnej. 
Cel główny Strategii brzmi: „Osoby i rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego, ich 
środowiska lokalne i otoczenie instytucjonalne współdziałają ze sobą i są zaangażowane we 
wzmacnianie integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej”. W odpowiedzi na 
dominujące problemy regionu takie jak dysfunkcje w rodzinach, wzrost zagrożenia 
marginalizacją zawodową i społeczną, a także małą aktywność lokalnych społeczności, 
strategia zakłada:  
 tworzenie warunków do możliwie pełnego rozwoju rodziny i do właściwego jej 

funkcjonowania; 
 stworzenie możliwości wyjścia z izolacji społecznej oraz integrację z otoczeniem w 

szczególności osób niepełnosprawnych, starszych, uzależnionych, ofiar przemocy, 
bezdomnych i innych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; 

 wspieranie bezrobotnych mieszkańców regionu, w celu zwiększenia ich aktywności 
edukacyjnej, podniesieniu potencjału zawodowego oraz podjęciu pracy; 



9 
 

 wzmocnienie postaw prospołecznych, rozwój kompetencji społecznych i umiejętności 
współpracy poszczególnych jednostek i grup na rzecz własnego otoczenia2. 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna uwzględniać założenia 
głównych dokumentów strategicznych powiatu i gminy w zakresie polityki społecznej. 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2008-2020 w trzech 
celach operacyjnych zakłada w najbliższych latach: 1) rozwój gospodarczy; 2) zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnych oraz 3) ochronę środowiska naturalnego.  
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2020 
koncentruje się na sześciu priorytetach: 1) Rynek pracy, 2) Osoby z niepełnosprawnością; 3) 
Osoby starsze; 4) Rodzina; 5) Dzieci i młodzież; 6) Współpraca. W ramach każdego z nich 
zostały określone następujące cele szczegółowe: 

1) Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim;  
2) Podniesienie aktywności i samodzielności w różnych aspektach życia osób z 

niepełnosprawnością;  
3) Podniesienie aktywności i zachowanie samodzielności osób starszych w różnych 

aspektach życia;  
4) Poprawa funkcjonowania i rozwój rodziny;  
5) Rozwój dzieci i młodzieży w przyjaznym środowisku; 
6) Rozwijanie współpracy.  

Kluczowym dokumentem strategicznym na szczeblu gminy jest Strategia rozwoju gminy 
Małdyty na lata 2007-2020, przyjęta Uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XVII/130/08 z dnia 23 
kwietnia 2008 roku. Zakłada ona realizację wizji: „Gmina Małdyty przedsiębiorcza, przyjazna 
mieszkańcom i atrakcyjna dla turystów”. Będą temu służyć 3 cele operacyjne:  

1) Poprawa jakości infrastruktury technicznej i społecznej warunkującej zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy; 

2) Budowanie potencjału zasobów ludzkich w oparciu o aktywizację i integrację 
mieszkańców oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

3) Wykorzystanie walorów turystycznych gminy poprzez aktywną promocję i tworzenie 
produktów turystycznych. 

Wszystkie wskazane wyżej cele w sposób pośredni lub bezpośredni będą służyć poprawie 
jakości życia mieszkańców Gminy Małdyty. Ich uzupełnienie i rozszerzenie w sferze lokalnej 
polityki społecznej stanowią kierunki działań zaplanowane w niniejszym dokumencie. 

1.2. Wartości i zasady nadrzędne 

Opracowanie i realizacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Małdyty na 
lata 2016-2024 bazuje na założeniach aktywnej polityki społecznej oraz na zasadach 
nadrzędnych, które wyznaczają akceptowany sposób myślenia, a także wskazują metody 
działania służące osiągnięciu celów Strategii.  
Stopniowe osłabianie się i krytyka modelu welfare state w Zachodniej Europie doprowadziły 
do sformułowania koncepcji welfare socjety, która oznacza odejście od państwa dobrobytu 
(opiekuńczego) zapewniającego obywatelom pracę i bezpieczeństwo socjalne, w kierunku 
państwa pomocniczego i zdecentralizowanego, stymulującego rozwój przedsiębiorczości 

                                                      
2 Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku 
(http://portal.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/771-strategia-polityki-
spolecznej-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego), s. 65-85. 
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społecznej i aktywności obywatelskiej. Zmiana ta bazuje na wizji ładu zbiorowego, której 
wyznacznikami są: samorządność, solidaryzm i odpowiedzialność obywatelska3. Na tych 
fundamentach zasadza się AKTYWNA POLITYKA SPOŁECZNA (APS), zakładająca:  

1) orientację na usługi aktywizujące, które wspierają usamodzielnianie się 
beneficjentów instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, kosztem zmniejszenia 
świadczeń osłonowych;  

2) indywidualizację usług społecznych, oznaczającą ich dopasowywanie do możliwości i 
ograniczeń poszczególnych grup marginalizowanych i konkretnych jednostek 
(wsparcie „szyte na miarę”);  

3) upowszechnianie środowiskowej metody pracy socjalnej, czyli aktywizowanie nie 
tylko jednostek, ale całych społeczności lokalnych;  

4) zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako podmiotów osadzonych bliżej 
obywateli w świadczeniu usług społecznych, jednak nie samodzielnie, a we 
współpracy z administracją publiczną (samorządem) i przy wykorzystaniu środków 
publicznych;  

5) wzrost znaczenia mechanizmów konkurencji w zakresie wyboru usługodawców przez 
administrację jako płatnika i/lub obywateli jako beneficjentów;  

6) stopniowy powrót do idei łączenia prawa do wsparcia socjalnego z obowiązkiem 
świadczenia pracy4. 

Aktywna polityka społeczna koncentruje się na grupach społecznych i ich potrzebach, w tym 
w szczególności na osobach i rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytucje i 
osoby zajmujące się profesjonalnie pomocą i wsparciem powinny podchodzić do swoich 
klientów w sposób holistyczny, tzn. uwzględniający wartości, emocje, cechy fizyczne i 
psychiczne, środowisko rodzinne i społeczne itp. Aczkolwiek, według APS, należy mieć 
również na uwadze, iż rozwiązywanie problemów społecznych nie może koncentrować się 
wyłącznie na działaniach interwencyjnych i terapeutycznych adresowanych do osób i grup 
już doświadczających poważnych trudności w sferze rodzinnej, społecznej, zdrowotnej czy 
zawodowej. Warunkiem skuteczności lokalnej polityki społecznej jest bowiem zapewnienie 
odpowiedniego dostępu do programów profilaktycznych adresowanych do całego 
społeczeństwa obejmujących diagnostykę, informację i edukację społeczną, czyli działań 
wyprzedzających wystąpienie lub nasilenie się niekorzystnych zjawisk. 
Realizacji Strategii przyświecają zasady nadrzędne, które wyznaczają akceptowany sposób 
myślenia, wartościują metody działania służące osiągnięciu założeń lokalnej polityki 
społecznej oraz określają ramy, w których jest ona realizowana. Mają one charakter 
przekrojowy, co oznacza, że powinny być obecne na wszystkich poziomach wdrażania 
strategii: decyzyjnym, realizacyjnym, ewaluacji, nadzoru i kontroli. Wśród zasad 
horyzontalnych warto wskazać następujące: 
Zrównoważony i trwały rozwój – dążenie do równowagi pomiędzy zaspokajaniem 
podstawowych potrzeb ludzkich a racjonalnym korzystaniem z zasobów naturalnych w 
perspektywie obecnych i przyszłych pokoleń. Sprostanie wymogom tej zasady jest możliwe 
dzięki zintegrowaniu polityki środowiskowej (ochrona środowiska), gospodarczej i 
społecznej. Wymaga to traktowania zasobów naturalnych jak ograniczonych zasobów 

                                                      
3 A. Karwacki, M. Rymsza, Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: 
Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. 
Rymsza, Warszawa 2011, s. 30. 
4 Tamże, s. 43-53. 
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gospodarczych oraz wykorzystywania kapitału przyrodniczego w sposób pozwalający na 
zachowanie funkcji ekosystemów w perspektywie długookresowej. 
Równość szans, w tym równość płci – oznacza prawo wszystkich mieszkańców gminy do 
równego (sprawiedliwego) dostępu do różnych życiowych możliwości, np. edukacji, kultury, 
rynku pracy. Związany jest z nią ściśle zakaz dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wiek, 
wyznanie religijne czy narodowość) gwarantowany prawami człowieka. Jednakże równość 
szans idzie dalej, bowiem w obszarze planowania, realizacji i ewaluacji polityk publicznych 
zakłada włączenie „równościowej” perspektywy, czyli dokonywanie oceny wpływu tych 
polityk na warunki życia różnych grup społecznych, w szczególności kobiet i mężczyzn, osób 
niepełnosprawnych oraz innych grup marginalizowanych (ze względu na wiek, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania itd). Zasada równości szans nakłada zatem obowiązek tworzenia przez 
władze publiczne, w tym samorządy lokalne, warunków do równego uczestnictwa w życiu 
publicznym przez wszystkich mieszkańców. 
Dobre rządzenie – odnosi się do zarządzania w sektorze publicznym i obejmuje szereg reguł 
kształtujących sposób sprawowania władzy przez organy państwa z aktywnym 
zaangażowaniem obywateli. Główne wyznaczniki dobrego rządzenia to: praworządność, 
przejrzystość (transparentność), odpowiadanie na potrzeby, włączanie i konsensus. Z zasady 
tej wynikają różnorodne obowiązki dla instytucji publicznych, które mają na celu 
zapewnienie uczestnictwa wszystkich zainteresowanych obywateli w procesach rządzenia. 
Jednakże zakres odpowiedzialności można rozszerzyć na sektor prywatny i organizacje 
pozarządowe, ponieważ ich działania również mają istotny wpływ na społeczeństwo i 
środowisko. Podmioty te powinny być zatem „naturalnymi” partnerami administracji 
publicznej w realizacji jej misji. 
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2. Charakterystyka Gminy Małdyty 

2.1. Ogólne informacje 

Gmina wiejska Małdyty położona jest w północno-zachodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego, w powiecie ostródzkim. Graniczy z gminami: Morąg, Miłomłyn, 
Zalewo, Rychliki i Pasłęk. Przez jej terytorium przebiega droga krajowa E-7 Gdańsk – 
Warszawa, która umożliwia sprawny dojazd do portów morskich Trójmiasta oraz portów 
lotniczych w Gdańsku, Warszawie i Modlinie. Gmina leży w odległości ok. 33 km od Ostródy – 
stolicy powiatu oraz ok. 65 km od Olsztyna. Dość blisko położone są również takie miasta jak: 
Morąg (ok. 15 km), Miłomłyn (ok. 20 km) i Pasłęk (ok. 22 km).  

Rysunek 1. Gmina Małdyty na tle powiatu i województwa 

  

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, GUS 2014. 

Gmina zajmuje powierzchnię 18 886 ha, czyli ponad 188 km2. Charakteryzuje się gęstością 
zaludnienia sięgającą 34 osób/km2, która lokuje ją na 55 miejscu wśród jednostek samorządu 
terytorialnego tego samego szczebla na Warmii i Mazurach (średnia wojewódzka to 60 osób 
na km2). W jej strukturze znajduje się 46 miejscowości podstawowych skupionych w 21 
sołectwach. Do najliczniej zamieszkałych5 należy zaliczyć Małdyty – 1 555 mieszkańców; 
Dobrocin – 630; Zajezierze – 348 oraz Jarnołtowo – 342 mieszkańców. Pozostałe wsie 
zamieszkuje mniej niż 300 osób, przy czym w 26 z liczba mieszkańców nie przekracza stu.  
Niewątpliwym atutem Gminy jest jej historia. Nazwa „Małdyty” pojawiła się po raz pierwszy 
w oficjalnych dokumentach w 1350 roku, jednak miejscowość istniała już wcześniej, w 
czasach przedkrzyżackich. Na początku XV wieku Małdyty były folwarkiem zakonnym, 
następnie po wojnie trzynastoletniej zostały oddane, na prawie magdeburskim, zaciężnikom 
von Schliebenom. W 1648 roku starosta tylżycki Fryderyk von Schlieben sprzedał majątek, 
obejmujący Małdyty, Zajezierze, folwark Fiugajki i młyn wodny Czulpę, von Houwaldtowi. 
Nowy właściciel wniósł istotny wkład w rozwój miejscowości. W dobie dyliżansu pocztowego 
Małdyty stały się ważnym węzłem w ruchu osobowym. Tu rozwidlały się bowiem trakty w 
kierunku Morąga, Miłomłyna i Ostródy, Pasłęka i Elbląga oraz Zalewa. Duże udogodnienie w 
transporcie towarów przyniosło natomiast ukończenie i oddanie do użytku kanału 
elbląskiego. W  1914 roku dobra małdyckie, obejmujące również folwarki Górka i Sople, 
znalazły się w posiadaniu Towarzystwa Rolnego, które w okresie międzywojennym podzieliło 
je na gospodarstwa. Gmina Małdyty powstała w 1945 roku, należąc naprzemiennie do 
powiatów: morąskiego i ostródzkiego6. 

                                                      
5 Liczba mieszkańców (pobyt stały i czasowy) według ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w 
Małdytach – stan na 31 grudnia 2014 roku. 
6 http://www.maldyty.pl/cms3/o-gminie/historia-gminy. 
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Wyrazem historii Gminy są pozostałe na jej terenach świadectwa kultury materialnej. Do 
dzisiejszych czasów nie zachował się pałac z końca XVII wieku, zniszczony całkowicie w czasie 
drugiej wojny światowej – pozostał jedynie budynek administracji, w którym mieszkał 
budowniczy kanału, a w którym obecnie mieści się Zajazd „Pod Kłobukiem”. Ważnymi 
obiektami zabytkowymi są między innymi XVIII-wieczne kościoły w Zajezierzu, Jarnołtowie, 
Wilamowie i Szymonowie, XIX-wieczny kościół w Sambrodzie, pałac rodziny Domhardów w 
Dobrocinie oraz magazyn stadniny koni w Plękitach. 
Warto również zwrócić uwagę na naturalne walory Gminy. Około trzech czwartych jej 
powierzchni wraz z dwoma największymi jeziorami: Ruda Woda (Dudzkie) i Sambród należy 
do zlewni Wisły. Północno-zachodnia część Gminy z jeziorami Piniewo i Sasiny należy 
natomiast do zlewni Zalewu Wiślanego. Przez teren Gminy przebiega Kanał Elbląski, 
stanowiący ważny szlak wodny Polski północno-wschodniej, umożliwiający żeglugę z Ostródy 
do Elbląga.  
Warto nadmienić, że ponad 33,0% terytorium Gminy Małdyty zajmuje Obszar Chronionego 
Krajobrazu Kanału Elbląskiego, którego powierzchnia w granicach Gminy wynosi 6 286,1 ha. 
Znajdują się tu również rezerwaty przyrody: „Niedźwiedzie Wielkie” i „Zielony Mechacz”, o 
łącznej powierzchni 129,4 ha. Pierwszy z wymienionych jest rezerwatem leśnym i powstał dla 
ochrony ponad 150-letnich lasów bukowych, natomiast drugi ma charakter rezerwatu 
florystycznego, a przedmiot ochrony stanowi malina moroszka. 

2.2. Ludność 

Liczba mieszkańców Gminy Małdyty w ostatnich latach systematycznie maleje. Według GUS, 
w 2014 roku na jej obszarze faktycznie zamieszkiwało 6 409 osób, czyli o 137 (o 2,1%) mniej 
niż w 2010 roku. Spadek w podobnym stopniu dotyczy mężczyzn i kobiet, wynosząc 
odpowiednio 2,0% i 2,2%. 

Wykres 1. Zmiany liczby ludności w Gminie Małdyty w latach 2010-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na spadek liczby ludności Gminy Małdyty wpływa ujemny przyrost naturalny. W 2014 roku 
wyniósł on -5, co oznacza, że zmarło pięciu mieszkańców więcej niż się urodziło. Warto 
również zauważyć, że ujemny przyrost naturalny odnotowywany jest przez prawie cały 
analizowany okres, kształtując się w przeliczeniu na 1 000 ludności od  -2,3 w 2012 roku do  
-0,8 w 2014 roku. Jedynie w 2011 roku przyjął wartość dodatnią w wysokości 17 osób i 
wskaźnika 2,6 przyrostu na 1 000 ludności. 
Istotne znaczenie ma również skala i kierunek migracji gminnych na pobyt stały. Podobnie 
jak przyrost naturalny przyczyniają się one do zmniejszania liczby mieszkańców Gminy 
Małdyty. W 2014 roku saldo migracji wyniosło -57, co oznacza, że o tyle więcej osób 
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wymeldowało się z obszaru Gminy niż się tu zameldowało. W przeliczeniu na 1 000 
mieszkańców saldo migracji przyjęło wartość -8,9. Sytuacja przedstawia się podobnie w 
całym analizowanym okresie. Saldo migracji corocznie przyjmuje wartości ujemne, jednak w 
2014 roku osiągnęło wartość największą w ciągu ostatnich pięciu lat.  

Tabela 1. Wybrane wskaźniki dotyczące ludności Gminy Małdyty w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 
Kobiety na 100 mężczyzn 99 99 99 99 99 
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

22,2 22,3 22,6 23,4 24,1 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

55,5 54,9 54,3 53,5 53,3 

Przyrost naturalny na 1 000 ludności -1,1 2,6 -2,3 -1,7 -0,8 
Saldo migracji na 1 000 ludności -2,7 -6,9 -0,5 -7,4 -8,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Analiza struktury ludności zamieszkującej Gminę wskazuje na niewielką przewagę mężczyzn, 
którzy w 2014 roku w liczbie 3 217 stanowili 50,2% ogółu mieszkańców. Wskaźnik feminizacji 
wskazuje natomiast, że na 100 mężczyzn przypada tu 99 kobiet – wartość ta nie uległa 
zmianie w całym analizowanym okresie.  
Społeczeństwo Gminy Małdyty wykazuje cechy starzenia się. W latach 2010-2014 można 
zaobserwować systematyczny: 
 spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym, a więc dzieci i młodzieży do 17 

roku życia – z 21,4% w 2010 roku do 19,0% w 2014 roku; 
 spadek odsetka osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat) 

– z 64,3% do 65,3%; 
 wzrost odsetka osób w poprodukcyjnym okresie życia (mężczyźni 65 lat i więcej, 

kobiety od 60 lat wzwyż) – z 14,3% do 15,7%. 
Powyższe dane pozwalają prognozować intensyfikację zjawiska starzenia się społeczeństwa 
Gminy Małdyty. Warto bowiem zauważyć, że dynamika wzrostu odsetka osób w 
poprodukcyjnym okresie życia w strukturze mieszkańców Gminy zwiększa się – w 2014 roku 
wyniosła ona 0,4 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego, podczas gdy 
dla porównania – w 2011 roku w odniesieniu do 2010 kształtowała się na poziomie 0,1 
punktu. Wskazują na to również wartości wskaźników obciążenia demograficznego.  

Wykres 2. Ludność w Gminie Małdyty według ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2014 (w %) 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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W latach 2010-2014 można zaobserwować systematyczny wzrost wskaźników liczby ludności 
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym (z 66,9 do 82,8) oraz 
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (z 22,2 do 
24,1). W 2014 roku na 100 osób w produkcyjnym okresie życia przypadały 53,3 osoby w 
wieku nieprodukcyjnym. 

2.3. Lokalny rynek pracy 

Kondycja lokalnego rynku pracy wywiera istotny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną 
gminy. Wyraża się ona m.in. w potencjale zatrudnieniowym dominujących form działalności 
gospodarczej, strukturze podmiotów gospodarki narodowej, stopie bezrobocia oraz 
aktywności zawodowej mieszkańców. 
Na obszarze Gminy Małdyty w 2014 roku zarejestrowane były 394 podmioty gospodarki 
narodowej. W perspektywie okresu 2010-2014 liczba ta wzrosła o 12, czyli o 3,1%. Na każdy 
1 000 ludności zamieszkującej Gminę w 2014 roku przypadało 61 podmiotów, natomiast 
jeżeli weźmie się pod uwagę tylko ludność w wieku produkcyjnym, to na 1 000 osób 
przypadało 94,2 podmiotów. Wskaźniki te lokują Gminę Małdyty odpowiednio na 64 i 67 
miejscu wśród wszystkich gmin w województwie warmińsko-mazurskim. 

Tabela 2. Wybrane wskaźniki dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Małdyty  
w latach 2010-2014 

 Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 
podmioty wpisane do rejestru na 1 000 ludności 58 60 62 61 61 

podmioty na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 90,7 92,7 96,4 94,1 94,2 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 
ludności 

43 44 46 45 44 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

6,7 6,9 7,1 6,9 6,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Zdecydowanie największa część podmiotów w Gminie funkcjonuje w sekcji G Handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 80 
podmiotów (20,3%); w dalszej kolejności należy wskazać sekcję F Budownictwo – 58 
podmiotów (14,7%) oraz sekcję C Przetwórstwo przemysłowe – 48 podmiotów (12,2%). 
Warto jednak nadmienić, iż rodzaj działalności prowadzonej przez podmioty gospodarki 
narodowej na obszarze Gminy Małdyty jest bardzo zróżnicowany, o czym świadczy to, że w 
2014 roku funkcjonowały one w prawie wszystkich sekcjach. 
Spośród wszystkich podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących w 2014 roku na 
terenie Gminy Małdyty 94,2% (371) należało do sektora prywatnego, a jedynie 5,8% (23) do 
publicznego. Warto zauważyć, że aż 93,4% (368) to podmioty zatrudniające do 9 osób. Na 
terenie Gminy działają również firmy o liczbie pracowników od 10 do 49, które w liczbie 24 
stanowią 6,1% ogółu podmiotów, a także 2 zakłady pracy zatrudniające od 50 i od 250 osób 
wzwyż. Z punktu widzenia sytuacji ekonomiczno-społecznej gminy, strategiczne znaczenie 
mają największe przedsiębiorstwa, generujące stałe miejsca pracy i zapewniające 
zatrudnienie wielu mieszkańcom.  
Pozytywnym aspektem jest również przedsiębiorczość mieszkańców. Spośród podmiotów 
gospodarki narodowej w Gminie Małdyty, 285 to osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, stanowiące 72,3% ogółu. Należy jednak pamiętać, że jednoosobowe firmy 
charakteryzują się niewielkim potencjałem zatrudnieniowym i w całej swojej działalności 
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zwykle nie generują dodatkowych miejsc pracy bądź tworzą jedynie pojedyncze. W skali 
lokalnego rynku pracy nie przekłada się to znacząco na poziom zatrudnienia.  
Istotną gałęzią gospodarki Gminy Małdyty jest rolnictwo. W świetle danych GUS, w 2014 
roku użytki rolne stanowiły 57,6% jej powierzchni, grunty orne 40,9%, a pastwiska i łąki 
trwałe 14,8%. W 2010 roku, w którym przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny, w 
Gminie Małdyty funkcjonowały 434 gospodarstwa rolne, z których 427 miało charakter 
gospodarstw indywidualnych. Ich wielkość była dość zróżnicowana, jednak warto nadmienić, 
że 40,8% to gospodarstwa powyżej 10 hektarów użytków rolnych. Działalność rolniczą w 
2010 roku  prowadziły 422 gospodarstwa, czyli 97,2% gospodarstw ogółem. 
Istotny dla oceny kondycji lokalnego rynku pracy jest fakt, że na terenie Gminy Małdyty aż 21 
miejscowości7 ma charakter popegeerowski. Dla niektórych mieszkańców PGR był bowiem 
ostatnim miejscem pracy. W momencie jego likwidacji, osoby bez kwalifikacji zawodowych 
oraz kompetencji pozwalających poruszać się po rynku pracy w warunkach konkurencji, 
zostały niejako skazane na bezrobocie i marazm w miejscach zamieszkania. 
O sytuacji społeczno-ekonomicznej danego obszaru może również świadczyć wysokość stopy 
bezrobocia oraz jej relacja w stosunku do wartości krajowych i wojewódzkich. Obrazuje ona 
procentowy stosunek liczby ludności bezrobotnej do liczby ludności aktywnej zawodowo. W 
związku z tym, iż stopa bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gminy, analizie poddano 
kształtowanie się tego wskaźnika w powiecie ostródzkim. 

Wykres 3.Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie ostródzkim w latach 2010-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Na koniec grudnia 2014 roku stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim wyniosła 20,4%, co 
oznacza, że była wyższa od jej wartości w województwie (o 1,7 punktu) i w kraju (o 9 
punktów). Należy tu jednak zaznaczyć, że warmińsko-mazurski rynek pracy należy do 
najtrudniejszych w kraju, a stopa bezrobocia w niektórych powiatach przekracza nawet 30%. 
Pod tym względem powiat ostródzki plasuje się blisko średniej wojewódzkiej, a pozytywny 
jest fakt, że stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w perspektywie lat 2010-2014 
o 1,1 punktu.  
Analiza aktywności zawodowej mieszkańców Gminy wymaga uwzględnienia dwóch kwestii. 
Po pierwsze, w przypadku osób pracujących wskazane dane nie obejmują bowiem 
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, osób pracujących w jednostkach 
                                                      
7 Sasiny, Bartno, Niedźwiada, Kreki, Połowite, Budwity, Budyty, Gumniska Małe, Gumniska Wielkie, Gizajny, 
Małdyty, Zajezierze, Wilamówko, Plękity, Linki, Klonowy Dwór, Kanty, Smolno, Surzyki Małe, Dobrocin, Naświty. 



17 
 

budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz 
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, a także duchowieństwa, fundacji, 
stowarzyszeń i innych organizacji. Po drugie, analiza skali bezrobocia wymaga uwzględnienia 
faktu, że z jednej strony niektóre osoby bezrobotne rejestrują się w urzędzie pracy po to, aby 
uzyskać ubezpieczenie zdrowotne lub zasiłek, a w rzeczywistości pracują w tzw. szarej strefie, 
a z drugiej – istnieje jeszcze kategoria osób niepracujących, chcących podjąć zatrudnienie lub 
nie, ale z różnych powodów nie zarejestrowanych w PUP.  

Wykres 4. Aktywność zawodowa mieszkańców Gminy Małdyty w latach 2010-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W świetle danych GUS, liczba pracujących z terenu Gminy w 2014 roku wynosiła 951 osób i 
wzrosła w porównaniu do 2010 roku o 38, tj. o 4,2%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP w Ostródzie ukształtowała się natomiast na poziomie 483 osób, czyli o 12 (o 2,4%) 
niższym niż w 2010 roku. Zarówno w grupie pracujących, jak i bezrobotnych dominują 
kobiety, stanowiące w nich w 2014 roku odpowiednio 51,0% i 52,2%). 

2.4. Zasoby i warunki mieszkaniowe 

W latach 2010-2014 liczba mieszkań w Gminie Małdyty powoli i systematycznie rosła. W 
2014 roku ukształtowała się na poziomie 2 011, co oznacza wzrost w porównaniu do 2010 
roku o 49, czyli o 2,5%. Corocznie oddawanych było do użytku od 4 do 19 nowych mieszkań.  

Tabela 3. Wybrane dane dotyczące mieszkań w Gminie Małdyty w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 
Liczba mieszkań 1 962 1 972 1 991 2 007 2 011 
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania 6 10 19 16 4 
Przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2):  
- 1 mieszkania 67,2 67,5 67,9 68,6 68,7 

- na 1 osobę 20,1 20,4 20,8 21,4 21,5 

Odsetek mieszkań wyposażonych w: 
- wodociąg 95,9% 95,9% 95,9% 96,0% 96,0% 
- ustęp spłukiwany 88,6% 88,7% 88,8% 88,9% 88,9% 
- łazienkę 83,0% 83,1% 83,2% 83,4% 83,4% 
- centralne ogrzewanie 71,2% 71,3% 71,6% 71,8% 71,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Należy jednak zaznaczyć, iż ogólna poprawa w zakresie zasobów mieszkaniowych w Gminie 
Małdyty jest wynikiem indywidualnych inwestycji prowadzonych przez bardziej zamożnych 
mieszkańców, którzy decydują się na budowę domków jednorodzinnych na użytek własny. W 
latach 2010-2014 na terenie Gminy nie były oddawane do użytku nowe mieszkania w innych 
formach, np. budownictwa komunalnego, spółdzielczego czy społecznego czynszowego (tzw. 
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TBS-ów). Dlatego też poważnym wyzwaniem dla władz samorządu lokalnego pozostaje 
kwestia zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla najuboższej ludności. W 
zasobach Gminy Małdyty znajdują się 62 mieszkania komunalne – w 2014 roku złożono 7 
wniosków na nie.  
W perspektywie lat 2010-2014 poprawie uległy również warunki mieszkaniowe w Gminie 
Małdyty. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania zwiększyła się w tym okresie o 1,5 
m2, natomiast powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca – o 1,4 m2. W sposób 
nieznaczny wzrósł również odsetek mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową (o 0,1 
punktu procentowego), w ustęp spłukiwany (o 0,3), łazienkę (0,4) i centralne ogrzewanie (o 
0,7).  

Wykres 5. Odsetek ludności korzystającej z wodociągu i kanalizacji w Gminie Małdyty w latach 2010-2014  
(w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

O podniesieniu standardów życia może świadczyć również wzrost odsetka mieszkańców 
korzystających z wodociągu i kanalizacji. W 2014 roku wyniósł on 94,5% w przypadku 
wodociągu oraz 32,8% w przypadku kanalizacji, co oznacza wzrost odpowiednio o 4,0 i 6,8 
punktów procentowych. Mniejszy odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
jest związany ze specyfiką obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim dużymi 
odległościami pomiędzy miejscowościami oraz rozproszeniem zabudowy, która powoduje, że 
skanalizowanie, a następnie podłączenie do sieci, pociąga za sobą wysokie koszty. 

2.5. Organizacje pozarządowe 

Zaangażowanie społeczne mieszkańców może przyjmować różnorodne formy – od pomocy 
sąsiedzkiej i dbałości o czystość najbliższego otoczenia, poprzez działalność w grupach 
nieformalnych, wolontariat, udział w wyborach i referendach, aż po aktywność w kreowaniu 
lokalnych polityk publicznych, wyrażającą się np. w inicjowaniu i udziale w konsultacjach 
społecznych. Pod względem rozwoju lokalnego, kluczowym obszarem aktywności, również w 
Gminie Małdyty, jest zaangażowanie w dobrowolną działalność w ramach organizacji 
pozarządowych, będących przestrzenią nabywania różnych doświadczeń i umiejętności 
społecznych8.  
W świetle danych Krajowego Rejestru Sądowego9, na terenie Gminy Małdyty siedzibę 
posiada 17 organizacji działających w różnych sferach życia społecznego, takich jak sport, 

                                                      
8 Sułek, A. (2013). Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje 
obywatelskie. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue].  
Contemporary Economics., 7, 275-284 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.109 
9 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t (stan na 11.12.2015) 
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kultura, edukacja, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne oraz rozwój lokalny. Są to 
następujące organizacje: 
 Stowarzyszenie „Szkolniak”; 
 Gminny Klub Sportowy „Czarni” Małdyty; 
 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodziny; 
 Ludowy Klub Sportowy „Antares” Zajezierze; 
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobrocin; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Małdytach; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Szymonowie; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Zajezierzu; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnołtowie; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Koszajnach; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Dworze; 
 Ludowy Klub Jeździecki Plękity; 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Małdyty „MAUDA”; 
 Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze „Nasza Szkoła” (Wielki Dwór); 
 Stowarzyszenie „Dla Małdyt”; 
 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Małdyckiej „Czulpa” (Małdyty); 
 Stowarzyszenie „Przyjazny Dobrocin”. 

Warto nadmienić, iż w Gminie funkcjonują również Uczniowskie Kluby Sportowe: „Tęcza” 
Małdyty i „Altis” Małdyty. Ważnym aspektem aktywności osób starszych są natomiast Koła 
Seniora w Wielkim Dworze, Dobrocinie i Małdytach, przy czym pierwszy z wymienionych 
stanowi nieformalną grupę, natomiast dwa pozostałe podlegają pod struktury Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Morągu.  
Współpraca Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie 
rocznych programów współpracy. Głównym celem Programu współpracy Gminy Małdyty z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015 było „budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą 
Małdyty a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie Gminy Małdyty lub na rzecz jej mieszkańców”. Cel ten 
realizowany był poprzez m.in. skuteczną i oszczędną realizację zadań publicznych, 
zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, integrację środowiska organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów, tworzenie współpracy opartej na jawności, uczciwej 
konkurencji i wzajemnym partnerstwie oraz prezentowanie dorobku i osiągnięć tzw. 
trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe realizowały działania w zakresie:  

1) profilaktyki poprzez  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci 
i młodzieży w Gminie Małdyty;  

2) edukacji w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom 
społecznym; 

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

W 2014 roku organizacje pozarządowe zrealizowały 8 zadań, na które przyznano dotacje w 
łącznej wysokości 28 699,00 zł. Suma kwot dotacji w okresie 2012-2014 wyniosła natomiast 
68 699,00 zł. 



20 
 

2.6. Dostępność usług społecznych 

Usługi społeczne stanowią formę świadczeń o charakterze niematerialnym, służących 
zaspokajaniu potrzeb osób i rodzin, jednak ich jakość i dostępność wpływa na dobrostan 
całego społeczeństwa. Mają zasadniczo charakter nierynkowy i są finansowane lub 
współfinansowane przez organy administracji publicznej. Do tej grupy należy zaliczyć w 
szczególności usługi edukacyjne, socjalne, kulturalne, zdrowotne oraz z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego.  
Oświata i wychowanie 
Zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji. Zadania oświatowe 
wynikają ponadto z postanowień ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  
Realizując zadania ustawowe Gmina Małdyty prowadzi dwa przedszkola, dwie szkoły 
podstawowe i dwa gimnazja. Od 1 września 2012 roku na terenie Gminy funkcjonuje również 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym, dla której organem 
prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze „Nasza Szkoła”. W roku 
szkolnym 2014/2015 dzieci w wieku przedszkolnym mogły uczęszczać do czterech oddziałów 
przedszkolnych, w tym dwóch przy Niepublicznej Szkole Podstawowej i dwóch przy Szkole 
Podstawowej w Szymonowie. 
W analizowanym okresie do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy uczęszczało 102 
dzieci; w szkołach podstawowych uczyło się 458 uczniów, w tym 68 w oddziałach „0”, 
natomiast w gimnazjach – 195 uczniów.  
Tabela 4. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Małdyty w roku szkolnym 2014-2015 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba wychowanków/uczniów 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach 2 50 
Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie 2 52 
Razem 4 102 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach 12 243 
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Szymonowie 8 117 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 
Przedszkolnym w Wielkim Dworze 

8 98 

Razem 28 458 
Gimnazjum w Małdytach 6 153 
Gimnazjum w Szymonowie 3 42 
Razem 9 195 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2014/2015. 

Na terenie gminy ma swoją siedzibę jedna szkoła ponadgimnazjalna – jest to Zespół  Szkół  
Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Dobrocinie, dla której organem prowadzącym jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inne najbliżej położone placówki ponadgimnazjalne 
znajdują się w Morągu. Są to Zespół Szkół Licealnych w Morągu oraz Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu (obie 
prowadzone są przez samorząd powiatu ostródzkiego). Oferują one kształcenie 
ogólnokształcące, techniczne, zawodowe, policealne oraz możliwość nauki w gimnazjum i 
liceum dla osób dorosłych. W Ostródzie natomiast młodzież może kontynuować naukę m.in. 
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, Zespole Szkół 
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Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie oraz Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego 
Witosa w Ostródzie. 
Kultura i sport 
Gmina Małdyty jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Małdytach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach. GOKiS w Małdytach 
realizuje zadania w zakresie wychowania kulturalnego, edukacji i upowszechniania kultury i 
sportu. Do zakresu jego działalności należy w szczególności edukacja kulturalna oraz 
wychowanie przez sztukę i sport; animacja kulturalna, rozpoznawanie, rozbudzanie i 
zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych mieszkańców; 
inicjowanie działań na rzecz rozwoju kulturalnego i sportowego; kształtowanie wzorów i 
nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i w sporcie; koordynowanie działalności na 
terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych; promocja i ochrona 
wartościowych inicjatyw kulturalnych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego. 
GOKiS prowadzi dla mieszkańców różnorodne zajęcia, w tym m.in. plastyczne, 
rękodzielnicze, taneczne i muzyczne. Organizuje również działalność Klubu Seniora, 
prowadząc dla jego członków zajęcia i warsztaty, takie jak nordic walking, rękodzieło, 
malarstwo, hafciarstwo, decupage i warsztaty kulinarne, a także przygotowując imprezy 
patriotyczne, opłatkowe i wycieczki.  
Wśród głównych imprez organizowanych przez GOKiS warto wymienić: „Smerfny Bal”, 
Festiwal Piosenki Religijnej, Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją”, Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, II Scenę Amatora, bale i zabawy choinkowe w sołectwach 
oraz uroczyste obchody szczególnych dni. GOKiS współorganizował również m.in. Turniej 
Piłki Nożnej 40+, V Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych, Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 
oraz II Galę Kultury Gminy Małdyty.  
Na terenie Gminy Małdyty funkcjonuje osiem świetlic wiejskich, w miejscowościach: 
Sambród, Wielki Dwór, Koszajny, Linki, Dziśnity, Jarnołotowo, Zajezierze i Szymonowo, a 
także sala wielofunkcyjna przy GOKiS. W czterech z nich zatrudnione są osoby opiekujące się 
świetlicami, natomiast we wszystkich odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
prowadzone przez GOKiS. Funkcjonują tu również świetlice przyszkolne: po jednej przy 
Szkole Podstawowej w Małdytach, Gimnazjum w Małdytach i Niepublicznej Szkole 
Podstawowej z Oddziałem Przyszkolnym w Wielkim Dworze oraz dwie świetlice w Zespole 
Szkół w Szymonowie.  
Głównym celem działalności GBP w Małdytach jest rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych  
potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy. Do jej zadań 
należy m.in. gromadzenie i opracowywania materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych; udostępnianie 
zbiorów bibliotecznych; działalność informacyjno-bibliograficzna; popularyzacja książki i 
czytelnictwa.  
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb kulturalno-
oświatowych lokalnej społeczności, w tym prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej, 
prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych oraz popularyzację i promocję twórczości 
artystycznej. Wyrazem różnorodnej działalności GBP w Małdytach są takie działania jak 
konkursy, zajęcia plastyczne, głośne czytanie bajek, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, „Ferie 
w Bibliotece” oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci. 
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Opieka zdrowotna 
Zasadniczym elementem opieki zdrowotnej w Polsce są obecnie lekarze pierwszego 
kontaktu, realizujący podstawową opieką zdrowotną (POZ). Zawiera się w niej leczenie oraz 
profilaktyka chorób, rehabilitacja, orzekanie o stanie zdrowia, a także zapewnienie 
pacjentom opieki pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. POZ może działać jako 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) – firma prywatna; samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) – jednostka państwowa lub podległa jednostkom 
samorządu terytorialnego albo jako indywidualna lub grupowa praktyka lekarska. Ponadto, 
w krajowym systemie opieki zdrowotnej przewiduje się szereg innych rodzajów świadczeń, 
np. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne. 
Na terenie Gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Małdytach, będący jednostką organizacyjną Gminy Małdyty. Mieszkańcy mogą skorzystać tu 
z porad lekarza pierwszego kontaktu, poradni ginekologiczno-położniczej i stomatologicznej. 
W 2014 roku w ramach POZ udzielonych zostało 23 306 porad. Należy również nadmienić, że 
na terenie Gminy działa 1 ogólnodostępna apteka. 
Usługi w zakresie hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych 
świadczeń medycznych, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz pomocy 
doraźnej dla wszystkich potrzebujących świadczą szpitale. Najbliższy to Szpital Miejski w 
Morągu Sp. z o.o., stanowiący jednostkę organizacyjną Gminy Morąg. Jest to szpital ogólny, 
świadczący usługi medyczne na siedmiu oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, 
neurologicznym, ginekologicznym jednego dnia, rehabilitacyjnym, rehabilitacyjnym 
dziennym oraz dziecięcym, a także w dwóch działach: pomocy doraźnej oraz fizjoterapii. Przy 
szpitalu funkcjonują także trzy poradnie: chirurgiczna, neurologiczna oraz ginekologiczno-
położnicza.  
Nieco bardziej oddalony od Gminy Małdyty jest natomiast Powiatowy Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Ostródzie S.A., świadczący usługi medyczne na dziewięciu oddziałach: 
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, otolaryngologicznym, ginekologiczno-
położniczym, neonatologicznym i chorób zakaźnych. Można tu również skorzystać z sześciu 
poradni: ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej, chirurgicznej, nefrologicznej, chorób 
zakaźnych oraz urazowo-ortopedycznej.  
Pomoc społeczna 
Jednostką realizującą zadania gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach. GOPS prowadzi ponadto działalność na podstawie 
m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o 
świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Usługi socjalne 
świadczone przez GOPS na rzecz ludności przybierają różnorodne formy. Należy przy tym 
podkreślić, iż wypłata „zasiłków”, z którymi jest przede wszystkim kojarzona pomoc 
społeczna, stanowi tylko część zadań ośrodka. 
Ważny obszar aktywności GOPS stanowi praca socjalna, czyli interdyscyplinarna działalność 
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi10. W 2014 roku GOPS w 

                                                      
10 Art. 6 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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Małdytach zatrudniał 4 pracowników socjalnych, którzy objęli pracą socjalną łącznie 448 
rodzin (1 221 osób); oraz 2 asystentów rodziny, pracujących z 24 rodzinami.  
Praca socjalna może być świadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a więc umowę 
dwustronną zawieraną w formie pisemnej przez pracowników socjalnych z osobami 
korzystającymi z pomocy społecznej. W 2014 roku kontrakt zawarto z 26 osobami, przy czym 
15 osób to uczestnicy Klubu Integracji Społecznej. KIS działał przy GOPS w Małdytach w 
latach 2013-2014 w ramach projektu Aktywni, kreatywni – razem. Działania koncentrowały 
się na zapobieganiu marginalizacji i bezrobociu młodzieży z terenu Gminy. W okresie 
realizacji projektu w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej wzięło udział łącznie 30 
osób w wieku 18-24 lat (po 15 w każdym roku). 
W 2014 roku GOPS w Małdytach realizował także projekt systemowy Można żyć inaczej, 
którego główny cel stanowiło podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 11 
podopiecznych GOPS w Małdytach, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oba 
wymienione projekty były wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Lokalne zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia obejmują również placówki nie będące 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Małdyty. Wśród nich należy wskazać Dom dla Dzieci im. 
Sybiraków w Szymonowie, będący całodobową placówką socjalizacyjno-wychowawczą (30 
miejsc) oraz Dom dla Dzieci „Bezpieczny Start” w Szymonowie (14 miejsc). Obie placówki 
prowadzone są przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie. 
Na terenie Gminy Małdyty funkcjonują także: 
 Punkt konsultacyjno-profilaktyczny przy Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w 

Małdytach, w którym udzielane są porady osobom z problemem alkoholowym, 
dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym oraz osobom doznającym 
przemocy w rodzinie bądź ją stosującym. 

 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Domu dla Dzieci w Szymonowie, przeznaczony w 
szczególności dla osób, które ze względu na klęski żywiołowe, zdarzenia losowe lub 
stosowaną wobec nich przemoc, wymagają natychmiastowego i krótkotrwałego 
pobytu. 

Bezpieczeństwo publiczne 
Na bezpieczeństwo publiczne wpływa ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, 
mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed 
zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić 
normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólnoprzyjęte normy postępowania11. 
Główną instytucją w Gminie Małdyty której zadaniem jest pilnowanie przestrzegania prawa  
i ściganie przestępców oraz zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych 
zarówno wobec ludzi jak i mienia, jest Komenda  Powiatowa Policji w Ostródzie, realizująca 
działania na terenie Gminy Małdyty poprzez Komisariat Policji w Morągu12. 
Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Małdyty zapewniają Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, z Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi PSP w 
Ostródzie i Morągu, a także sześć jednostek OSP: w Małdytach, Szymonowie, Zajezierzu, 
Jarnołtowie, Koszajnach i Wielkim Dworze. 

                                                      
11 encyklopedia.pwn.pl/haslo/3876790/bezpieczenstwo-publiczne.html (25.06.2015) 
12 Komisariat Policji w Morągu obejmuje swoim zasięgiem miasto i gminę Morąg, gminę Małdyty oraz miasto i 
gminę Miłakowo.  
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3. Wyzwania lokalnej polityki społecznej 

3.1. Skala i powody przyznawania pomocy społecznej 

W 2014 roku pomocą społeczną, bez względu na jej rodzaj i formę, zostało objętych 340 
rodzin, liczących łącznie 1 011 osób, czyli 15,8% mieszkańców Gminy Małdyty. Świadczenie 
przyznane zostało 618 osobom, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednimi latami – o 
58 osób, tj. o 8,6% w porównaniu do 2013 roku i o 12 osób (o 1,9%) w odniesieniu do 2012 
roku.  

Wykres 6. Osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia w Gminie Małdyty w latach 2012-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS. 

W strukturze osób korzystających z pomocy społecznej przeważają kobiety – w 2014 roku w 
liczbie 341 stanowiły 55,2% ogółu świadczeniobiorców. Biorąc natomiast pod uwagę wiek 
tych osób, najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież do 17 roku życia (311 osób, 50,3%), 
następnie osoby w wieku produkcyjnym (276 osób; 44,7%), natomiast najmniej liczną – 
osoby w poprodukcyjnym okresie życia (31 osób; 5,0%). 
osoby w wieku produkcyjnym (632 osoby, 57,1%), a następnie oraz osoby w 
poprodukcyjnym okresie życia (175 osób, 15,8%). W okresie 2012-2014 znacznie wzrosła  
liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W 2014 roku taki status 
posiadało 314 osób, czyli o 187, tj. o 147,2% więcej niż w 2012 roku. Zwiększył się również 
ich odsetek w strukturze świadczeniobiorców – z 20,2% do 50,8%. 

Wykres 7. Struktura wiekowa świadczeniobiorców w Gminie Małdyty w 2014 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS. 

Świadczenia przyznawane z pomocy społecznej mogą mieć charakter pieniężny lub 
niepieniężny. Do pierwszej kategorii zalicza się zasiłki: stały, okresowy i celowy; zasiłek i 
pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie oraz wynagrodzenie należne opiekunowi z 
tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Świadczenia o charakterze niepieniężnym to 
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m.in. praca socjalna, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, 
interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia i rodzinnych domach pomocy; specjalistyczne 
usługi opiekuńcze; mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu opieki społecznej oraz 
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Rodzaj, forma i rozmiar 
świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy i 
odpowiadać celom i możliwościom pomocy społecznej. 
W strukturze świadczeń przyznawanych przez GOPS w Małdytach dominują świadczenia 
niepieniężne. W 2014 roku przyznano je 338 osobom ze 174 rodzin, podczas gdy świadczenia 
pieniężne otrzymało 287 osób z 273 rodzin. Wywiad środowiskowy został przeprowadzony z 
384 osobami z 378 rodzin (1 059 osób w rodzinach).  W analizowanym okresie nieznacznie 
zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku. W świetle 
danych GOPS w Małdytach w 2014 roku najwięcej osób otrzymywało zasiłki celowe – ich 
liczba wyniosła 195, co oznacza spadek w porównaniu do 2012 roku o 48 osób, czyli o 19,8%. 
W przypadku 152 osób był to zasiłek przyznawany w ramach programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
W drugiej kolejności należy wskazać zasiłki okresowe, z których korzystały w 2014 roku 142 
osoby – o 32, tj. o 29,1% więcej niż w pierwszym roku analizy. Większość zasiłków 
okresowych pobierana jest z tytułu bezrobocia – w 2014 roku pobierały je 103 osoby, 
podczas gdy zasiłki z tytułu niepełnosprawności 9 osób. Nikt natomiast nie otrzymywał 
zasiłku okresowego z tytułu długotrwałej choroby.  
Zasiłek stały w Gminie Małdyty otrzymało w 2014 roku 81 osób, przy czym 61 to osoby 
samotnie gospodarujące. W porównaniu do 2012 roku liczba świadczeniobiorców 
otrzymujących zasiłek stały wzrosła o 3 osoby, czyli o 3,8%. 

Wykres 8. Liczba osób, którym przyznano świadczenia pieniężne w formie zasiłków w Gminie Małdyty  
w latach 2012-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS 

W ramach świadczeń niepieniężnych, w 2014 roku 348 osób otrzymało posiłek13; 2 osobom 
udzielono schronienia, 1 osobie sprawiono pogrzeb oraz uiszczono odpłatność za pobyt 7 
osób w domu pomocy społecznej. Usługi społeczne w 2014 roku były świadczone w postaci 
usług opiekuńczych – 11 osób korzystających oraz interwencji kryzysowej – 23 rodziny (73 
osoby w rodzinach). 

                                                      
13 W tym 324 osoby w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
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Zgodnie z ustawą, pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z 
następujących powodów: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; długotrwała lub 
ciężka choroba; niepełnosprawność; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu 
ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy w związku z tymi okolicznościami; trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Tabela 5. Powody przyznawania pomocy społecznej w Gminie Małdyty w latach 2012-2014 

Wyszczególnienie 

2012 2013 2014 

Liczba 
rodzin 

Liczba  
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba  
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba  
osób w 

rodzinach 

ubóstwo 206 745 193 872 88 283 

bezrobocie 87 291 133 444 134 445 

niepełnosprawność 76 187 97 266 97 219 

długotrwała lub ciężka choroba 12 32 10 23 13 25 

bezradność w sprawach opiek-wych 10 36 27 95 24 85 

alkoholizm 0 0 0 0 4 9 

narkomania 0 0 0 0 0 0 

potrzeba ochrony macierzyństwa 33 - 49 - 54 - 

w tym: wielodzietność 28 - 40 - 45 - 

bezdomność 2 2 3 3 2 2 

opuszczenie zakładu karnego 0 0 1 3 0 0 

zdarzenia losowe 0 0 0 0 0 0 

klęski żywiołowe i ekologiczne - 0 - 0 - 0 

sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

przemoc w rodzinie 0 0 1 1 1 1 

ochrona ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS. 

Wśród głównych powodów udzielania pomocy społecznej przez GOPS w Małdytach w 2014 
roku należy wskazać następujące: 

1) bezrobocie – 134 rodziny; 445 osób w rodzinach; 
2) ubóstwo – 88 rodzin; 283 osoby; 
3) niepełnosprawność – 97 rodzin; 219 osób; 
4) potrzeba ochrony macierzyństwa – 54 rodziny, w tym 45 rodzin wielodzietnych; 
5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 24 rodziny; 85 osób; 
6) długotrwałą lub ciężką chorobę – 13 rodzin; 25 osób. 

Pozostałe powody udzielania pomocy społecznej w Gminie Małdyty występują sporadycznie. 
W 2014 roku 2 rodziny korzystały z niej z tytułu bezdomności i 1 z tytułu przemocy w 
rodzinie.  



27 
 

3.2. Bezrobocie  

W świetle statystyk GOPS w Małdytach bezrobocie stanowi jeden z głównych problemów 
społecznych. W 2014 roku liczba bezrobotnych z terenu Gminy wyniosła 483 osoby, czyli 
11,5% wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym. Z pomocy społecznej z tego tytułu 
korzystały 134 rodziny, w skład których wchodziło 445 osób – stanowiły one 6,9% ludności 
Gminy. Warto również nadmienić, że liczba bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej stale rośnie.   
Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Jego 
przyczyny mogą być różne. Najczęściej składają się na nie kwestie koniunkturalne związane z 
kondycją gospodarczą państwa i regionu; instytucjonalne wiążące się m.in. z istniejącymi 
rozwiązaniami prawnymi oraz, mające szczególne znaczenie z perspektywy strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, czynniki indywidualne wynikające głównie z cech i 
postaw osób bezrobotnych, a warunkujące długość okresu pozostawania bez zatrudnienia. 
Poniższa analiza dotyczy tzw. bezrobocia rejestrowanego, co oznacza, że obejmuje dane o 
osobach zarejestrowanych w PUP w Ostródzie, natomiast nie odzwierciedla skali zjawiska 
braku pracy, a także pracy w tzw. szarej strefie.  
Spoglądając na bezrobocie z perspektywy nie jego rozmiarów, a poprzez pryzmat sytuacji 
pojedynczego człowieka, szczególnie widać wielowymiarowość tego problemu oraz 
konsekwencje, jakie niesie ze sobą dla osób nim dotkniętych oraz ich rodzin. Niejednokrotnie 
stanowi bowiem przyczynę zagrożenia bądź dotknięcia wykluczeniem społecznym  
– szczególnie gdy towarzyszy mu niepełnosprawność, ubóstwo, alkoholizm czy odbywanie  
w przeszłości kary pozbawienia wolności, które same w sobie również mogą prowadzić do 
wykluczenia społecznego.  
Wśród bezrobotnych z terenu Gminy Małdyty przeważają osoby młode – według stanu na 
dzień 31 grudnia 2014 roku aż 46,6% nie ukończyło bowiem 35 roku życia, natomiast kolejne 
22,8% znajdowało się w przedziale od 35 do 44 lat. Osoby w wieku 45-54 lata stanowiły 
16,8%, a od 55 roku życia wzwyż –13,8%. 

Tabela 6. Bezrobotni w Gminie Małdyty według wieku i wykształcenia (stan na 31 grudnia 2014) 

Wyszczególnienie Liczba % 
Wiek 

18-24 102 21,1% 
25-34 123 25,5% 
35-44 110 22,8% 
45-54 81 16,8% 
55-59 48 9,9% 
60-64 19 3,9% 

Wykształcenie 
wyższe 27 5,6% 
policealne i średnie zawodowe 85 17,6% 
średnie ogólnokształcące 46 9,5% 
zasadnicze zawodowe 134 27,7% 
gimnazjalne i poniżej 191 39,5% 
Razem 483 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Ostródzie. 

Bezrobotni z tereny Gminy Małdyty charakteryzują się dość niskim wykształceniem. Na 
koniec 2014 roku ponad jedną trzecią (39,5%) stanowiły bowiem osoby, które zakończyły 
edukację na etapie gimnazjum bądź niższym. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 
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27,7% bezrobotnych, w dalszej kolejności były osoby z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym (17,6%) oraz średnim ogólnokształcącym (9,5%). Dyplomem ukończenia szkoły 
wyższej dysponowało 5,6% bezrobotnych.  
Cechy takie jak wiek i wykształcenie mogą wpływać na czas pozostawania bez zatrudnienia. 
W świetle statystyk PUP w Ostródzie na koniec 2014 roku większość bezrobotnych (61,9%) 
figurowała w rejestrze bezrobotnych przez okres krótszy niż rok, jednak więcej niż jedna 
piąta (20,9%) – dłużej niż 24 miesiące.  

Wykres 9. Bezrobotni w Gminy Małdyty według czasu pozostawania bez zatrudnienia (31 grudnia 2014) 

61,9%

17,2%

20,9%

do 12 m-cy

12-24 m-ce

pow. 24 m-cy

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Ostródzie. 

Przedłużający się okres pozostawania bez zatrudnienia może powodować spadek motywacji 
oraz zmniejszenie aktywności na rynku pracy, przez co zwiększa się zagrożenie wykluczeniem 
społecznym. Z tego względu osoby długotrwale bezrobotne zaliczane są do grup w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy14. W 2014 roku stanowiły one 57,1% wszystkich 
bezrobotnych z terenu Gminy, a ich odsetek w strukturze bezrobocia w porównaniu do 2012 
roku wzrósł o 10,2 punktu procentowego. 

Tabela 7. Wybrane kategorie bezrobotnych w Gminie Małdyty w latach 2012-2014 

Wybrane kategorie bezrobotnych 
2012 2013 2014 

Liczba % Liczba % Liczba % 
Bezrobotni do 25 roku życia 121 20,3% 108 20,1% 102 21,1% 
Długotrwale bezrobotni 280 46,9% 303 56,5% 276 57,1% 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia 127 21,3% 125 23,3% 97 20,1% 
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 255 42,7% 229 42,7% 205 42,4% 
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 127 21,3% 130 24,3% 126 26,1% 
Bezrobotni niepełnosprawni 24 4,0% 27 5,0% 21 4,3% 
Razem 597 100,0% 536 100,0% 483 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Ostródzie. 

Wśród czynników, które utrudniają bądź uniemożliwiają znalezienie zatrudnienia przez 
bezrobotnych mieszkańców Gminy Małdyty, należy wymienić również brak kwalifikacji 
zawodowych (42,4% ogółu bezrobotnych), brak doświadczenia zawodowego (26,1%) oraz 
niepełnosprawność (4,3%). Niejednokrotnie czynniki te kumulują się – dla przykładu młody 
wiek może iść w parze z brakiem doświadczenia, kwalifikacjami nieodpowiadającymi na 
potrzeby rynku pracy czy niepełnosprawnością.  

                                                      
14 Osobą długotrwale bezrobotną jest bezrobotny pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego 
dorosłych. 
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Do grup bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy15 zaliczani są:  
 bezrobotni do 30 roku życia (121 osób; 32,1% bezrobotnych z terenu Gminy16);  
 długotrwale bezrobotni (215 osób; 57,0%);  
 bezrobotni powyżej 50 roku życia (79 osób; 21,0%); 
 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (50 osób; 13,3%); 
 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 

dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (4 osoby; 1,1%); 
 bezrobotni niepełnosprawni (17 osób; 4,5%).  

Na koniec września 2015 roku liczba bezrobotnych z Gminy Małdyty z ustalonym profilem 
pomocy wyniosła 376 osób, z czego:  
 profil I oznaczający pośrednictwo pracy i w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe i inne formy pomocy ustalono dla 3 osób;  
 profil II wskazujący na usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne oraz 

inne formy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja – dla 279 osób; 
 profil III oznaczający Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne 

zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej 
przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe – 
dla 94 osób.   

W świetle powyższych danych, okazuje się, że większość bezrobotnych będzie wymagała 
podejmowania szeregu działań w kierunku ich aktywizacji, natomiast jedynie 0,8% 
bezrobotnych z ustalonym profilem, ma dużą szansę na znalezienie zatrudnienia w krótkim 
czasie. 

3.3. Dysfunkcje społeczne 

Dysfunkcja, według słownika języka polskiego, oznacza „nieprzystosowanie czegoś do 
pełnienia określonych funkcji”, zaś w sensie biologicznym – „nieprawidłowe funkcjonowanie 
komórki, tkanki, narządu lub całego organizmu”17. 
Z punktu widzenia lokalnej polityki społecznej dysfunkcjami są zjawiska, które w sposób 
negatywny wpływają na funkcjonowanie systemu społecznego. Zakłócają one równowagę 
społeczną, wiążąc się z naruszeniem prawa i powszechnie przyjętych norm, a także bardzo 
często z degradacją psychiczną i/lub fizyczną osób (zaburzenia relacji interpersonalnych, 
rozpad więzi rodzinnych, chroniczny stres, zaburzenia zdrowotne itp.). Wśród dysfunkcji 
społecznych można wskazać m.in. uzależnienia i przemoc w rodzinie. 
Uzależnienie, w świetle definicji Światowej Organizacji Zdrowia, rozumiane jest jako 
psychiczny i fizyczny stan, wynikający z interakcji organizmu z substancją psychoaktywną. 
Charakteryzuje się zmianami zachowania oraz koniecznością przyjmowania substancji w 
sposób okresowy bądź ciągły – w celu doświadczania jej wpływu bądź uniknięcia objawów 
towarzyszących jej brakowi w organizmie.  

                                                      
15 Nowe kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zostały wprowadzone w wyniku 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W statystyce publicznych służb 
zatrudnienia funkcjonują od 2015 roku i część z nich nie ma charakteru porównywalnego wobec lat ubiegłych. 
W związku z tym, przedstawiono dane według stanu na koniec III kwartału 2015 roku. 
16 Odsetek liczony w odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych z terenu Gminy według stanu na 30 września 
2015 r., tj. 377 osób. 
17 http://sjp.pwn.pl/slownik/2555725/dysfunkcja. 
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W kontekście dysfunkcji społecznych uzależnienie należy jednak rozumieć szerzej i dwojako – 
jako silną i nabytą potrzebę: 1) zażywania konkretnych substancji takich jak alkohol 
(alkoholizm), narkotyki (narkomania) czy lekarstwa (lekomania); 2) wykonywania 
określonych czynności (np. uprawianie hazardu, oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, 
robienie zakupów, granie w gry komputerowe). W obu tych wymiarach uzależnienie może 
przynieść negatywne konsekwencje – utrudnia bowiem prawidłowe funkcjonowanie 
psychiczne, fizyczne i społeczne. Niejednokrotnie prowadzi nie tylko do utraty zdrowia, ale 
także do wykluczenia społecznego, przestępczości oraz problemów i dysfunkcji w rodzinie. 
Na podstawie dostępnych danych nie jest możliwe dokładne określenie skali uzależnień. 
Przyczyny są różne – osoby uzależnione i ich rodziny mogą nie zdawać sobie sprawy z 
problemu, mogą również chcieć go ukrywać albo próbować zwalczyć we własnym gronie. 
Według danych GKRPA, w latach 2012-2014 podjęto czynności zmierzające do poddania się 
leczeniu wobec 24 osób, natomiast w świetle danych GOPS w Gminie Małdyty w 2014 roku z 
powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystały 4 rodziny (9 osób), a nikt nie korzystał z 
powodu narkomanii. Nie wiadomo jednak, czy problem ten nie występuje również „pod 
płaszczykiem” innych powodów korzystania z pomocy. Niejednokrotnie bowiem takie 
problemy jak bezrobocie czy ubóstwo stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, poniżej 
którego znajdują się nieujawniane dysfunkcje, takie jak alkoholizm, narkomania czy przemoc 
w rodzinie.  
Przemoc w rodzinie, w świetle art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących 
lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Definicja ta zawiera cztery podstawowe 
elementy, które charakteryzują przemoc w rodzinie, tj. intencjonalność, dysproporcję sił, 
naruszanie praw i dóbr osobistych oraz powodowanie cierpienia i szkód. 
Stosowanie przemocy przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego 
systemu rodzinnego. Jej skutkiem mogą być nie tylko bezpośrednie szkody w sferze zdrowia 
fizycznego i psychicznego, ale także długotrwałe negatywne konsekwencje dla rozwoju 
dzieci. Specyfika tego zjawiska powoduje, iż jest ono trudne do rozpoznania. Niejednokrotnie 
trwa bowiem wiele lat, a ofiary trzymają je w tajemnicy ze względu na związek emocjonalny 
ze sprawcą, obawę przed ostracyzmem społecznym czy brak wiary w możliwość zmiany 
sytuacji. Również traktowanie przemocy jako prywatnej sprawy rodziny powoduje, że wiele 
jej przypadków nigdy nie wychodzi na jaw.  
Odzwierciedlenie uwarunkowań przemocy w rodzinie stanowią statystki GOPS. W ich 
świetle, w latach 2012-2014 z tego tytułu korzystały  jedynie pojedyncze osoby. Procedurę 
Niebiskiej Karty w latach 2012-2014 uruchomiono natomiast w 38 przypadkach, co oznacza 
średnio 12 Kart w roku. 

3.4. Potrzeby i problemy mieszkańców z perspektywy lokalnych ekspertów 

Dopełnienie diagnozy sytuacji społecznej Gminy Małdyty stanowi perspektywa lokalnych 
ekspertów, którzy stykają się z problemami i potrzebami mieszkańców w swojej codziennej 
pracy. Podczas warsztatów planowania strategicznego, które odbyły się 28 stycznia 2016 
roku w Urzędzie Gminy w Małdytach przeanalizowane zostały potrzeby i problemy społeczne 
w podziale na cztery kategorie osób: 1) dzieci i młodzież; 2) osoby w wieku aktywności 
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zawodowej; 3) osoby starsze; 4) osoby z niepełnosprawnością. Każda ze wskazanych grup 
zostanie w tym miejscu omówiona pod kątem jakości życia w obrębie rodzin i społeczności 
lokalnej. 

Dzieci i młodzież 
W opinii lokalnych ekspertów szczególnie istotne jest wsparcie rodzin mieszkających na 
terenie Gminy Małdyty, sprzyjające prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz wspomagające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Bardzo ważne 
w tym zakresie jest przede wszystkim: rozwijanie systemu opieki żłobkowej i przedszkolnej; 
zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych i możliwości rozwoju zainteresowań dzieci i 
młodzieży; podnoszenie świadomości i kompetencji rodziców, a także zachęcanie do 
podejmowania aktywności społecznej przez najmłodszych mieszkańców Gminy. Działania te 
mogą przyczynić się w krótkoterminowej perspektywie do poprawy jakości funkcjonowania 
rodzin, a w długoterminowej – do zmniejszenia ryzyka i skali dysfunkcji społecznych oraz do 
budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

Osoby w wieku aktywności zawodowej 
Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej to bardzo zróżnicowana grupa. Znajdują się w 
niej zarówno osoby zaradne i pracujące, jak i z różnych powodów bierne zawodowo. Biorąc 
natomiast pod uwagę ich sytuację osobistą – funkcjonują samotnie bądź w rodzinach i na co 
dzień doświadczają różnych trudności życiowych. Wśród głównych problemów dorosłych 
mieszkańców Gminy Małdyty, lokalni eksperci wskazali m.in. uzależnienia, złą sytuację 
finansową, bezrobocie, konieczność migracji zarobkowych, niezaradność i bierność życiową, 
a przy tym niewystarczającą aktywność społeczną. Działania w zakresie ich przełamywania 
powinny koncentrować się na wsparciu rodzin i osób w radzeniu sobie z trudnościami 
życiowymi, zwiększanie dostępu do rynku pracy i rozwój różnych form aktywności. 

Osoby starsze 
Starzenie się jest naturalnym procesem, któremu podlega organizm człowieka – każdy w 
innym stopniu i z inną prędkością. Wydłużający się we współczesnych uwarunkowaniach czas 
trwania ludzkiego życia powoduje, że coraz dłuższy jest również okres starości. 
Niejednokrotnie towarzyszą mu problemy i niedogodności związane z pogarszającym się 
stanem zdrowia, poczuciem braku akceptacji, samotnością, a nawet izolacją społeczną. 
Sposobem łagodzenia negatywnych skutków starzenia się, a także przełamywania obrazu 
starości biernej i zniedołężniałej, może być szeroko pojęta aktywność – przynależność do 
organizacji lub grupy społecznej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi 
pokoleniami, uczestnictwo w życiu lokalnym, edukacja oraz aktywność fizyczna. 

Osoby z niepełnosprawnością 
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz długotrwale lub ciężko chorujące, 
w codziennym funkcjonowaniu napotykają na wiele barier. Są to kobiety i mężczyźni w 
różnym wieku, o różnym statusie materialnym i społecznym, w różnym stopniu 
doświadczające trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Zmniejszona zdolność do 
wypełniania ról społecznych z powodu naruszenia sprawności organizmu nie powinna być 
jednak czynnikiem ograniczającym czy wręcz uniemożliwiającym uczestnictwo w życiu 
zbiorowym oraz korzystanie z dóbr i instytucji publicznych.  
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4. Wnioski i rekomendacje dla lokalnej polityki społecznej  

W świetle przeprowadzonej analizy, Gmina Małdyty to jednostka z potencjałem 
rozwojowym, ale jednocześnie z wieloma problemami i dysfunkcjami społecznymi. Warto 
mieć na uwadze, że wykorzystanie szans rozwojowych Gminy nie będzie w pełni możliwe bez 
przełamania jej słabych stron, dlatego wnioski z diagnozy powinny być rozpatrywane w obu 
tych aspektach. 
Gmina Małdyty położona jest w powiecie ostródzkim, w północno-zachodniej części 
województwa warmińsko-mazurskiego. Przez jej terytorium przebiega droga krajowa E-7, 
stanowiąca jedną z głównych tras komunikacyjnych regionu Warmii i Mazur, co przekłada się 
na dobrą dostępność komunikacyjną Gminy. Jej zalety to również bogata historia i pozostałe 
po niej zabytki, a także walory naturalne. 
Jednym z najpoważniejszych wyzwań polityki społecznej w Gminie Małdyty w najbliższych 
latach będzie systematyczny spadek liczby ludności, spowodowany ujemnym przyrostem 
naturalnym oraz migracjami, a także postępujący proces starzenia się społeczeństwa. 
Tendencje te nie przybierają wprawdzie jeszcze rozmiarów katastrofalnych, jednak już teraz 
należy podejmować działania służące z jednej strony zwiększaniu liczby ludności, a z drugiej 
zapewnieniu opieki i wsparcia coraz większej rzeszy osób w podeszłym wieku, 
niesamodzielnych oraz osobom z niepełnosprawnościami. Coraz rzadsze są obecnie rodziny 
wielopokoleniowe, bo społeczeństwo propaguje model rodziny nuklearnej, zaś dorosłe dzieci 
i wnuki migrują do większych miast lub za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych 
warunków życia.  
Istotny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy wywiera kondycja lokalnego rynku 
pracy. Nasycenie podmiotami gospodarczymi lokuje ją w połowie rankingu gmin 
województwa warmińsko-mazurskiego. Większość tych podmiotów to mikro i małe 
przedsiębiorstwa, głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które 
charakteryzują się niskim potencjałem do tworzenia miejsc pracy. W skali Gminy nie 
przekłada się to na znaczący poziom zatrudnienia. W rolnictwie natomiast, które jest istotną 
gałęzią lokalnej gospodarki, zatrudnienie ma najczęściej sezonowy charakter i jest 
uzależnione od czasu trwania pór roku oraz pogody.  
Duża część miejscowości na terenie Gminy Małdyty ma charakter popegeerowski. Co 
prawda, w okresie 25 lat od zmiany ustrojowej w Polsce nastąpiły silne przemiany 
gospodarcze, społeczne i kulturowe, które dotknęły również obszary wiejskie. Jednakże 
proces ten przyniósł ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. „Te pierwsze wiążą 
się ze wzrostem poziomu wykształcenia mieszkańców, intensywnym rozwojem pozarolniczej 
działalności gospodarczej, rozbudową systemów infrastruktury technicznej czy wzrostem 
aktywności społeczności lokalnej. Z kolei te drugie łączą się między innymi z nasilonym 
procesem odpływu migracyjnego młodych osób, spadkiem dochodów uzyskiwanych z 
produkcji rolniczej czy społecznymi i ekonomicznymi konsekwencjami zjawiska 
bezrobocia”18. 
Około jedna ósma mieszkańców Gminy Małdyty obejmowana jest różnego rodzaju pomocą 
społeczną. Wśród najczęstszych powodów udzielania im wsparcia należy wymienić: 
bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, potrzebę ochrony macierzyństwa,  bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwałą lub ciężką chorobę. Problemy te są 

                                                      
18 Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. 
Raport podsumowujący, Warszawa 2012, s. 6.  
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trudne do przezwyciężenia przede wszystkim z tego względu, że mają utrwalony charakter – 
świadczą o tym nieznaczne zmiany liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z ich 
powodu. Ponadto najczęściej współwystępują ze sobą i wzajemnie się warunkują. 
Niejednokrotnie są też wierzchołkiem góry lodowej, pod którym kryją się uzależnienia, 
przemoc w rodzinie, przestępczość i inne problemy oraz dysfunkcje. 
Szczególnym wyzwaniem jest bezrobocie – zwłaszcza długotrwałe, które powoduje poważne 
negatywne konsekwencje psychologiczne i materialne w wymiarze indywidualnym oraz 
społecznym. Koszty ponosi również gospodarka lokalna oraz budżet Gminy, ponieważ 
mieszkańcy minimalizują konsumpcję, płacą mniej podatków oraz częściej korzystają z 
pomocy społecznej. W istocie wyzwaniem nie jest jednak tylko bezrobocie, które dość łatwo 
zidentyfikować w oparciu o dane PUP. Również tymczasowość zatrudnienia, praca w szarej 
strefie albo zatrudnienie za najniższą krajową mogą wzmacniać deprywację różnorodnych 
potrzeb ludzi. 
Zasoby instytucjonalne, organizacyjne i ludzkie w Gminie stanowią istotny czynnik rozwoju 
społecznego poprzez m.in. aktywizację społeczności lokalnych oraz pomoc osobom i 
rodzinom w najtrudniejszej sytuacji. Ważnym aspektem jest tu aktywność organizacji 
pozarządowych, a także współpraca instytucjonalna służąca jak najlepszemu wykorzystaniu 
dostępnych zasobów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.  
Niniejsza Strategia, z racji swojej nazwy, ma służyć rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Warto jednak pamiętać, iż jest to proces długotrwały i wymagający wielu zintegrowanych i 
wielopłaszczyznowych działań. Niejednokrotnie wymaga jednak całkowitej zmiany 
mentalności osób, rodzin i całych społeczności, ponieważ bez ich chęci i zaangażowania 
działania te nie przyniosą skutków. Dodatkowym utrudnieniem może być dziedziczność 
problemów i dysfunkcji, która powoduje, że czerpanie przez kolejne pokolenia poglądów i 
wzorców zachowań od swoich rodzin, ma wymiar negatywny. Pozwala też prognozować 
pogłębianie się występujących wypaczeń i pogłębianie obszarów wykluczenia społecznego.  
Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych może wymagać podejmowania działań 
zapobiegawczych, służących wczesnemu wykrywaniu objawów dysfunkcji; edukacji i 
informowaniu społeczeństwa w zakresie m.in. zagrożeń społecznych i możliwości ich 
zapobiegania i likwidowania, a także pobudzaniu aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców. Działania te powinny iść w parze ze zrównoważonym rozwojem Gminy 
Małdyty, uwzględniającym, obok kierunków gospodarczych nastawionych na wzrost liczby 
miejsc pracy i atrakcyjność inwestycyjną gminy, również kierunki wspierające budowę 
społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego i świadomego.  
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5. Cele i kierunki działań 

Część wdrożeniowa Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Małdyty na lata 
2016-2024 została usystematyzowana w formie obszarów. Każdy z nich dotyczy innego 
wycinka rzeczywistości społecznej, jednak wszystkie służą realizacji celu głównego Strategii i 
są ze sobą ściśle powiązane. Wszystkie obszary należy wobec tego rozpatrywać łącznie w 
kontekście rozwoju społecznego Gminy, uwzględniając jednak to, że wdrożenie założeń 
jednego z nich będzie miało istotny wpływ na powodzenie pozostałych.  
Cel główny Strategii brzmi: 

Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych przypisanych do każdego z 
obszarów realizacji Strategii. Wskazany poniżej katalog działań wyznacza kluczowe, 
niezbędne kierunki zaangażowania władz samorządu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz 
partnerów lokalnych. Nie jest katalogiem zamkniętym, więc jeżeli w trakcie wdrażania 
Strategii pojawią się jeszcze inne pomysły (projekty) wpisujące się w jej cele, to również 
powinny zostać wzięte pod uwagę.  
 

Obszar 1. Zaradność życiowa i aktywność zawodowa mieszkańców 

Wizja: Mieszkańcy Gminy Małdyty są zaradni życiowo, funkcjonują w sposób minimalizujący 
ryzyko wystąpienia trudnych sytuacji, a jednocześnie są świadomi tego, jak sobie z nimi 
radzić. Mają świadomość, że to oni są głównymi kreatorami własnego życia, dlatego 
podejmują świadome decyzje osobiste i zawodowe. Są aktywni na rynku pracy – pracują, 
dokształcają się, uzupełniają bądź zmieniają kwalifikacje w zależności od potrzeb. Cechuje ich 
otwartość i mobilność. Bariery ograniczające dostęp do rynku pracy osobom z grup 
defaworyzowanych są minimalizowane, a wszystkie osoby, które chcą pracować, mają taką 
możliwość. 
 

Cel strategiczny 1.   
Wzmacnianie kompetencji mieszkańców sprzyjających aktywności zawodowej oraz 

zaradności życiowej 
 
Cele szczegółowe: 
1.1. Kreowanie warunków dla aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym osób w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 
1.2 Wzrost kompetencji sprzyjających aktywności, samodzielności i zaradności życiowej. 
1.3. Zmniejszanie obszarów wykluczenia związanych z ubóstwem materialnym oraz 

niepewnością mieszkaniową. 
 

 
 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Małdyty  
w środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym 
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Kierunki działań: 
1) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami rynku pracy w zakresie: 

 organizacji wsparcia dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy 
przez doradców zawodowych, psychologów, coachów i innych specjalistów pod 
kątem np. budowania motywacji oraz wyboru i planowania ścieżki zawodowej; 

 realizacji programów umożliwiających mieszkańcom, w szczególności należącym 
do grup defaworyzowanych na rynku pracy, zdobycie nowych lub aktualizację 
posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie doświadczenia w pracy 
poprzez szkolenia i kursy zawodowe, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, 
prace społecznie użyteczne i roboty publiczne; 

 wsparcia osób podejmujących samozatrudnienie w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej albo spółdzielni socjalnej. 

2) Promocja elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy jako elementu ułatwiającego 
godzenie obowiązków zawodowych z pełnieniem ról rodzinnych. 

3) Organizacja kursów, szkoleń i warsztatów, służących rozwijaniu i pomnażaniu kapitału 
życiowego osób niezbędnego do poprawnego pełnienia ról rodzinnych, społecznych i 
zawodowych. 

4) Wspieranie mieszkańców gminy w zakresie nabywania umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, a także rozwiązywania problemów socjalno-
bytowych i finansowych, w tym prewencji przed utratą mieszkania i eksmisją. 

5) Organizowanie zbiórek żywności, odzieży i innych podstawowych dóbr z przeznaczeniem 
dla najbardziej potrzebujących, w szczególności rodzin wielodzietnych i niepełnych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

6) Udzielanie wsparcia finansowego oraz świadczeń w naturze rodzinom i osobom 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności niezaradnym życiowo z 
powodu niepełnosprawności fizycznej i/lub intelektualnej, rodzinom wielodzietnym i 
niepełnym, a także dotkniętym zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi lub 
ekologicznymi. 

7) Wspieranie rozwoju różnych form mieszkalnictwa i budownictwa społecznego. 
 
Okres realizacji: 2016-2024 (działania ciągłe) 
 
Wskaźniki monitoringu: 
1) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa, bezrobocia; liczba 

rodzin; liczba osób w rodzinach (źródło danych: GOPS). 
2) Liczba bezrobotnych z terenu Gminy, w tym m.in. kobiety, osoby niepełnosprawne, 

długotrwale bezrobotni, bezrobotni do 30 roku życia i powyżej 50 lat (źródło danych: 
PUP). 

3) Liczba bezrobotnych z terenu Gminy, którzy wzięli udział w różnych formach aktywizacji 
zawodowej (PUP). 

4) Liczba bezrobotnych z terenu Gminy, którzy podjęli pracę niesubsydiowaną (PUP). 
5) Liczba zorganizowanych zbiórek żywności, odzieży i innych podstawowych dóbr z 

przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących (GOPS). 
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6) Liczba zrealizowanych programów w zakresie prewencji przed utratą mieszkania, 
eksmisją i bezdomnością (GOPS). 

7) Liczba mieszkań komunalnych oraz mieszkań (lokali) socjalnych w zasobie gminy (UG). 
8) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności, zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych i ekologicznych; liczba rodzin; liczba osób w rodzinach (GOPS). 
 

Obszar 2. Funkcjonowanie rodzin 

Wizja: Rodziny zamieszkujące Gminę Małdyty prawidłowo wypełniają swoje funkcje,  
zapewniając dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój, a tym samym dobry start w 
dorosłość. Świadomie kształtują swoje relacje wewnętrzne, są otwarte na nowe wyzwania i 
możliwości, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kreują pozytywne wzorce oparte na 
szacunku i miłości.  
 

Cel strategiczny 2.   
Wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnieniu 

dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
2.1. Wzrost kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie opieki i wychowania dzieci. 
2.2 Wsparcie rodzin w zapewnianiu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 
2.3. Poprawa dostępu do usług wsparcia dla rodzin doświadczających trudności. 
 
Kierunki działań: 
1) Organizacja różnych form edukacji (np. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, prelekcje i 

spotkania ze specjalistami, indywidualne treningi kompetencji, kampanie społeczne) 
dotyczących m.in. świadomego rodzicielstwa, rozwiązywania problemów opiekuńczo-
wychowawczych, porozumiewania się ze swoimi dziećmi, konsekwencji i asertywności, 
rozpoznawania, kontrolowania i wyrażania uczuć własnych oraz uczuć dzieci, a także 
umiejętnego stosowania nagród i kar. 

2) Promocja i realizacja programów edukacyjnych oraz profilaktycznych w zakresie dbania o 
zdrowie dziecka, w tym m.in. badań profilaktycznych, szczepień ochronnych, odżywiania, 
profilaktyki stomatologicznej, zapobiegania wadom postawy. 

3) Pedagogizacja rodziców oraz wzmocnienie współpracy placówek oświatowych z 
rodzicami dzieci uczęszczających do szkół. 

4) Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w różnych formach (np. warsztatów, 
kółek, konkursów, turniejów sportowych, wycieczek i obozów edukacyjnych) 
doskonalących wiedzę i umiejętności oraz rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i 
młodzieży w powiązaniu z nabywaniem umiejętności osobistych i interpersonalnych. 

5) Przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i 
gospodarczym poprzez umożliwienie nabywania praktycznych umiejętności oraz 
kształtowania postaw prospołecznych i przedsiębiorczych. 

6) Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do obiektów sportowo-rekreacyjnych i 
kulturalnych m.in. poprzez zapewnienie dojazdów na terenie Gminy. 
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7) Rozbudowa systemu opieki i wychowania dzieci do 6 roku życia, wspierającego 
wszechstronny ich rozwój, a także ułatwiającego aktywizację zawodową rodziców, w tym 
zwłaszcza kobiet po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. 

8) Zapewnienie wsparcia rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych w postaci m.in. pracy socjalnej, asystentury rodzinnej, 
pomocy rodzin wspierających, wolontariuszy, organizacji grup samopomocowych. 

9) Upowszechnianie nowych metod i narzędzi pracy z rodzinami, w tym m.in. terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniach i mediacji rodzinnych. 

10) Rozwój poradnictwa specjalistycznego oraz pracy terapeutycznej z dziećmi, osobami 
dorosłymi i całymi rodzinami doświadczającymi przemocy domowej oraz uzależnień. 

 
Okres realizacji: 2016-2024 (działania ciągłe) 
 
Wskaźniki monitoringu: 
1) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, potrzeby ochrony macierzyństwa; liczba rodzin i liczba osób 
w rodzinach (GOPS). 

2) Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pracą socjalną (GOPS). 
3) Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pracą asystenta rodziny (GOPS). 
4) Liczba zorganizowanych form edukacji rodziców i opiekunów (GOPS, UG, placówki 

oświatowe i in.). 
5) Liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach Punktu konsultacyjno-profilaktycznego 

(Punkt). 
6) Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych i profilaktycznych (GOPS, UG, GKRPA, 

GOKiS, placówki oświatowe i in.). 
7) Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne (placówki oświatowe). 
8) Liczba dzieci do 6 roku życia objętych opieką i wychowaniem w placówkach (UG). 
 

Obszar 3. Włączenie społeczne osób starszych, niepełnosprawnych i 
chorujących 

Wizja: W Gminie Małdyty osoby starsze, niepełnosprawne i chorujące żyją w godnych 
warunkach. Jeżeli pozwala im stan zdrowia, mają możliwość podejmowania aktywności 
zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Czują się potrzebni rodzinie i społeczeństwu, wykazują 
inicjatywę oraz realizują swoje pasje. Osoby, którym stan zdrowia odbiera sprawność i 
możliwość podejmowania aktywności, korzystają z szerokiej oferty pomocy i wsparcia. 
 

Cel strategiczny 3.   
Zwiększenie uczestnictwa osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorujących  

w życiu społecznym. 
 

Cele szczegółowe: 
3.1. Wzmocnienie integracji osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących z lokalnym 

środowiskiem. 



38 
 

3.2 Wzrost aktywności osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących. 
3.3. Zwiększenie dostępności różnych form opieki i wsparcia dla osób o ograniczonej 

samodzielności. 
 
Kierunki działań: 
1) Realizacja programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji informacyjnych dotyczących 

potrzeb i problemów osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących, służących 
przełamywaniu stereotypów społecznych oraz integracji tych grup z lokalnym 
środowiskiem. 

2) Likwidacja barier urbanistycznych, komunikacyjnych i architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej, a także w miejscach powszechnie uczęszczanych. 

3) Realizacja różnorodnych form aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i 
sportowo-rekreacyjnej osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących, w tym m.in.: 

 kursy i szkolenia umożliwiające nabywanie kompetencji z zakresu obsługi 
komputera, Internetu i nowinek technologicznych; 

 spotkania i pogadanki dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego i 
materialnego, przeciwdziałające próbom wyłudzenia pieniędzy, radzeniu sobie z 
przejawami agresji itp.; 

 zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania uczestników; 

 wyjazdy kulturalne, wycieczki oraz wizyty studyjne. 
4) Upowszechnianie pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych i chorujących a także zaangażowanie tych osób w inicjatywy lokalne. 
5) Realizowanie w miejscu zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących 

wysokiej jakości usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, umożliwiających im dłuższe 
pozostanie w lokalnym środowisku.  

6) Rozwój instytucjonalnych form opieki i wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i 
chorujących, zapewniających pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a 
także stymulujących intelektualną, psychiczną i fizyczną sprawność. 

 
Okres realizacji: 2016-2024 (działania ciągłe) 
 
Wskaźniki monitoringu: 
1) Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych, kampanii i akcji informacyjnych (źródło 

danych: GOPS, UG, GOKiS i in.). 
2) Liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery (GOPS, UG i in.). 
3) Liczba zorganizowanych form aktywności osób starszych, niepełnosprawnych, 

chorujących (GOPS, UG, GOKiS i in.). 
4) Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania (GOPS). 
5) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności,  

długotrwałej lub ciężkiej choroby; liczba rodzin; liczba osób w rodzinach (GOPS). 
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6) Liczba ośrodków wsparcia dziennego, w tym liczba miejsc/liczba osób korzystających w 
ciągu roku (podmioty prowadzące). 

 

Obszar 4. Aktywność i świadomość społeczności lokalnej 

Wizja: Mieszkańcy Gminy Małdyty tworzą aktywną i świadomą społeczność lokalną. Są 
zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego, integrując się zarówno w sposób 
nieformalny, jak i poprzez organizacje pozarządowe. Chętnie poszerzają swoją wiedzę, dzięki 
czemu świadomie kreują własne życie, relacje z innymi ludźmi oraz najbliższe otoczenie. 
Wysoki poziom świadomości społeczeństwa sprzyja zmniejszaniu zagrożenia oraz skali 
występowania dysfunkcji społecznych.  
 

Cel strategiczny 4.   
Zwiększenie aktywności i świadomości społecznej mieszkańców. 

 
Cele szczegółowe: 
4.1. Wzrost świadomości społecznej i obywatelskiej. 
4.2 Wzmocnienie oddziaływań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie dysfunkcji 

społecznych. 
4.3. Rozwój oddolnej aktywności mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji 

pozarządowych. 
 
Kierunki działań: 
1) Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych służących podnoszeniu wiedzy 

oraz kształtowaniu postaw społecznych, w szczególności w zakresie:  
 zdrowia, w tym profilaktyki chorób, profilaktyki stomatologicznej, zdrowego stylu 

życia, właściwego odżywiania się, dbałości o higienę i kulturę fizyczną; 

 specyficznych potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 
chorujących; 

 uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, innych 
zachowań ryzykownych, przemocy domowej oraz zachowań agresywnych; 

 bezpieczeństwa publicznego, w tym: umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, nowych form zagrożeń takich jak np. cyberprzestępczość, a 
także konsekwencji wynikających z łamania przepisów prawa; 

 wiedzy ekonomicznej, w tym gospodarowania budżetem domowym, zawierania 
umów kupna-sprzedaży, praw konsumenckich, zakładania lokat 
oszczędnościowych, zaciągania pożyczek i kredytów; 

 ochrony środowiska, dbania o czystość najbliższego otoczenia, segregacji 
odpadów, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii itp. 

2) Wczesna diagnoza środowisk rodzinnych pod kątem zagrożenia dysfunkcjami, 
obejmująca interdyscyplinarne procesy służące rozpoznaniu problemów oraz 
zaplanowaniu adekwatnych działań zaradczych. 
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3) Upowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby 
uzależnione i ich rodziny, a także przez sprawców i ofiary przemocy w rodzinie, za 
pośrednictwem np. mediów, materiałów drukowanych, spotkań mieszkańców ze 
specjalistami. 

4) Organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości o zasięgu sołeckim lub gminnym, 
związanych ze świętami narodowymi, religijnymi, ważnymi rocznicami oraz lokalnymi 
tradycjami i zwyczajami, sprzyjających budowaniu tożsamości i poczucia przynależności 
do wspólnoty. 

5) Współpraca merytoryczna i finansowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie służąca poprawie dostępności usług społecznych oraz zaangażowaniu 
obywateli w rozwój lokalny. 

6) Działania na rzecz organizowania społeczności lokalnej poprzez środowiskową pracę 
socjalną, animację społeczną, wspieranie grup nieformalnych oraz zorganizowanych 
form aktywności mieszkańców (np. klubów seniora, kół gospodyń wiejskich). 

7) Upowszechnianie ekonomii społecznej jako sfery aktywności obywatelskiej, która służy 
rozwojowi lokalnemu, integracji osób zagrożonych wykluczeniem oraz dostarczaniu 
usług społecznych, na przykład poprzez rozwój koncepcji wsi tematycznych 
wykorzystujących zasoby przyrodnicze, kulturowe i społeczne gminy. 

 
Okres realizacji: 2016-2024 (działania ciągłe) 
 
Wskaźniki monitoringu: 
1) Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu alkoholizmu, narkomanii, 

przemocy w rodzinie; liczba rodzin; liczba osób w rodzinach (GOPS). 
2) Liczba zrealizowanych programów edukacyjno-profilaktycznych/liczba uczestników 

(GOPS, UG, GOKiS, placówki oświatowe, GKRPA i in.). 
3) Liczba inicjatyw sprzyjających integracji społecznej (GOPS, UG, GOKiS, sołectwa i in.) 
4) Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań 

publicznych gminy (UG). 
5) Wartość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych (UG). 
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6. Zarządzanie realizacją Strategii 

6.1. Ramy formalno-prawne 

W świetle ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy nie tylko opracowanie strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ale również jej późniejsza realizacja. Znaczna część kierunków działań 
zaplanowanych w Strategii mieści się w zadaniach jednostek organizacyjnych Gminy 
Małdyty, Powiatu Ostródzkiego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które są już 
skutecznie wdrażane. Jest tu jednak także sfera nowych pomysłów i rozwiązań, stanowiących 
odpowiedź na nasilające się problemy oraz nie zaspokojone w dostatecznym stopniu 
potrzeby mieszkańców.  
Zasadniczą rolę w zakresie planowania oraz podejmowania decyzji strategicznych będą 
odgrywały władze Gminy Małdyty – Wójt oraz Rada Gminy, natomiast instytucją 
koordynującą działania związane z wdrażaniem Strategii będzie Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Małdytach. Do zadań GOPS będą należały w szczególności: 
 czynności operacyjne – ustalanie z interesariuszami bieżących potrzeb, podziału 

zadań i odpowiedzialności, a także uszczegóławianie zapisów strategii w postaci 
rocznych lub kilkuletnich programów wpisujących się w sferę pomocy i integracji 
społecznej, wynikających z różnych ustaw; 

 czynności monitorujące – regularny monitoring poziomu osiągnięcia celów i 
rezultatów oraz zakresu zrealizowanych działań; 

 czynności informacyjno-konsultacyjne – przekazywanie władzom Gminy, lokalnym 
partnerom i instytucjom współpracującym oraz mieszkańcom informacji na temat 
stanu wdrożenia Strategii, a także pozyskiwanie informacji zwrotnej w tym zakresie; 

 czynności wnioskodawcze – przedkładanie władzom Gminy oraz lokalnym partnerom 
stosownych wniosków oraz rekomendacji dotyczących decyzji i działań korygujących 
wdrażanie Strategii oraz aktualizacji dokumentu. 

Zarządzanie realizacją Strategii powinno być systemowe, elastyczne i otwarte na zmieniające 
się uwarunkowania, ponieważ strategia jest planem dostosowanym do dynamicznych 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, jednak w taki sposób, aby tam gdzie to możliwe, 
kształtować rzeczywistość społeczną w oparciu o wizję pożądanych zmian. 

6.2. Główne założenia monitoringu 

Monitoring stanowi proces gromadzenia oraz analizowania informacji ilościowych i 
jakościowych, służący odpowiedzi na pytania: „Co zostało zrobione?”, „Kiedy to zostało 
zrobione?” i „Jak to zostało zrobione?”. Dzięki monitoringowi można uchwycić różnice 
pomiędzy założeniami planu strategicznego a ich faktycznym wykonaniem, w dwóch 
zasadniczych obszarach:  

1) rzeczowym (merytorycznym) – dotyczącym postępu realizacji działań pod względem 
osiągniętych efektów oraz terminowości wykonania; 

2) finansowym – obejmującym zarządzanie środkami, przede wszystkim pod kątem 
efektywności wydatków.  

Monitoring realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Małdyty na lata 
2016-2024 będzie prowadzony nie rzadziej niż w okresach dwuletnich, za każde dwa 
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zakończone lata kalendarzowe jej wdrażania. Przedmiotem monitoringu będą wskaźniki19 
oparte na obiektywnych dowodach obrazujących stan założonych działań oraz osiągniętych 
rezultatów i celów. Odnoszą się one do kierunków niezbędnych działań, które zostały 
przyporządkowane poszczególnym obszarom Strategii. Monitoringowi mogą podlegać 
również wskaźniki kontekstowe, pokazujące ogólną sytuację społeczną Gminy Małdyty, 
mające charakter komplementarny wobec wskaźników realizacji działań. Ich analiza pozwoli 
spojrzeć na proces realizacji Strategii w odniesieniu do sytuacji w Gminie. 
Raporty z monitoringu powinny zawierać w szczególności: 
 opis uwarunkowań i przebieg procesu monitorowania Strategii; 
 ocenę wpływu uwarunkowań zewnętrznych, np. zmian prawa, procesów 

ekonomicznych czy zjawisk społeczno-kulturowych, na aktualność założeń Strategii; 
 ogólną charakterystykę bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy; 
 prezentację obszarów i celów Strategii, zrealizowanych wskaźników wdrażania, a 

także opis zrealizowanych działań pod względem jakościowym i ilościowym; 
 wnioski i rekomendacje. 

Ze względu na terminy udostępniania danych statystycznych20, zaleca się, aby raporty  
z monitoringu były opracowywane do końca czerwca roku następującego po okresie 
sprawozdawczym, a następnie przedkładane Wójtowi i Radzie Gminy. Po ich zatwierdzeniu 
należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu i zapoznania się z nimi przez obywateli, na 
przykład poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6.3. Źródła finansowania 

Realizacja kierunków działań zaplanowanych w Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych Gminy Małdyty na lata 2016-2024 będzie wymagała odpowiednich zasobów 
finansowych. Jednym z podstawowych źródeł finansowania będzie budżet Gminy, w zakresie 
działań realizowanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze w ramach swoich 
podstawowych, statutowych zadań. Pewien zakres działań jest ponadto możliwy do realizacji 
komplementarnie lub nawet wspólnie przez Samorząd Gminy, Powiatu Ostródzkiego, 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne jednostki – na podstawie zawieranych 
pomiędzy nimi porozumień.  
Środki na realizację zadań będą pochodzić również z budżetu państwa – w postaci subwencji 
ogólnej oraz dotacji celowych. Część z nich trzeba będzie pozyskać startując w konkursach, 
ponieważ w tej kategorii mieszczą się programy rządowe oraz programy ministerstw. Wśród 
głównych programów w zakresie polityki społecznej można wskazać programy ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, takie jak:  
 Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
 Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa 

socjalnego, 

                                                      
19 Katalog wskaźników został przedstawiony w ramach obszarów realizacji Strategii. Ma on charakter otwarty. 
Jeżeli w procesie monitoringu zostanie zidentyfikowana potrzeba zmiany jego zakresu, możliwe jest 
wprowadzenie zmian i uzupełnień bez konieczności aktualizacji dokumentu – o ile będą one służyły lepszemu 
rozpoznaniu sytuacji społecznej oraz efektów wdrażania Strategii. Stosowną decyzję w tym zakresie podejmuje 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach. 
20 Względnie długi czas oczekiwania dotyczy w szczególności statystyki publicznej prowadzonej przez GUS. Dla 
przykładu najświeższe dane dotyczące demografii i rynku pracy są zwykle dostępne około połowy maja.  
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 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH,  
 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej,  
 Program Wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015-2020,  
 Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.  

Dla organizacji pozarządowych dostępny natomiast jest Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020. 
Druga grupa źródeł finansowania to przede wszystkim środki z Funduszy Europejskich 
dostępne w ramach perspektywy obejmującej lata 2014-2020. Polska otrzyma w niej około 
4,5 mld euro więcej niż w latach 2007-2013; na politykę spójności przeznaczy 82,5 mld euro. 
Dla realizacji zadań w zakresie polityki społecznej istotne znaczenie będzie miał Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 
szczególności osie priorytetowe 10) Regionalny rynek pracy i 11) Włączenie społeczne.  
Obecna perspektywa finansowa daje również możliwość pozyskania środków z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jego zakres ma służyć poprawie 
funkcjonowania polityk sektorowych, a także interwencji w obszarach m.in. wsparcia 
młodych osób na rynku pracy, efektywnych polityk publicznych dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji, a także innowacji społecznych. 
W trzeciej grupie źródeł finansowania mieszczą się natomiast środki prywatne pochodzące z 
fundacji (np. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, 
Fundacja PZU, Fundacja Orange, Fundacja Aviva), pieniądze od sponsorów, środki z 1% dla 
organizacji pożytku publicznego, darowizny, zbiórki publiczne i inne. Ta grupa źródeł jest 
dostępna przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Omawiane wcześniej możliwości 
pozyskania środków na realizację zadań zaplanowanych w Strategii również nie muszą być 
pozyskiwane przez samorząd gminy. W zależności od specyfiki programu bądź funduszu, 
realizatorami projektu mogą być podmioty ekonomii społecznej. Nieodzowna będzie więc 
współpraca i generowanie potencjału w postaci partnerstw międzysektorowych.  
Określenie bardziej precyzyjnych ram finansowych Strategii nie wydaje się obecnie możliwe 
ani celowe. Planowanie finansowe ograniczone jest przede wszystkim przez szeroki zakres 
tematyczny dokumentu oraz pięcioletni okres jego obowiązywania. Korzystanie natomiast ze 
środków pochodzących z programów pomocowych wiąże się z incydentalnością wsparcia ze 
względu na ich konkursowy charakter. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, w tym 
zewnętrzne uwarunkowania prawne i ekonomiczne, powodują, że określanie w momencie 
tworzenia Strategii wysokości środków potrzebnych do realizacji jej zadań (zarówno po 
stronie dochodów jak i wydatków) stanowi poważne wyzwanie. Dlatego też adekwatne do 
faktycznych potrzeb kosztorysy będą tworzone w momencie planowania i aktualizacji 
budżetu Gminy Małdyty (w tym planów finansowych poszczególnych jednostek 
organizacyjnych) oraz opracowywania projektów uszczegóławiających założenia Strategii. 
 
Opracowanie Strategii:  
Izabela Jurzyńska – na podstawie umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małdytach 


