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I. Wstęp  

 
Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej nie jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy   

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jest dokumentem opracowanym 

przez zespół osób aktywnie uczestniczących w realizacji polityk społecznych na terenie gminy Drawno. 

Celem niniejszego dokumentu jest poznanie potencjału posiadanych zasobów oraz zdiagnozowanie 

problemów i potrzeb społecznych wymagających rozwiązania i zaspokojenia za pomocą narzędzi 

ekonomii społecznej.  

Wyznaczone cele i zadania są raczej zbiorem rekomendacji i propozycji, których realizacja przyczyni się 

do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów dla rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Na potrzeby niniejszego opracowania potraktowano ekonomię społeczną dość szeroko - jako  

instrument rozwoju lokalnego wykorzystujący mechanizmy gospodarcze do realizacji celów 

społecznych. Bliżej jej do gospodarki społecznej rozumianej jako system przedsiębiorstw  

i organizacji oraz właściwych im uregulowań  prawnych,  mających na  celu wspieranie osób  

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Przy konstruowaniu Planu przyjęto podejście partycypacyjne i partnerskie. W regularnie odbywanych 

spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy 

społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, a więc kluczowi interesariusze, których działania 

przyczynić się mogą do rozwoju ekonomii społecznej w gminie Drawno, a w szczególności  

do skuteczniejszej realizacji klauzul społecznych w zamówieniach publicznych i usług społecznych 

użyteczności publicznej. Lista uczestników procesu tworzenia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Gminie Drawno znajduje się na ostatniej stronie powyższego dokumentu. 

Zespół pracował nad Planem podczas trzech spotkań roboczych od października 2021 r., do stycznia 

2022 r. W ich trakcie starano się odzwierciedlać takie wartości polityki społecznej jak: 

partycypacyjność, wielosektorowość, solidarność, ład społeczny, równość, partnerstwo, 

subsydiarność. Spotkania miały warsztatowy charakter, w ich czasie dyskutowano o istniejących 

problemach społecznych, analizowano poziom rozwoju sektora ekonomii społecznej w gminie Drawno 

i zastanawiano się nad możliwościami poprawy sytuacji. W działaniach korzystano z pomocy 

moderatorów zewnętrznych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego realizującego projekt „Ekonomia społeczna kluczem do 

sukcesu”, dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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W czasie procesu przygotowania Planu posłużono się następującymi narzędziami metodologicznymi: 

(1) wypracowanie koncepcji Planu, (2) określenie metod przygotowania materiału,  

(3) zidentyfikowanie grup i środowisk  wymagających wsparcia, (4) rozpoznanie zasobów istniejących  

w gminie Drawno, (5) zdiagnozowanie deficytów i mankamentów, z którymi boryka się gmina,  

(6) sformułowanie celów  i kompatybilnych z nimi działań oraz sposobów/formuły jego realizacji i (7) 

koordynowania działań podejmowanych w ramach Planu.  

Całość procesu przygotowania Planu oparto na diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy, 

którą sporządzono na podstawie dostępnych danych wtórnych Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Drawno na lata 2021–2025, Lokalny program rewitalizacji gminy Drawno na lata 

2017–2023”,   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 oraz treści 

wypracowywanych przez uczestników poszczególnych spotkań.  

II. Kontekst legislacyjny Planu  

Ekonomia społeczna zajmuje poczesne miejsce w wielu dokumentach strategicznych i  planistycznych 

szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego.   

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęty został Krajowy Program Rozwoju  Ekonomii 

Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) będący elementem systemu 

dokumentów strategicznych służących realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 - 

Trzecia Fala Nowoczesności.  

Cel nadrzędny KPRES: „W roku 2023 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, 

spójności społecznej oraz rozwoju gospodarczego” przełożony został na cel strategiczny: 

„Do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej 

sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności publicznej działającym  

we wspólnotach samorządowych”.  

Realizacji tak określonych celów  służyć  mają  4  cele  operacyjne,  wśród  których,  jako  najistotniejszy  

dla niniejszego  opracowania  wymienić  należy  Cel  operacyjny  1:  Odpowiedzialna wspólnota.  

Wzmocnienie  roli  podmiotów  ekonomii  społecznej  we  wspólnotach samorządowych. 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych preferencyjnie będą traktowane przedsięwzięcia 

mające na celu powstawanie i rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, osobami 

niepełnosprawnymi, osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym, osobami starszymi, 

osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.                                                            
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Tym samym finansowane będą projekty wspierające:  

- podmioty opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobki (m.in. przyzakładowe), kluby dziecięce, oddziały 

żłobkowe oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach;  

- usługi opiekuńcze nad osobami zależnymi;  

- usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych;  

- usługi wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;  

- rozwój mieszkań chronionych, wspomaganych i treningowych.  

W projekcie założeń do ustawy o ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej, w zakresie usług 

społecznych znajdziemy natomiast następujące zapisy:  

„Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej uczestniczą w procesie realizacji zadań użyteczności 

publicznej w samorządzie terytorialnym, poprzez: współudział w badaniu potrzeb i planowaniu 

świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej na poziomie gminnym / powiatowym  

(co zostało opisane w Rozdziale III projektu założeń) oraz realizację zadań użyteczności publicznej    

w zakresie usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju 

lokalnego”. 

oraz:  

„Zadania użyteczności publicznej w zakresie usług społecznych użyteczności publicznej i zadań 

publicznych w zakresie rozwoju lokalnego powinny być realizowane:  

1) przez jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie lub jednostki przez siebie kontrolowane  

w trybie tzw. „in house”; 

2) w trybie partnerstwa, co wymagać będzie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie wprowadzających nowy rozdział o partnerstwie publiczno-społecznym, 

określającym tryb wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych na podobnych zasadach, 

jak w przypadku przepisów ustawy o zasadach wspierania polityki rozwoju;  

3) zlecanie podmiotom ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwom społecznym zadań 

publicznych w trybie powierzania usług społecznych użyteczności publicznej oraz w trybie 

wspierania zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego w ramach przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. (…)”   

 

W ramach zamówień publicznych można także określić wymagania o charakterze społecznym związane 

z realizacją zamówienia, m.in. poprzez zobowiązanie wykonawców do zatrudnienia do realizacji osób 
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z określonych grup czy też doprecyzowanie formy zatrudnienia osób wykonujących wskazane 

czynności w ramach realizacji zamówienia. 

Rozwiązania uwzględnione w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 

2021r. poz. 1129 z późn. zm ), dalej „pzp” pozwalają osiągać różne korzyści społeczne, ale koncentrują 

się one przede wszystkim na: 

• zwiększaniu stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego pracowników, 

• zatrudnianiu oraz integracji zawodowej i społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

• ułatwianiu dostępu do zamówień publicznych podmiotom prowadzącym integrację społeczną 

i zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami, spółdzielniom socjalnym, 

• dostosowaniu przedmiotu zamówienia do potrzeb jego użytkowników, w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami, 

• stosowaniu w realizacji zamówienia produktów lub usług posiadających etykiety społeczne. 

 

Przepisy pzp pozwalają zamawiającym określać warunki udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, warunki dotyczące przedmiotu realizacji zamówienia, a także kryteria oceny ofert, 

uwzględniając aspekty społeczne. Niekiedy wiążą się one z ograniczeniem nadrzędnej w zamówieniach 

publicznych zasady konkurencyjności, ale jest to ograniczenie dopuszczone prawem unijnym i 

krajowym, gdyż dzięki temu można osiągać istotne korzyści społeczne. 

Ponadto, należałoby uwzględnić przewidziane już ustawą pzp wyłączenie spod obowiązku stosowania 

przepisów ustawy pzp w przypadku zamówień o wartości mniejszej,  

niż wartość progów unijnych, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji oraz wykonywane  

na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej udzielane przez gminy lub jednostki podległe gminom 

niektórym podmiotom ekonomii społecznej (NGO i spółdzielnie socjalne), których działalność 

statutowa obejmuje realizację tego typu zamówień.  

W tym samym dokumencie zdefiniowano także katalog podmiotów ekonomii społecznej: 

• jednostki reintegracyjne (WTZ, ZAZ, CIS, KIS) 

• podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, w tym organizacje pozarządowe 

• spółdzielnie (w tym spółdzielnie socjalne) 
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• towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i zakłady reasekuracji, wykonujące działalność                                  

w formie towarzystwa reasekuracji wzajemnej 

• przedsiębiorstwa społeczne 

oraz katalog obszarów, w których możliwe jest realizowanie usług  społecznych użyteczności publicznej 

przez podmioty ekonomii społecznej: 

• pomoc społeczna 

• opieka nad dziećmi 

• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

• edukacja 

• ochrona zdrowia 

• wspieranie osób niepełnosprawnych 

• gminne budownictwo mieszkaniowe 

• rewitalizacja  

• kultura 

• kultura fizyczna, turystyka, krajoznawstwo 

• ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna 

• wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 

• promocja przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. 

Powyższy przegląd obecności sektora ekonomii społecznej w kluczowych dokumentach krajowych        

i regionalnych dowodzi faktu, iż podmioty ekonomii społecznej są postrzegane jako integralna część 

społeczności lokalnych i ważny „byt”, funkcjonujący gdzieś pomiędzy sferą ekonomii i działań 

prospołecznych, wymiernego zysku i niewymiernych korzyści, biznesem i NGO.  

Wciąż jednak brakuje kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej,  

w szczególności przedsiębiorstw społecznych jako formy ekonomii solidarnej, oraz zasad współpracy  

z administracją publiczną i udziału tych podmiotów w realizacji zadań publicznych, co stanowi istotną 

barierę w rozwoju zarówno sektora ekonomii społecznej i solidarnej, jak i usług społecznych 

użyteczności publicznej, świadczonych w lokalnej wspólnocie czy też innych zadań publicznych 

służących rozwojowi lokalnemu. 
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III. Pojęcie ekonomii społecznej w najważniejszych dokumentach 

programowych Gminy Drawno  
 

Przegląd najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy Drawno prowadzi do wniosku, iż władze 

gminy traktują obszar ekonomii społecznej z należytą uwagą, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 

kilku lokalnych dokumentach. Jednym z najważniejszych o znaczeniu gminnym jest Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 2021–2025 

W powyższym dokumencie w analizie SWOT w słabych stronach zwrócono uwagę, iż w gminie 

występuje mała liczba podmiotów ekonomii społecznej; w szansach wskazano z kolei na - rozwój 

przedsiębiorczości, w tym podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym dokumencie w kierunkach 

działania do celu operacyjnego nr 2 Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w pkt 6 wskazano 

na „Promocjęi wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych”. 

Kolejnym strategicznym dokumentem w którym wiele miejsca poświęcono ekonomii społecznej  jest 

„Lokalny program rewitalizacji gminy Drawno na lata 2017–2023”. 

W programie jest mowa m.in. o wspieraniu działań animacyjnych związane z włączeniem społeczności 

lokalnej, które: są realizowane wspólnymi siłami wszystkich interesariuszy społeczności lokalnej w tym 

podmiotów ekonomii społecznej, organizacji społecznych. 

W części poświęconej projektom uzupełniającym zapisano wsparcie w tworzeniu podmiotów integracji 

społecznej na obszarach rewitalizowanych i rozwój ekonomii społecznej. W tym samym dokumencie 
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w celu 2. Sfera gospodarcza podkreślono Wspieranie aktywności ekonomicznej mieszkańców, w tym 

wspieranie zatrudnienia socjalnego i inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

Niestety już w innym stategicznym dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 

2016-2020 z perspektywą do roku 2022 nie znalazły się już żadne informacje z obszaru ekonomii 

społecznej.  

Powyższy przegląd obecności problematyki sektora ekonomii społecznej w kluczowych dokumentach 

gminy dowodzi faktu postrzegania ekonomii społecznej przez lokalnych decydentów jako ważnego  

i skutecznego narzędzia rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto większość tych zapisów jest 

w istocie z powodzeniem realizowanych, nie pozostając tylko martwą treścią zawartą w lokalnych 

dokumentach.   

      

IV. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy Drawno 

 

Ogólna charakterystyka gminy Drawno 

Gmina Drawno położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

choszczeńskim. Od północy graniczy z gminą Kalisz Pomorski, od strony północno–zachodniej – z gminą 

Recz, od zachodu – z gminą Choszczno, od południa z gminami Bierzwnik i Dobiegniew, a od wschodu 

– z gminami Tuczno i Człopa. 

Siedziba Gminy, miasto Drawno, jest oddalone o około 22 km od Choszczna, 93 km od Szczecina, 75 

km od Gorzowa, 132 km od Poznania, 151 km od Terminalu Portowego w Świnoujściu, 86 km od Partu 

Lotniczego Szczecin-Goleniów i około 410 km od Warszawy. 

Gmina Drawno leży na Równinie Drawskiej, na zachodnim skraju Puszczy Drawskiej. 

Zajmuje powierzchnię 321 km² i jest największą gminą powiatu choszczeńskiego, stanowiąc około 24 

% jego ogólnej powierzchni. Blisko 70,0% powierzchni gminy zajmują grunty leśne, około 22,0% grunty 

rolne. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią tylko około 2% terenu gminy. 

Gmina Drawno jest gminą miejsko-wiejską. W jej granicach administracyjnych znajdują się 54 

miejscowości, w tym jej siedziba miasto Drawno oraz 9 wsi. Obszar Gminy podzielony jest na 12 

sołectw: Barnimie, Brzeziny, Chomętowo, Dominikowo, Drawno, Kiełpino, Konotop, Niemeńska 

Podlesie, Święciechów, Zatom, Żółwino. 
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Sieć dróg gminnych w gminie wynosi 55,4 km i składają się na nią drogi, które w znacznej części są 

gruntowe oraz ulice w Drawnie, które w większości są wykonane ze starobruku, bruku i kostki 

betonowej. 

W gminie funkcjonuje komunikacja autobusowa na trasie: Drawno–Choszczno–Drawno i Drawno–

Kalisz Pomorski–Drawno, którą świadczy prywatna komunikacja lokalna oraz na Przez teren gminy 

przebiegają dwie linie kolejowe nr 403 i 410. Linia kolejowa nr 403 Piła Północ–Ulikowo. Jednocześnie 

planuje się reaktywację ruchu pasażerskiego na odcinku Drawno–Choszczno, po wykonaniu niezbędnej 

infrastruktury, która zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2021–2027. 

Mapa gminy Drawno  

 

 

 

Na ternie gminy znajduje się park narodowy (Drawieński Park Narodowy). Najważniejszym ciekiem 

gminy jest rzeka Drawa i jej lewobrzeżny dopływ Korytnica. 

Na terenie gminy znajduje się 11 jezior o powierzchni 1 ha, w tym znajdujące się w mieście Drawno 

Dubie Północne i Południowe oraz jezioro Dominikowo Wielkie. 

Ludność 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Drawno liczyła 5 053 osoby, co stanowiło 10,5% 

ludności powiatu choszczeńskiego. W ciągu 10 lat populacja gminy zmniejszyła się o 300 osób (5,6%). 

W ogólnej liczbie ludności osoby zamieszkujące na obszarze wiejskim stanowiły 55,0% a mężczyzn – 

50,3%. Na każdych 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet. Gęstość zaludnienia w gminie wyniosła 16 osób 

na 1 km². 

Tabela 1 Liczba ludności gminy Drawno w latach 2010–2019 

Rok     Liczba    

         

 

Ogółem Kobiet Mężczyzn Miasto Obszar Wiek               

0–17 Mężczyźni 18–
64, Kobiety 
18–59 lat 

Mężczyźni 65 
lat i więcej, 

kobiety 60 lat i 
więcej 

2010 5 353 2 648 2 705 2 405 2 948 1 014 3 543 796 

         

2012 5 299 2 619 2 680 2 364 2 935 916 3 522 861 

         

2014 5 222 2 598 2 624 2 340 2 882 875 3 423 924 

         

2016 5 127 2 548 2 579 2 283 2 844 807 3 353 967 

         

2018 5 093 2 539 2 554 2 290 2 803 779 3 262 1052 

         

2019 5 053 2 509 2 544 2 274 2 779 766 3 185 1 102 

         

 

W 2019 r. średni wiek mieszkańców wyniósł 42,6 lat (44,6 lat–kobiety, 41 lat–mężczyźni) i był 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (42,4 lata) i 

Polski (41,9 lat). 

W gminie Drawno struktura ludności jest niekorzystna. W ogóle ludności zwiększa się udział osób w 

wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym zmniejszeniu się udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym. W 2019 r. 15,2% mieszkańców znajdowało się w wieku przedprodukcyjnym, 

63,0% w wieku produkcyjnym, a 21,8% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym. Dla porównania 
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w 2010 r. struktura ludności według ekonomicznych grup wieku przedstawiała się następująco: ludność 

w wieku przedprodukcyjnym 18,9%, ludność w wieku produkcyjnym 66,2% i ludność w wieku 

poprodukcyjnym 14,9%. Starzenie się ludności powoduje wzrost obciążeń dla budżetu Gminy, w 

związku ze zwiększaniem wydatków na rzecz zapewnienia różnych usług osobom starszym. 

 

 

 

Na stan ludności gminy wpływa ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji, utrzymujące się 

nieprzerwanie od 2010 r. W 2019 r. przyrost naturalny wyniósł minus 27. Zarejestrowano 33 urodzenia 

i 60 zgonów. Na 1 000 mieszkańców przypadło 6,5 urodzeń, to mniej niż w województwie (8,6) i w 

Polsce (9,8). Współczynnik dzietności ogólnej, czyli liczby dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę 

w ciągu całego okresu rozrodczego, 15–49 lat wyniósł 1,23 i był niższy niż w województwie (1,30) i w 

Polce (1,42). Liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 11,8 i była większa niż w województwie 

(10,9) i w Polsce (10,7). 
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W gminie Drawno należy spodziewać się dalszego ubytku ludności w związku z utrzymywaniem się 

ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Z Prognozy ludności gmin na lata 2017–

2030 Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2030 r. w gminie liczba ludności wyniesie 4 816 

osób, co oznacza jej spadek o 6,1%. Ludność w wieku przedprodukcyjnym wyniesie 762 osoby (15,8), 

produkcyjnym–2 732 osoby (56,7%), poprodukcyjnym 1 322 osoby (27,5%). Jednak, kiedy porównamy 

stan ludności w końcu grudnia 2019 r., tj. 5 053 osoby do prognozowanej liczby, tj. 5 066 osób, to 

należy spodziewać się, że ogólna liczba ludności i liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie 

jeszcze mniejsza, natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym będzie jeszcze większa. Opierając 

się na średnich zmianach liczby ludności za lata 2010 - 2019 szacuje się, że liczba mieszkańców w 2030 

r. wyniesie 4 723 osoby, w tym 493 osoby będą w wieku przedprodukcyjnym, 2 791 – w wieku 

produkcyjnym a 1 439 – w wieku poprodukcyjnym. 
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Tabela 2 Prognoza ludności gminy Drawno na lata 2017–2030 wg GUS 

Rok    Liczba   
 Ogółem Kobiet Mężczyzn Wiek Wiek Wiek 

    przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

2017 5 106 2 540 2 566 793 3 311 1 002 
       

2018 5 087 2 533 2 554 793 3 260 1 034 
       

2019 5 066 2 525 2 541 793 3 189 1 084 
       

2020 5 045 2 515 2 530 786 3 132 1 127 
       

2021 5 024 2 505 2 519 789 3 066 1 169 
       

2022 5 003 2 494 2 509 781 3 020 1 202 
       

2023 4 981 2 481 2 500 777 2 967 1 237 
       

2024 4 958 2 470 2 488 770 2 929 1 259 
       

2025 4 933 2 457 2 476 770 2 889 1 274 
       

2026 4 910 2 449 2 461 763 2 870 1 277 
       

2027 4886 2 440 2 446 747 2 847 1 292 
       

2028 4 862 2 428 2 434 752 2 808 1 302 
       

2029 4 839 2 418 2 421 760 2 766 1 313 
       

2030 4 816 2 409 2 407 762 2 732 1 322 
       

 
 

Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin 

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując 

własne możliwości i uprawnienia. 

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w gminie Drawno są Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej (M-GOPS), Środowiskowy Dom Samopomocy, Placówka Wsparcia Dziennego 

„Koniczynka”, Klub Senior+. Ponadto w Brzezinach znajduje się Dom Pomocy Społecznej, będący 

jednostką organizacyjną powiatu choszczeńskiego, który jest przeznaczony dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

M-GOPS mieści się w Drawnie, przy ul. Kościuszki 9, oprócz zadań określonych ustawą o pomocy 

społecznej, wykonuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. M-GOPS realizuje rządowy program „Dobry start”, 

przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe i energetyczne, jest uczestnikiem programów: „Posiłek w 

szkole i w domu”, „Opieka 75+”, Karta Dużej Rodziny, Zachodniopomorska Karta Seniora. 
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Struktura organizacyjna M-GOPS obejmuje, m.in.: 1) dział pomocy środowiskowej, świadczeń i usług, 

2) dział świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków: 

mieszkaniowego i energetycznego, 3) dział wsparcia rodziny (asystent rodziny, placówka wsparcia 

dziennego), 4) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

W 2019 r. kadra M-GOPS liczyła łącznie 19 osób, w tym 3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki 

środowiskowe, opiekunkę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W 2019 r. na realizację zadań M-GOPS wydatkowano kwotę 8 217 346 PLN, w tym realizacja zadań 

własnych wyniosła 2 588 799 PLN a zadań zleconych – 5 503 551 PLN. Wobec roku poprzedniego 

wydatki wzrosły o 670 900 PLN (8,2%), co spowodowane było wzrostem wydatków w dziale rodzina, 

w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko oraz w dziale pomoc 

społeczna. Wydatki w dziale pomoc społeczna wzrosły o 14,3%, a ich udział w ogóle wydatków M-GOPS 

wyniósł 31,2%. W strukturze wydatków w tym dziale największy udział posiadało: utrzymanie 

mieszkańców w domach pomocy społecznej (21,3%), wypłaty zasiłków stałych (16,9%) a także usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (9,1%). Razem stanowiły 47,3% ogółu wydatków w 

pomocy społecznej, a na ich realizację wydano kwotę 1 105 621 PLN, to o 151 824 PLN więcej niż w 

2018 r., w tym 1 049 621 PLN (94,9%) pochodziło z budżetu Gminy. 

Ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Drawno korzystają w większości kobiety oraz osoby w wieku 

produkcyjnym. W 2019 r. ich odsetki wyniosły odpowiednio 53,5% i 50,5%. 

W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 

2019 r. z pomocy społecznej skorzystało 11,3% mieszkańców gminy, natomiast w 2015 r. – 14,8%. 

Ubyło gospodarstw domowych z dziećmi, gospodarstw domowych emerytów i rencistów, jak również 

osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, tj. powyżej 18 miesięcy. Natomiast wzrosła 

prawie dwukrotnie liczba korzystających z pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym oraz 

gospodarstw jednoosobowych. 

 

 

 

 

 

Tabela 3 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Drawno w latach 2015–2019 
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Wyszczególnienie   Liczba osób/rodzin   
        

  2015 2016 2017  2018 2019 
        

Osoby, którym przyznano świadczenie  517 486 413  415 410 
        

w tym kobiety  269 244 210  206 201 
        

w tym 0-17 lat  93 85 68  65 59 
        

w tym produkcyjny  155 133 111  107 107 
        

w tym poprodukcyjny  21 26 31  34 35 
        

w tym mężczyźni,  211 206 182  176 175 
        

w tym 0-17 lat  109 99 77  69 62 
        

w tym produkcyjny  98 99 94  95 100 
        

w tym poprodukcyjny  4 8 11  12 13 
        

Osoby długotrwale korzystające  150 134 130  120 80 
        

Gospodarstwa domowe, którym przyznano świadczenie  280 282 259  262 247 

osoby w gospodarstwach domowych  767 707 617  607 569 
        

w tym na wsi  149 143 127  128 127 
        

w tym gospodarstwa domowe o liczbie osób 1  92 106 110  121 120 
        

w tym gospodarstwa domowe z dziećmi  105 95 76  76 69 
        

w tym gospodarstwa domowe  emerytów i rencistów  49 50 54  47 40 
        

Opracowanie własne na podstawie danych M-GOPS w Drawnie       

 

 

Głównymi powodami przyznawania pomocy społecznej w gminie Drawno było ubóstwo oraz 

bezrobocie, następnie niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Pozostałe powody 

przyznawania pomocy społecznej przedstawia powyższa tabela. 

Z analizy danych za lata 2015–2019 wynika, że w gminie przybyło korzystających z pomocy społecznej 

z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby, co spowodowane było wzrostem 

liczby osób uprawnionych do zasiłku stałego, korzystających z usług opiekuńczych oraz 

przebywających w domach pomocy społecznej. 

Mieszkańcy gminy korzystają głównie ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, do których należą 

zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki celowe przyznawano głównie na zakup opału, leków, opłacenie 

rachunków za energię elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów. Zasiłki okresowe, 

rodzinom w których istniało ryzyko marnotrawienia otrzymanych świadczeń, przyznawano w formie 

bonów towarowych na zakup żywności w wyznaczonych sklepach. 

W ramach świadczeń niepieniężnych mieszkańcy korzystają przede wszystkim z posiłku, a głównym 

beneficjentem tej formy pomocy są dzieci.Zarówno liczba osób korzystających z zasiłku okresowego, 

celowego jak i posiłku zmniejszyła się w badanym okresie. 
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Bardzo ważną formą wsparcia jest praca socjalna, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Tymczasem wskaźnik 

pracy socjalnej, liczony jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin, którym przyznano 

świadczenie, w 2019 r. wyniósł 43,32% i był niższy niż w 2015 r. (52,2%). 

Organizacje pozarządowe i Podmioty ekonomii społecznej 

W 2019 r. na terenie gminy działało około 40 organizacji pozarządowych, w tym 4 kluby sportowe, koło 

Polskiego Związku Wędkarskiego, 5 kół łowieckich, 7 kół gospodyń wiejskich, Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Wokół Drawy”, Coolturalne Drawno, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, 

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku,  Spółdzielnia Socjalna Siria, Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą  

Drawieńskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne, 2 parafialne zespoły Caritas (w Barnimiu i 

Drawnie), Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych, 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w Drawnie i 

Brzezinach), oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 
 
 

• Koło Gospodyń Wiejskich (w Barnimiu, Brzezinach, Dominikowie, Drawnie, Kiełpinie, 

Niemieńsku, i Święciechowie) – cele: ochrona praw i reprezentowanie interesów kobiet, 

działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi i ich rodzin; 

inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet; 

podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich i ich wiedzy prawnej, ekonomicznej, 

zawodowej; 
 

• Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy – cele: kreowanie turystycznego wizerunku, 

m.in. gminy Drawno; wspieranie rozwoju rynku turystycznego na obszarze działania; 

zwiększenie liczby turystów na obszarze działania; wzrost efektywności ekonomicznej 

podmiotów świadczących usługi dla turystów; poprawa infrastruktury turystycznej, m.in. 

gminy Drawno; propagowanie idei rozwoju turystyki, jako jednej z wiodących gałęzi 

gospodarki na obszarze swojego działania; działanie na rzecz ochrony oraz promocji 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–kulturowych oraz zachowania 

dziedzictwa kulturowego i historycznego; 

• Coolturalne Drawno – cele: inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życiakulturalnego 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz edukacji i animacji kulturalnej dzieci, 

młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem; 

inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności 
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lokalnej oraz integracji lokalnego środowiska (promocja i popularyzacja rozwoju osobistego, 

zdrowia człowieka, profilaktyka prozdrowotna, przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim 

patologiom społecznym); inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz 

rozwoju czytelnictwa, popularyzacji książki, sztuki i nauki; kultywowanie i upowszechnianie 

dziedzictwa kulturowo–historycznego i przyrodniczego gminy Drawno; podejmowanie 

inicjatyw na rzecz promocji gminy Drawno; 

 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – cele: rozwijanie działalności kulturalnej; 

rozbudzanie inicjatyw społecznych, służących rozwojowi gminy Drawno; wzbogacanie życia 

kulturalno-oświatowego, naukowego oraz wartości społecznych, estetycznych i moralnych; 
 

• Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – cele: działalność na rzecz wszechstronnej 

aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych; 

aktywizacja społeczna członków; prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, 

kulturalnej, twórczej i krajoznawczo–turystycznej dla osób starszych; włączanie osób starszych 

do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz 

sprawności intelektualnej i fizycznej; wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, 

ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych; aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia 

osób starszych oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej; 
 

• Drawieńskie Stowarzyszenie Historyczno–Eksploracyjne – cele: zgłębianie historii gminy 

Drawno oraz gmin sąsiednich; upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem; 

ochrona zabytków, opuszczonych cmentarzy oraz opieka nad nimi; 

 

• Parafialny Zespół (PZ) Caritas w Barnimiu i Drawnie – cele: działalność charytatywna 

realizowana poprzez pomoc materialną i pomoc finansową, pomoc opiekuńczo– usługową, 

wsparcie duchowe, akcje charytatywne (m.in. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 

przygotowanie paczek świątecznych, organizacja wigilii dla osób samotnych), PZ Caritas w 

Barnimiu jest dystrybutorem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014–2020; 

 

• Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie – cele: rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 

postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia; wytwarzanie atmosfery zaufania i 

szacunku do ludzi tworzących miejsca pracy; upowszechnianie informacji o możliwości 

znalezienia pracy; przyczynianie się do tworzenia miejsc pracy; wsparcie organizacyjne i 

rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania. 
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• Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą – powołana w roku 2017 m.in. przez Stowarzyszenie Ludzi 

Bezrobotnych. W ofercie spółdzielni znajdują się takie usługi jak: oczyszczanie miasta, 

utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie we Wspólnotach mieszkaniowych, pielęgnacja 

klombów, ogródków rekreacyjnych i działkowych 

 
• Spółdzielnia Socjalna SIRIA została założona 27 grudnia 2017 r. w Drawnie, z inicjatywy Fundacji 

Milion ze Stargardu oraz pyrzyckiej Fundacji Razem dla Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 

początku jej aktywności w kompleksowy sposób łączy działalność usługową z udzielaniem 

wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i zależnym w miejscu ich zamieszkania, a także 

tym w trudniejszej sytuacji zdrowotnej lub życiowej. Swoim podopiecznym zapewnia należytą 

opiekę, a ich rodzinom i najbliższym – możliwość pracy zawodowej i pełnienia swoich ról 

społecznych. 

Oferta spółdzielni skierowana jest do osób prywatnych, firm i instytucji. Dysponuje 

wykwalifikowanym personelem i profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu jej działania 

realizowane są na bardzo wysokim poziomie. Cały czas poszerza zakres usług oraz ich zasięg, 

wsłuchując się w potrzeby klientów. 

 

Współpraca Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi i PES odbywa się w oparciu o roczne 

programy i jest realizowana formie finansowej i pozafinansowej. Współpraca finansowa odbywa się 

poprzez: zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, realizację zadań 

publicznych w formie inicjatywy lokalnej oraz „małego grantu” z pominięciem trybu konkursowego. 

Współpraca pozafinansowa obejmuje wzajemne informowanie, konsultowanie aktów 

normatywnych, działalność organizacyjną (m.in. udostępnianie gminnych obiektów i sprzętu na 

potrzeby realizowanych zadań), szkoleniową, promocyjną (m.in. udzielanie rekomendacji 

organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł), prowadzenie rejestru 

organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. 

Gmina Drawno zleca organizacjom pozarządowym w szczególności realizację zadań publicznych z 

zakresu: 

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
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6. turystyki i krajoznawstwa; 

7. ratownictwa i ochrony ludności; 

8. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku; 

9. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

11. działalności charytatywnej; 

12. organizacji i promocji wolontariatu. 

 

Osoby Niepełnosprawne 

W 2019 r. w gminie Drawno było około 500 (9,9%) osób niepełnoprawnych prawnie, czyli posiadało 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym około 30 znajdowało się w wieku 0–16 lat, co 

stanowiło 3,9% ogółu osób w tym wieku. W ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku 

życia przeważały kobiety, które stanowiły 54,0%. W strukturze osób niepełnosprawnych ze względu na 

stopień niepełnosprawności 34,4% osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 46,0% osób legitymowało się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 

19,6%–lekkim stopniem niepełnosprawności. Niepełnosprawność najczęściej nabywa się z wiekiem, 

stąd wśród osób niepełnosprawnych najwyższy odsetek stanowiły osoby powyżej 60 roku życia, tj. 

46,4%. W gminie w latach 2015–2019 wzrosła liczba uprawnionych do zasiłku stałego, a większość z 

nich stanowiły osoby samotnie gospodarujące. 

System wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie obejmuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczy M-GOPS, w miejscu zamieszkania, w dni 

powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Zakres oraz okres świadczenia usług opiekuńczych 

uzależniony jest od stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, wieku oraz indywidualnych potrzeb, a 

także możliwości osobyiepełnosprawnej lub przewlekle chorej.  

Zakres świadczonych usług obejmuje: 1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby 

pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; 2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i 

innych niezbędnych w gospodarstwie domowym; 3) przyrządzanie posiłków zgodnie z zasadami 

dietetyki oraz odpowiednio do danej jednostki chorobowej; 4) dostarczanie gotowych posiłków np. 

abonamentowych; 5) przygotowanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zostaje 

sama oraz właściwe ich przechowywanie; 6) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem 

higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę; 7) utrzymanie w czystości bielizny 

pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie lub oddanie do punktu usługowego; 8) zakup odzieży i 
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obuwia; 9) palenie w piecu, przynoszenie opału 10) umożliwianie kontaktów lub pośredniczenie w 

kontaktach z różnymi instytucjami, w tym z ośrodkiem pomocy społecznej, zakładem opieki 

zdrowotnej; 11) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem; 13) wykonywanie 

wszelkich czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych 

potrzeb; 14) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby zleconą przez lekarza, m.in. podawanie 

leków, smarowanie, oklepywanie, zmianę opatrunków oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych; 15) zapobieganie odleżynom i odparzeniom; 16) utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem 

i zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach tego wymagających; 17) inne usługi wynikające z 

rozeznanych potrzeb. 

W 2019 r. z usług opiekuńczych korzystało 19 osób, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa 

domowe, które ze względu na wiek i związane z nim choroby wymagały pomocy innych osób. Średnia 

wieku tych osób wyniosła 81 lat. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania 

objęto 12 osób, a średnia ich wieku wyniosła 50 lat. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są również w 

placówce wsparcia, tj. w Środowiskowym Dom Samopomocy  przy ul. Szpitalnej 2. Przeznaczony jest 

dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dysponuje 25 miejscami. Mieści się 

w budynku Drawieńskiego Ośrodka Kultury i zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 340 m², w skład 

którego wchodzi: aneks kuchenny z miejscem do spożywania posiłków, pomieszczenie dziennego 

pobytu, pracownia informatyczna, plastyczna, sala wypoczynkowa, sala do rehabilitacji ruchowej, 3 

łazienki, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Pomieszczenia są wyposażone w niezbędny sprzęt AGD i RTV (m.in. kino domowe, komputery, konsolę 

do gier) oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej. W ŚDS funkcjonuje terapia zajęciowa, w ramach 

której działają następujące pracownie: kulinarna, plastyczno-rękodzielnicza, komputerowa, 

kompetencji społecznych oraz warsztaty muzyczno-teatralne. 

W 2019 r. kadra ŚDS liczyła 7 osób, w tym m.in. 3 terapeutów i instruktor terapii zajęciowej. Uczestnicy 

biorą aktywny udział w życiu lokalnej społeczności, jak również w przedsięwzięciach o charakterze 

ponadlokalnym, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności. Uczestniczą 

w zawodach i turniejach sportowych (np. „Krok bliżej paraolimpiady” w Krzęcinie) oraz 

przedsięwzięciach o charakterze rozrywkowym i artystycznym (np. „Brzezińskie lato”, Przegląd Form 

Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych pn. „Scena bez barier” w Choszcznie, Wałeckich 

Spotkaniach Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami "Con Anima”). ŚDS m.in. współorganizuje 

finał WOŚP w gminie, uczestniczy w obchodach Dnia Osadnika i Kombatanta, współpracuje z 
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placówkami oświatowymi w gminie. Wspólnie organizują imprezy okolicznościowe oraz zajęcia 

integracyjne. ŚDS jest organizatorem imprezy plenerowej „Piknik na Drawniku”, w której uczestniczą 

osoby niepełnosprawne z terenu powiatu choszczeńskiego. 

W 2019 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 18 mieszkańców gminy, większość z 

nich to osoby niepełnosprawne intelektualnie, a średnia ich wieku wyniosła 36 lat. 

W związku z tym, że gmina nie zapewnia całodobowej opieki w formie usług opiekuńczych, osoby jej 

wymagające, ze względu na wiek i towarzyszące jemu chory lub niepełnosprawność, są umieszczane w 

domach pomocy społecznej. W 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 20 mieszkańców, w 

tym 11 znajdowało się w wieku 60 lat i więcej, 6 osób w wieku 50–59 lat, 2 w osoby w wieku 30–39 lat 

i jedna w wieku 40–49 lat. W 2019 r. utrzymanie jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej 

kosztowało Gminę 24 876 PLN. 

Rynek pracy 

Rynek pracy to rodzaj rynku, na którym spotykają się pracodawcy i pracownicy, a przedmiotem obrotu 

jest praca. Rynek pracy kształtuje podaż pracy oraz popyt na pracę. Popyt na pracę to zgłaszane przez 

pracodawców zapotrzebowanie na pracowników, których są gotowi zatrudnić, oferując określone 

wynagrodzenie. Podaż pracy to zasób siły roboczej, czyli ogół osób już pracujących lub poszukujących 

zatrudnienia za określoną płacę. 

Miejsca pracy na terenie gminy Drawno tworzą głównie podmioty publiczne, do których należy Skład 

1. Regionalnej Bazy Logistycznej Drawno, Urząd Miejski, gminne jednostki organizacyjne, Drawieński 

Park Narodowy, Nadleśnictwo Drawno, Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. Do największych 

pracodawców wśród prywatnych podmiotów należą zakłady przetwórstwa drewna oraz wykonujące 

usługi leśne. Pozostałe przedsiębiorstwa zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników. Należą do nich 

przedsiębiorstwa handlu detalicznego, zakłady usługowe, w tym branży turystycznej. 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Drawno wynosiło w 2020 roku 20,9% (24,7% wśród kobiet i 18,0% 

wśród mężczyzn). W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Drawno 

wynosiło 4 599,57 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Drawno 157 osób wyjeżdża do pracy do 

innych gmin, a 87 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów 

do pracy wynosi - 70. 34,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Drawno pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,6% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w 

sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 
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informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Tabela 4  Struktura bezrobotnych w gminie Drawno w latach 2015–2019 

Wyszczególnienie 2015 2016  2017  2018 2019 

Liczba bezrobotnych 383 368  336 317 293 

Wskaźnik bezrobocia (%) 11,2 10,9  10,0 9,7 9,1 

Liczba kobiet 215 218  196 177 167 

Z prawem do zasiłku 60 71  45 48 41 

Zamieszkali na obszarze wiejskim 243 247  218 208 189 

Długotrwale bezrobotni brak 206  203 182 165 

 danych       

Niepełnosprawni 11 11  11 10 11 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 14 12  11 8 11 
ukończenia nauki        

Struktura według wieku (liczba)     

18–24 lata 53 37  37  36 35 

25–34 lata 104 105  91  93 70 

35–44 lata 82 75  71  58 59 

45–54 lata 84 78  67  67 66 

55–59 lat 48 55  54  40 33 

60–64 lata 12 18  16  23 30 

Struktura według wykształcenia (liczba)     

Wyższe 29 20  17  20 19 

Policealne i średnie zawodowe 62 55  59  54 52 

Średnie ogólnokształcące 32 38  36  43 31 

Zasadnicze zawodowe 129 130  109  104 90 

Gimnazjalne i poniżej 131 125  115  96 101 

Struktura według stażu pracy (liczba)     

do 1 roku 75 85  88  87 73 

1 do 5 lat 68 76  70  67 69 

5 do 10 lat 59 49  41  36 33 

10 do 20 lat 48 51  47  42 38 

20 do 30 lat 22 30  24  20 19 

30 lat i więcej 8 3  2  2 1 

bez stażu 103 74  64  63 60 

 

 

  

Wśród bezrobotnych dominują kobiety, osoby zamieszkujące na obszarze wiejskim oraz osoby 

długotrwale bezrobotne, czyli zarejestrowane przez okres ponad 12 miesięcy w okresie dwóch 

ostatnich lat. W 2019 r. stanowili odpowiednio 57,0%, 65,1% i 56,3% ogółu bezrobotnych w gminie. 

Zdecydowana większość bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku. W 2019 r. w ogóle 

bezrobotnych osoby niepełnosprawne oraz absolwenci stanowili po 3,8% i ich liczba na przestrzeni 

analizowanego okresu była podobna. W strukturze bezrobotnych, ze względu na wiek, najliczniejszą 

grupę stanowią osoby młode w wieku 25-34 lata. W 2019 r. stanowili 23,9% wszystkich bezrobotnych. 

Wśród bezrobotnych, ze względu na poziom wykształcenia, najwyższy odsetek występuje wśród osób 

z niskim wykształceniem, tj. posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz zasadnicze 

zawodowe. W 2019 r. stanowili oni 68,3% ogółu bezrobotnych w gminie. Wśród bezrobotnych, ze 
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względu na staż pracy, największy udział posiadają osoby bez stażu lub z krótkim stażem pracy, nie 

dłuższym niż 5 lat. W 2019 r. ich odsetek wyniósł 68,9%. 

Najpopularniejszymi formami aktywizacji bezrobotnych z gminy Drawno są staże i prace społecznie 

użyteczne. W 2019 r. w ogólnej liczbie osób aktywizowanych osoby odbywające staże stanowiły 17,7% 

a osoby uczestniczące w pracach społecznie użytecznych-12,3%. Do najmniej popularnych form 

aktywizacji osób bezrobotnych należą m.in. szkolenia i dofinansowanie podjęcia działalności 

gospodarczej (po 2,7% w 2019 r.) 

Analiza SWOT  

Analiza SWOT jest w tej chwili najbardziej efektywną i najlepszą metodą identyfikacji słabych                             

i mocnych stron oraz szans i zagrożeń jakie stoją przed gminą. Zaprezentowana analiza obejmuje 

obecny stan gminy i pozwala sformułować koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przedstawiony zbiór 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest efektem obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej, 

w jakiej znalazła  się gmina.  

Ekonomia Społeczna 

Mocne strony: Słabe strony: 

• Zmniejszająca się ilość klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

• Zaangażowanie społeczne mieszkańców 

•  Istniejące instytucje, spółdzielnie 
socjalne, organizacje pozarządowe 

• Otwartość organizacji i instytucji na 
nowe rozwiązania, otwartość na dialog i 
współpracę lokalnych liderów 

• Pozytywne nastawienie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego, brak obawy 
przed zmianami, chęć współpracy 

• Wykwalifikowana i merytoryczna kadra 
rozwijająca swoje kompetencje 

• Bardzo duży, lecz wciąż niewykorzystany 
kapitał społeczny 

• Rozwój przedsiębiorczości oparty o 
turystykę, rekreację oraz popularyzację 
aktywnych form spędzania wolnego  
czasu. 
 

 

 

• Infrastruktura społeczna 

• Ograniczenia finansowe gminy  

• Brak większych zakładów pracy  

• Brak chęci do działania wspólnotowego 
wśród mieszkańców 

• Brak żłobka, brak mieszkań 

• Emigracja młodych ludzi. 

• Struktura demograficzna, starzenie się 
społeczeństwa   

• Brak oferty zatrudnieniowej dla osób 
niepełnosprawnych (uczestnicy ŚDS) 

• Słabe zainteresowanie lokalnych 
pracodawców ekonomią społeczną  

• Duża odległość od miasta 
wojewódzkiego   

• Ograniczone możliwości dojazdu, niski 
poziom infrastruktury komunikacyjnej - 
wykluczenie komunikacyjne 

• Postawa roszczeniowa części osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• Niski poziom wykształcenia  
 

Szanse: Zagrożenia: 

• Potrzeba działania  • Wzrost kosztów życia 
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• Dobra wola 

• Pozyskanie środków 

• Rozwój instytucji 

• Tworzenie miejsc pracy np. w 
spółdzielniach socjalnych 

• Pozyskiwanie środków zewnetrznych 

• Sprzyjające uwarunkowania prawne 
(klauzule społeczne) 

• Możliwość pozyskania środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych np. 
fundusze unijne 

• Dostęp do bezpłatnego wsparcia 
merytorycznego w zakresie tworzenia i 
funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej oferowanego przez Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 

• Zwiększenie zapotrzebowania na usługi 
społeczne związane z starzeniem się 
społeczeństwa 

• Realizacja wspólnych inicjatyw JST, PES, 
OWES na rzecz promocji ES w gminie  

• Nowa perspektywa programowa UE 
2021-2027 

• Wykorzystanie nisz gospodarczych do 
tworzenia nowych PES 

• Wyludnianie - młodzi ludzie 

• Brak współdzianiania pomiędzy 
organizacjami 

• Problemy demograficzne 

• Skomplikowane procedury przy 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

• Często zmieniające się przepisy prawne  

• Rotacje w  instytucjach i zmiany we 
władzach   

• Brak finansowania po zakończeniu 
współfinansowania ze środków unijnych  

• COVID 19, marazm społeczny po 
lockdownie  

• Migracja ludności  

• Zmiany klimatyczne  

• Brak atrakcyjnych ofert pracy 

 

V. Zakładane cele i działania Planu  
 

Cel główny :   

Wsparcie mieszkańców poprzez rozwój usług sektora ekonomii społecznej w kluczowych obszarach 

wsparcia dla gminy Drawno 

Cele szczegółowe: 

Animowanie inicjatyw gospodarczych rozwijających ekonomię społeczną w obszarach 

edukacyjnym, rekreacyjno – turystycznym, zdrowotno-opiekuńczym 

Przewidziane działania: 

1) szczegółowa diagnoza potrzeb mieszkańców wskazanych obszarów gospodarczych dla 
ekonomii społecznej oraz innych obszarów mających potencjał rozwoju gospodarczego 
gminy  

2) spotkania z przedstawicielami firm 
3) analiza możliwości podmiotów ekonomii społecznej  
4) koordynacja procesu i wdrożenie wypracowanych narzędzi we współpracy z instytucjami 

wspierającymi w szczególności OWES, ROPS, PUP, WUP 
5) akcje promocyjno-informacyjne  
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Wsparcie i rozwój usług ekonomii społecznej w obszarach zdrowotno-opiekuńczych i porządkowo-

gospodarczych  

Przewidziane działania:  

1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejsko-Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

2) komunikacja między instytucjami  

4) ujęcie ekonomii społecznej w dokumentacji programowej  

Dążenie do realizacji zapisów KPRES w zakresie zlecenia usług i zadań na podstawie klauzul 

społecznych  

Przewidziane działania: 

1) wspieranie PES w tworzeniu dokumentacji przetargowej 
2) monitoring usług zlecanych przez gminę w celu znalezienia niszy dla PES   
3) realizacja zleceń przez PES  
4) wsparcie istniejących PES, zwiększenie ilości zamówień publicznych trafiających do PES/PS 

 

Większość działań wskazanych w celach szczegółowych można sfinansować ze środków własnych 
gminy Drawno, ze środków OWES czy Funduszu Pracy, PFRON oraz instytucji zaangażowanych w Plan.   

 

Podsumowanie    

Zachodzące w niedalekiej przyszłości zmiany demograficzne w gminie, w tym przede wszystkim 

starzenie się społeczeństwa, ale także sytuacja wywołana wybuchem epidemii COVID-19, związane  

są z rosnącymi potrzebami w zakresie zwiększania dostępności, różnorodności i komplementarności 

usług społecznych na poziomie gmin i powiatów. Odpowiedzi na tak postawione wyzwania może być 

wiele, jedną z nich jest niewątpliwie sektor ekonomii społecznej, w wykorzystaniu zasobów którego 

bardzo istotną rolę pełni samorząd lokalny, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich zapisów  

w dokumentach o charakterze strategicznym i programowym. 

Tworząc dokumenty strategiczne i planując działania mające na celu podniesienie poziomu życia 

mieszkańców warto wykorzystać potencjał podmiotów ekonomii społecznej oraz zaplanować  

ich rozwój w tych obszarach, które wymagają szczególnej interwencji samorządu lokalnego, gmina 

posiada ku temu dobre narzędzia i doświadczenie w kreowaniu podmiotów ekonomii społecznej  

jak np. Spółdzielnia Socjalna Siria. 

Zasadne jest jednak podjęcia działań zmierzających do zwiększenia przepływu osób                                                            

wykluczonych pomiędzy instytucjami reintegracji społecznej i zawodowej. Można to osiągnąć poprzez 

systematyczną koordynację i współpracę pomiędzy tymi instytucjami a instytucjami samorządowymi 
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oraz indywidualizację procesu i zakresu wsparcia. Istotnym problemem w reintegracji zawodowej osób 

wykluczonych jest przejście z placówki reintegracyjnej na otwarty rynek pracy. Wynika on  

z jednej strony z niedostatecznego przygotowania i nieufności ze strony pracodawców,  

a  z  drugiej z braku doświadczenia osób w kryzysie w pracy w przedsiębiorstwie rynkowym i obaw stąd 

wynikających. Cieszy, iż w samej gminie działają dwie spółdzielnie Spółdzielnia Socjalna Siria, 

Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą, które tworzą bezpieczne miejsca pracy dla osób wykluczonych. 

Ponadto w powiecie istnieje dobry system wsparcia m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład 

Aktywności Zawodowej w Choszcznie, które dają również niepełnosprawnym mieszkańcom gminy 

szanse na powrót na rynek pracy.    

Dzięki połączeniu doświadczeń i potencjałów podmiotów reintegracji zawodowej, organizacji  

pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz systemu 

wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami mogą powstawać przedsiębiorstwa społeczne 

tworzące miejsca pracy, a równocześnie zaspokajające lokalne potrzeby w sposób ekonomicznie 

bardziej efektywny. Gmina może to dokonać poprzez powołanie nowych podmiotów ekonomii 

społecznej, ale również z powodzeniem może to realizować poprzez obecnie funkcjonujące podmioty 

jak Spółdzielnia Socjalne, organizacje pozarządowe . 

Istotnym elementem wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych  

tworzących miejsca pracy dla osób wykluczonych (w tym osób z niepełnosprawnościami)  

są zamówienia publiczne i zlecenia ze strony jednostek finansów publicznych, zwłaszcza jednostek 

samorządu  terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Realizując zadania publiczne zlecają one 

wiele zadań w formie zamówień publicznych podmiotom komercyjnym, lecz jedynie incydentalnie 

korzystają z tzw. klauzul społecznych umożliwiających rozszerzenie katalogu kryteriów oceny 

składanych ofert o kryteria społeczne, takie jak zatrudnianie przy wykonywaniu zlecenia osób  

z niepełnosprawnościami czy bezrobotnych. Wynika to często z braku doświadczenia i odpowiedniej 

wiedzy osób odpowiedzialnych za zlecanie zadań publicznych. W celu poprawy tej sytuacji zasadnym 

jest prowadzenie systematycznych szkoleń i warsztatów czy korzystanie z doradztwa specjalistycznego 

w tym zakresie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych wśród podmiotów zlecających zadania w 

formie zamówień publicznych. 

Zarządzanie planem i jego aktualizacja 

Wdrażanie i zarządzanie planem wymagać będzie współpracy wielu podmiotów i osób, 

reprezentujących sektor publiczny i społeczny. W tym celu należy powołać Zespół ds. Zarządzania 

Lokalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej, w skład którego powinni wchodzić w szczególności 

przedstawiciele instytucji tworzących Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej : 
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1) Urząd Miejski w Drawnie 

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Drawnie 

3) Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie 

4) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie   

6) Spółdzielnia Socjalna Siria 

7) Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą  

Zespół powinien spotykać się nie rzadziej niż raz na rok oraz co roku dokonywać oceny realizacji Planu 

i ewentualnie jego aktualizacji.    

Załącznik nr 1:  List intencyjny w sprawie powołania Partnerstwa. 


