
ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT została przygotowana na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb  

i potencjału obszaru lokalnej strategii rozwoju. W opracowanie jej ostatecznego kształtu 

zaangażowane była społeczność lokalna. W poniżej analizie zawarto wnioski z zastosowanych 

partycypacyjnych metod.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Czyste środowisko naturalne. Walory 
przyrodnicze, w tym obszary chronione, 
dużo lasów, jezior, rzek. 

• Atrakcyjne dziedzictwo kulturowe, 
historyczne, funkcjonujące zabytki 
średniowieczne. 

• Peryferyjne położenie, jako szansa na 
rozwój zrównoważonej turystyki. 

• Dobre warunki do produkcji zdrowej 
żywności. 

• Różnorodność przedsiębiorstw 
reprezentujących wiele branż 
usługowych i produkcyjnych. 

• Znaczna ilość organizacji 
pozarządowych. 

• Funkcjonujące CUS-y, KIS-y, CIS-y, WTZ 

• Położenie przy ważnych szlakach 
komunikacyjnych.  

• Wysokie bezrobocie i związana z tym 
migracja ludzi młodych i 
wykształconych.  

• Niekorzystna struktura demograficzna, 
wyludnianie się obszaru, starzejące się 
społeczeństwo.  

• Zbyt mało rodziców objętych 
działaniami profilaktycznymi 
związanymi z używaniem substancji 
psychoaktywnych przez uczniów oraz 
zjawiskiem przemocy. 

• Niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców oraz mała ilość 
infrastruktury wykorzystującej 
odnawialne źródła energii. 

• Wzrost bezrobocia wśród kobiet. 

• Słaba aktywność osób młodych, poniżej 
25 r.ż. 

• Brak wspólnej oferty turystycznej 
obszaru, brak podmiotu zajmującego się 
kompleksowo promocją. 

• Niewystarczająca oferta spędzenia 
czasu wolnego, niewystarczająca 
infrastruktura kulturalna, turystyczna i 
rekreacyjna, w tym niewystarczająca 
ilość i oznakowanie ścieżek 
rekreacyjnych i szlaków turystycznych. 

• Słaba jakość infrastruktury znajdującej 
się przy akwenach wodnych w tym z 
dostępem dla osób ze specjalnymi 
potrzebami. 

• Brak Marki Lokalnej obszaru. 

• Niewystarczający dostęp oraz oferta dla 
osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz rodzin wieloproblemowych. 

• Niewystarczająca oferta wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości w tym usług 
turystycznych i około turystycznych.  

• Utrudniony dostęp ludności wiejskiej do 
Internetu, ograniczonych dostęp do 
sieci światłowodowych. 



• Słaba ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego w tym obszarów 
chronionych, parków. Występujące 
inwazyjne gatunki na obszarze. 

• Słaba aktywność organizacji 
pozarządowych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Dostępne zewnętrzne źródła 
finansowania.  

• Stale rozwijające się trendy 
konsumpcyjne. 

• Rozwój technologii informacyjnych 
umożliwiających rozwój działalności 
poza obszarami wielkomiejskimi. 

• Wzrastająca długość życia. 
 

• Niestabilna polityka państwa. 

• Zagrożenie brakiem środków 
pomocowych z Unii Europejskiej. 

• Niezrozumiałe nowe uwarunkowania 
fiskalne, które mogą doprowadzić do 
wstrzymania rozwoju 
przedsiębiorczości. 

• Rosnące obciążenia finansowe i koszty 
pracy. 

• Ujemny bilans demograficzny zwłaszcza 
gminy miejskiej Człuchów. 

• Zmiany klimatyczne i wynikające z nich 
zagrożenia.  

• Wyższe zagrożenie ubóstwem na wsi niż 
w miastach. 

• Rosnące dysproporcje w zakresie 
dostępu do infrastruktury technicznej i 
społecznej oraz podstawowych usług. 

• Wzrost zagrożeń epidemicznych i ich 
negatywnych skutków. 

• Zagrożenia spiralą inflacyjną. 

• Zagrożenia zmniejszeniem roli 
samorządu terytorialnego.  

• Zagrożenie izolacją społeczną i 
samotnością osób starszych. 

• Wzrost problemów opiekuńczo-
wychowawczych w rodzinach  

 


