UCHWAŁA NR XXXIX/226/2013
RADY GMINY PORONIN
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata
2014 – 2024”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.
poz. 594) oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.
182 z późn.zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 20142024 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Poronin.
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WSTĘP

Tworzenie infrastruktury ekonomii społecznej obejmuje szereg działań i dziedzin
polityki społecznej. Dla rozwoju ekonomii społecznej ważne jest włączenie instrumentów i
metod ekonomii społecznej do strategii regionalnych tak w kontekście rozwoju jak i
spójności społecznej. Jednym z instrumentów tworzenia spójności społecznej jest tworzenie
lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, które jednocześnie są jednym z
ważniejszych dokumentów odnoszących się do polityki społecznej. Odpowiednio
przygotowane i wdrażane strategie mają doprowadzić do rozwiązania kluczowych
problemów społecznych na określonym terytorium, czyli w gminie, powiecie lub
województwie.
Do prac nad strategią można podejść w dwojaki sposób : po pierwsze jako do
dokumentu wymaganego przez prawo i niezbędnego przy ubieganiu się o fundusze
strukturalne lub po drugie można potraktować strategię, jako szanse na integrację i
mobilizację sił społecznych i środków finansowych w celu rozwiązania, czy złagodzenia wielu
problemów społecznych.
Tworzenie strategii i jej realizacja ma także aspekt edukacyjny, gdyż może znacząco
wpłynąć na jakość realizowanej lokalnej polityki społecznej.
Istnienie wartościowych strategii rozwiązywania problemów społecznych jest również
pomocne przy wdrażaniu działań z zakresu ekonomii społecznej. Dokładna diagnoza
problemów i potrzeb społecznych, analiza dostępnych zasobów oraz wyznaczenie
priorytetów społecznych jest niezbędne przy wdrażaniu instrumentów ekonomii społecznej
w danej społeczności. Diagnoza społeczna może wskazać : grupy marginalizowane (np.
niepełnosprawni, osoby bez kwalifikacji zawodowych itp.) oraz pewne niezaspokojone
potrzeby społeczne, czy problemy społeczne (np. brak tanich usług społecznych ), które
mogłyby być świadczone przez instytucje ekonomii społecznej oraz na rzecz lub przez grupy
defaworyzowane.
Wskazań dla ekonomii społecznej można poszukiwać w celach priorytetowych oraz
działaniach podejmowanych dla ich realizacji. Do realizacji tych działań potrzebni są
partnerzy z różnych sektorów i dysponujący różnymi zasobami.
Ekonomia społeczna jest ideą promującą partnerstwo między władzami lokalnymi, a
społecznością lokalną reprezentowaną między innymi przez organizacje pozarządowe.
Partnerstwo i konsultacje społeczne zwiększają świadomość i odpowiedzialność za
realizowana politykę lokalną , zwiększając efektywność i skuteczność wdrażanych
programów . Pracę nad strategią mogą więc posłużyć także do ujawnienia niewykorzystanej
4
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energii społecznej i poprawy relacji między instytucjami publicznymi ,a partnerami
społecznymi.
Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych to proces, mający kilka
etapów, wymagający zaangażowania wielu osób i instytucji. Każda strategia służy do
osiągnięcia zamierzonych celów, za pomocą wskazanych działań, z określonymi wskaźnikami
realizacji.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem uchwalanym przez
Radę Gminy, określającym najważniejsze działania mające na celu ciągły rozwój gminy oraz
przewidywane efekty tych działań.
Samorząd gminny wytycza i zatwierdza działania – wykonalne technicznie, realne
ekonomicznie i akceptowalne społecznie, ale nie może pozostać jedynym ich realizatorem.
Warunkiem powodzenia jest współpraca władz samorządowych przy realizacji zamierzeń
zawartych w Strategii z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się polityką społeczną oraz takimi instytucjami jak oświata, służba zdrowia, sądownictwo itp.
W celu kompleksowego i prawidłowego przygotowania Strategii został powołany przez
Wójta Gminy Poronin Zarządzeniem Nr 32/12 z dnia 11 lipca 2012r. Zespół ds. opracowania
Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 20142024 w składzie :
1.Przewodnicząca – Ewa Andrzejewska- Żegleń
2. Członkowie – Anna Górszczyk
3.
– Teresa Bafia
4.
– Maria Dawidek
5.
– Anna Malacina – Karpiel.
Zadaniem Zespołu jest zebranie materiałów, danych i sporządzenie projektu strategii
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Poronin ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka wraz z
projektem odpowiedniej Uchwały Rady Gminy.

Zgodnie z zasadą partnerstwa Strategia powstała przy współudziale partnerów
społecznych, do których zwrócono się z prośbą o zgłoszenie własnych wniosków i propozycji.
Ostatnim elementem konsultacji społecznej była praca nad tym dokumentem na poziomie
komisji Rady Gminy.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego
planowania społecznego aby osiągnąć założone cele poprzez sterowanie procesem rozwoju
i integracji polityki społecznej.
Elastyczne, otwarte i dynamiczne kształtowanie przyszłości ma szczególne znaczenie przy
minimalizowaniu konfliktów społecznych w sytuacji, gdy z jednej strony mamy do czynienia z
nadmiarem celów w stosunku do ograniczonych środków .
Celem założonej polityki powinny zmierzać do rozwiązywania zidentyfikowanych
problemów, likwidacji barier i zagrożeń przy jednoczesnym wykorzystywaniu całego
potencjału Gminy Poronin, zarówno materialnego jak i ludzkiego.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna przyczynić się do rozwiązania
podstawowych problemów społecznych Gminy Poronin.
Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna stanowi inwestycję, która
procentuje dla wszystkich mieszkańców. Działania zmierzające do integracji społecznej
zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększeniu aktywności społecznej, także w
obszarze rynku pracy.
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I.

1.1.

PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII

UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE

W roku 2000 kraje Unii Europejskiej przyjęły do realizacji Strategię Lizbońską, której celem
jest uczynienie z UE obszaru o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, przy jednoczesnym
wzroście zatrudnienia i spójności społecznej oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Europejski Model Społeczny opiera się na realizacji dwóch głównych celów : pełnego
zatrudnienia i spójności społecznej.
Równie istotne miejsce zajmuje spójność społeczna w dokumentach Rady Europy, a
szczególnie w Strategii Spójności Społecznej z 2000 roku oraz Zrewidowanej Strategii
Spójności Społecznej z 2004r..
We wszystkich tych dokumentach uważa się ,że odpowiednio zaprojektowana i wdrożona
polityka społeczna stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i
całemu społeczeństwu. Działania zmierzające do integracji społecznej zwiększają potencjał
rozwoju, a także sprzyjają zwiększeniu aktywności społecznej we wszystkich obszarach.
Europejski model zakłada również ;
- odpowiedzialność państwa za poziom i jakość życia obywateli (przeciwdziałanie rosnącemu
ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu społecznemu)
- oparcie polityki społecznej na prawach społecznych i socjalnych
- wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej ( ochrona najbardziej podatnych
na wykluczenie społeczne)
- uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych
czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych
- uwzględnianie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej, a w
szczególności takich zjawisk jak zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, zmiany
wzorców życia rodzinnego oraz migracje.
Strategia koresponduje również z krajowymi dokumentami :
Narodową Strategią Spójności (NSS) (nazwa urzędowa : Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia, NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania
7
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oraz system wdrażania funduszy unijnych : Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach
budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz
wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Cel strategiczny NSS osiągany będzie poprzez realizację celów horyzontalnych,
szczegółowych, którymi są :
1. poprawa jakości funkcjonowania
mechanizmów partnerstwa

instytucji

publicznych

oraz

rozbudowa

2. poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
3. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie
sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług
5. wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej
6. wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich
Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS realizowane
będą za pomocą programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.

Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013 jest składową Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007 – 2013. Narodowy Plan Rozwoju jest nadrzędnym planem społeczno –
gospodarczym dla polityki wewnętrznej, jak i dla potrzeb zewnętrznych wynikających z
członkostwa Polski w Unii Europejskiej .
Strategia koresponduje również z Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2011- 2020 „Małopolska 2010.Nieograniczone możliwości”, przyjętą przez Sejmik 26
września 2011. Wizją władz regionu jest, aby : „Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia,
pracy i spędzania czasu wolnego, europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym
wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie
8
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czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi i
nowoczesnej gospodarki”.
Strategia gminna koresponduje również z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Tatrzańskim na lata 2008 – 2013 przyjętej Uchwałą Nr XXIII/164/08
Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 16 grudnia 2008 r.
oraz powiązana jest Ze Strategią Rozwoju Gminy Poronin na lata 2007 – 2015 przyjętą
Uchwałą Nr XI/65/2007 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2007.
Zasadniczym celem Strategii jest określenie dominujących problemów społecznych ,
kierunków działania oraz podporządkowanie kierunków działania polityki społecznej
realizowanej przez samorząd postanowieniom zawartym w Strategii.

1.2.

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Obecnie wiele aktów prawnych reguluje zadania szeroko pojętej pomocy społecznej oraz
innych dziedzin ze sfery społecznej takich jak : edukacja, zdrowie, rynek pracy, sport, kultura
itd. Większość zadań realizowana jest przez samorządy terytorialne z dochodów własnych,
subwencji i dotacji. Do realizacji zadań przewidziano również liczne programy m.in. takie jak
:
 program pomocy państwa w zakresie dożywiania
 program powrót osoby bezdomnej do społeczności
 krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 program opieki nad dzieckiem i rodziną
 krajowy program zatrudnienia
Poza programami wynikającymi z przepisów ustawowych opracowano szereg programów
resortowych, których powodzenie jest możliwe wyłącznie przy zaangażowaniu władz
lokalnych, a nie tylko instytucji rządowych.
Samorządy mają również obowiązek opracowywania własnych programów takich m.in. jak
 program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Wielkość i różnorodność programów kierowanych do społeczności lokalnych wymaga
sprawnej koordynacji. Wydaje się, ze naturalnym narzędziem do realizacji tych celów może
być także strategia rozwiązywania problemów społecznych.

9
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1.2.1 USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ
Organizację systemu pomocy społecznej oraz uwarunkowania prawne określiła ustawa z
dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (T.J. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz.1362 ze zm.)
obowiązująca od dnia 1 maja 2004r.
Ustawa określiła :
 zadania w zakresie pomocy społecznej
 rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania
 organizację pomocy społecznej
 zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej

Według ustawy pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa, mająca na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej ,
współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i
pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.

1.2.2 USTAWY REGULUJĄCE SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
System pomocy społecznej poza ustawą o pomocy społecznej regulują również inne ustawy
do najważniejszych należą :
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2006r. Nr 139,
poz. 992 ze zm.) – regulująca system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych,
finansowanych w całości z budżetu państwa, całkowicie odrębny od systemu pomocy
społecznej.
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122
poz. 1143) - stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych
powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Regulacja ma zastosowanie
przede wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w
szczególności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób
uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w
procesie leczenia, osób chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych
więźniów oraz uchodźców.
10
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 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr
111 poz. 535 ze zm.) – ochrona zdrowia psychicznego w świetle ustawy polega w
szczególności na :
- promocji zdrowia psychicznego
- zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym
- kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw
społecznych ,a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji.
 ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j.Dz.U. z 2012r. poz.1228 ze zm.) – regulująca zasady pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku
bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych
wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasady i tryb
postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011
r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) – reguluje zasady i formy wspierania rodziny przezywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zasady i formy
sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnieniu jej pełnoletnich
wychowanków, zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej, zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, zadania w zakresie postępowania adopcyjnego
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zm.) - wprowadza kompleksowe rozwiązania
dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce.
Reguluje obszary : prowadzenie działalności pożytku publicznego, uzyskiwanie przez
organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz konsekwencje
z tym związane, nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,
wolontariat
 Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) – reguluje zasady
prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
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1.3 METODYKA PRACY NAD STRATEGIĄ
W celu kompleksowego i prawidłowego przygotowania Strategii został powołany przez
Wójta Gminy Poronin Zarządzeniem Nr 32/12 z dnia 11 lipca 2012r. Zespół ds. opracowania
Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 20142024 w składzie :
1.Przewodnicząca – Ewa Andrzejewska- Żegleń
2. Członkowie – Anna Górszczyk
3.
– Teresa Bafia
4.
– Maria Dawidek
5.
– Anna Malacina – Karpiel.
Zadaniem Zespołu jest zebranie materiałów, danych i sporządzenie projektu strategii
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Poronin ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka wraz z
projektem odpowiedniej uchwały rady gminy.
Podstawę opracowania Strategii stanowiły materiały źródłowe powstałe i zgromadzone w
wyniku prac Zespołu . Zespół oparł się również na Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Poronin na lata 2005 – 2013 i obszarach priorytetowych tej strategii
wypracowanych na warsztatach strategicznych z przedstawicielami środowisk i grup
społecznych z terenu gminy oraz Powiatu.
Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną wymaga profesjonalnego i
systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy.
Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Poronin została
sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poroninie, Urzędu Gminy w Poroninie uzyskane w toku bieżącej jej działalności oraz dane
uzyskane ze strony Urzędu Statystycznego w Krakowie, Powiatowego Urzędu Pracy w
Zakopanem oraz instytucji i organizacji współpracujących z OPS w Poroninie.
Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Poronin przygotował analityczne materiały źródłowe niezbędne do diagnozy sytuacji
społecznej Gminy Poronin, co pozwoliło na wypracowanie kierunków działań strategicznych
odniesionych do rzeczywistych problemów społeczności lokalnej i wskazanie skutecznych
kierunków działań dla ich rozwiązania, a także ustalenia układu współpracy instytucjonalnej
dla poszczególnych problemów społecznych.
Zgodnie z zasadą partnerstwa Strategia powstała przy współudziale partnerów
społecznych, do których zwrócono się z prośbą o zgłoszenie własnych wniosków i propozycji.
12
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Ostatnim elementem konsultacji społecznej była praca nad tym dokumentem na poziomie
komisji Rady Gminy.
W oparciu o diagnozę sytuacji społecznej została opracowana część operacyjna Strategii na
najbliższe lata, która jest rozwinięciem działań oraz założeń programowych realizowanych w
sferze polityki społecznej w Gminie Poronin..
Rola Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie jest znacząca w polityce społecznej Gminy i
należy dążyć do wzmocnienia i rozwoju różnego rodzaju usług świadczonych przez Ośrodek
dla różnego rodzaju grup klientów( poradnictwa prawnego, psychologicznego,
pedagogicznego terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej) oraz w następstwie tego do
wzmocnienia postaw aktywnych klientów oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z
prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów a nie nastawionych tylko na uzyskanie wsparcia
materialnego.
Dokument jest syntezą wypracowanych kierunków działania. W procesie monitoringu
należy aktualizować i dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia społeczno
– gospodarczego kierunki i działania w ramach Strategii.
Przyjęcie zaktualizowanej Strategii stanowi kontynuację długoterminowego planowania
polityki społecznej..
Strategia jest bowiem podstawą do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań
rozwojowych w sferze społecznej oraz wdrażania rozwiązań w postaci programów lokalnych,
mających na uwadze realizację celów zawartych w Strategii.

1.4 PROCES KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I JEGO WYNIKI

Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Poronin w procesie programowania i opracowania oparł się na obszarach i celach
strategicznych zawartych w Strategii na lata 2005 – 2013, które zostały wypracowane
podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli wiodących środowisk , instytucji i organizacji
:przedstawicieli samorządu, szkół , instytucji opieki zdrowotnej, powiatu , urzędu pracy oraz
organizacji pozarządowych.
Na podstawie diagnozy zespół opracował wstępny projekt Strategii, który został
skierowany do konsultacji do szkół z terenu gminy, parafii, instytucji opieki zdrowotnej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy
Społecznej w Zakopanem, Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem.
Projekt Strategii został również skierowany do konsultacji poprzez zamieszczenie go na
stronach internetowych Gminy Poronin oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie.
13
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Wyniki konsultacji :

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
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II.

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM STRATEGII

2.1 POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA
Gmina Poronin powstała dnia 1 stycznia 1995 roku w wyniku podziału Gminy
Tatrzańskiej, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 1994r. Położona jest w
centralnej części Powiatu Tatrzańskiego, przy spływie potoków Zakopianki i Porońca, u
początku rzeki Biały Dunajec. Od wschodu graniczy z Gminą Bukowina Tatrzańska, od
południa z Gminą Zakopane, od zachodu z Gminami Kościelisko i Czarny Dunajec, a od
północy z Gminą Biały Dunajec.
Gmina Poronin ma charakter górzysty, zajmuje obszar o powierzchni 84 km 2 , co
stanowi niespełna 18 % całego obszaru powiatu tatrzańskiego i 0,6 % powierzchni
województwa małopolskiego.

Lokalizacja Gminy Poronin w Województwie Małopolskim
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2.2

CHARAKTERYSTYKA GMINY PORONIN

Przez teren Gminy Poronin przebiega linia kolejowa i droga krajowa nr 47, łącząca Zakopane
z Krakowem, a także międzynarodowa droga nr 961 do polsko- słowackiego przejścia na
Łysej Polanie. Ogromnym utrudnieniem komunikacyjnym jest kolizyjny węzeł drogowo –
kolejowy przy wjeździe do centrum Poronina z „Zakopianki”.
W skład Gminy wchodzi 8 sołectw : Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre,
Poronin, Stasikówka, Suche i Ząb. Największe z nich to Poronin. Ząb słynnie z tego , że jest
najwyżej położoną miejscowością w Polsce.
Tabela nr 1. Ludność Gminy Poronin
lata
ogółem
mężczyźni

2008
2009
2010
2011
2012

10829
10923
11025

5324
5383
5441

kobiety

Na 1 km
powierzchni

5505
5540
5584

130
131
134

Kobiety na
100
mężczyzn
103
103
102

11247
5579
5668
135
102
11325
5621
5704
135
101
Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl

W okresie ostatnich pięciu lat utrzymuje się podobna, zrównoważona proporcja liczby
kobiet i mężczyzn na terenie Gminy. podobnie kształtuje się również ilość kobiet na 100
mężczyzn. Obecnie wynosi 101 kobiet na 100 mężczyzn , odmiennie niż w województwie,
gdzie współczynnik feminizacji od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Na koniec 2011
r. na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet ( w kraju 107). W województwie bardziej
sfeminizowana była ludność miejska. W miastach woj. małopolskiego na 100 mężczyzn
przypadało 111 kobiet, a na wsi wskaźnik był niższy i wynosił 101 kobiet.
W strukturze wiekowej ludności Gminy Poronin, tak jak w całym kraju, obserwuje się
powolny proces starzenia się mieszkańców. Obrazuje to tabela nr 2.
Tabela nr 2. Struktura ludności w Gminie Poronin
Ludność w wieku
Lata
2008
2009
2010
2011
2012
przedprodukcyjnym
2639
2619
2675
2653
2646
produkcyjnym
6750
6828
6977
7023
7079
poprodukcyjnym
1440
1476
11516
1571
1600
Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl
16
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Natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie.
Tabela nr 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Poronin
Ludność w wieku
Lata
2008
2009
2010
2011
2012
Nieprodukcyjnym
na 100 osób w
60,4
60,0
60,1
60,1
60,0
wieku
produkcyjnym
Poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
54,6
56,4
56,7
59,2
60,5
przedprodukcyjnym
Poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
21,3
21,6
21,7
22,4
22,6
produkcyjnym
Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl
Analizując powyższe dane należy stwierdzić , że w ciągu ostatnich pięciu lat obserwuje się
nieznaczny , ale stały wzrost ludności w wieku produkcyjnym, ale równocześnie widać stałą
tendencje wzrostową ludności w wieku poprodukcyjnym. O ile wzrost udziału osób w wieku
produkcyjnym jest zdecydowanie zjawiskiem korzystnym dla potencjału własnego Gminy, o
tyle proporcje liczby osób w wieku poprodukcyjnym są niekorzystne i utrzymywanie się tej
tendencji może w przyszłości skutkować negatywnym wpływem na zdolności rozwojowe
Gminy. Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne warto podkreślić szczególnie trudną
sytuację materialną osób starszych utrzymujących się z rent i emerytur. Wysokość świadczeń
jest w dużym stopniu zbyt niska, aby w wystarczający sposób zaspokoić potrzeby osób
starszych szczególnie w sytuacjach gdzie występują u nich problemy zdrowotne. Potrzeby
osób w wieku poprodukcyjnym będą wzrastać wraz ze zmieniająca się strukturą
demograficzną. . Taką tendencję należy również wziąć pod uwagę przy planowaniu rozwoju
gminy w sferze polityki społecznej odnoszącej się do osób starszych i niepełnosprawnych i
rozwoju usług społecznych dla tej grupy
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2.3 STOPIEŃ WYKSZTAŁCENIA
MAŁOPOLSKIM

SPOŁECZEŃSTWA

W

WOJEWÓDZTWIE

W 20011 roku w województwie małopolskim działało 1465 szkół podstawowych, w których
uczyło się 202,9 tys. uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto wyniósł średnio w
województwie 99,3 % przy czym wśród powiatów ziemskich najwyższy odnotowano w
miechowskim (100,7%), a najniższy w dąbrowskim (91,5%). W powiatach grodzkich
omawiany współczynnik przekroczył 100,0% , co oznacza, że do szkół znajdujących się na ich
terenie uczęszczały również dzieci mieszkające poza nimi. Na terenie województwa działały
744 gimnazja, do których uczęszczało 110,3 tys. uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto
dla tego typu szkół wyniósł 97,9 %.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne i wyższe koncentruje się głównie w powiatach grodzkich, a
zwłaszcza w Krakowie. Spośród 33 uczelni wyższych , w Krakowie działały 22, w Nowym
Sączu 3, a w Tarnowie 2.
Na podstawie wyników NSP 2011 ustalono najwyższy ukończony poziom wykształcenia
ludności w wieku 13 lat i więcej. W woj. małopolskim dwie najliczniejsze grupy stanowiły
osoby legitymujące się świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – 22,8 % oraz
szkoły podstawowej i gimnazjalnej – 22,1 %. Kolejne mniej liczne grupy – po 17 % ogółu
stanowiły osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim zawodowym. Wykształcenie
średnie ogólnokształcące ukończyło blisko 12 % .Udział osób z wyższym wykształceniem
ulokował woj. małopolskie na trzecim miejscu w kraju, udział osób mających ukończone
wykształcenie policealne i średnie na dziewiątym miejscu w kraju , a udział osób z
wykształceniem zasadniczym zawodowym usytuował województwo na szóstej pozycji.
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Wykres nr 1. Struktura wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej w 2011r. w
województwie małopolskim

Struktura wykształcenia ludności
wyższe
22,1

22,8

1,1

17,2
policealne i średnie
31,2

zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone i
gimnazjalne
podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego

Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl
Pozytywnym zjawiskiem jakie można zaobserwować w woj. małopolskim jest wzrost odsetka
osób legitymujących się wykształceniem wyższym.
W 2011 r. w utrzymywały się różnice w strukturze wykształcenia kobiet i mężczyzn. W
populacji osób z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym dominowały kobiety,
których udział ukształtował się odpowiednio na poziomie 19,3 % i 14,6 % i był wyższy od
odsetka mężczyzn w obu grupach wykształcenia o około 5 p. proc.. Udział mężczyzn
mających ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w ogólnej zbiorowości wynosił 29,3 % i był
wyższy o blisko 13 p. proc. niż udział kobiet.
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Wykres nr 2 . Struktura ludności w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i
płci w woj. małopolskim w 2011 r.
40
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23,1
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kobiety

10

mężczyźni
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zawodowe
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ukończone i nieukończone i
gimnazjalne
bez
wykształcenia
szkolnego

Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl
Miejsce zamieszkania jest kolejnym czynnikiem, który ma zasadniczy wpływ na poziom
wykształcenia. Wśród mieszkańców miast przeważały osoby posiadające wykształcenie
wyższe – 24,5 % ( na wsi 9,7 %) oraz policealne i średnie – 35,9 % (na wsi – 26,3 % ). Wśród
mieszkańców wsi przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 28,5 % ( w
miastach 17,1 %) oraz podstawowym i gimnazjalnym 29,1 % ( w miastach 15,2 %).
Czynnikiem różnicującym strukturę wykształcenia mieszkańców woj. małopolskiego jest
wiek. W populacji osób młodych , poniżej 30 roku życia dominuje wykształcenie wyższe i
średnie. W starszych grupach wieku przeważają osoby z wykształceniem średnim i
zasadniczym zawodowym, natomiast wśród osób w wieku 60 lat i więcej przeważają osoby z
wykształceniem podstawowym.
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III.

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ
3.1 RYNEK PRACY. BEZROBOCIE

Zmiany gospodarcze i polityczne, jakie dokonały się w Polsce w latach 1989-1990
doprowadziły do tego , że Polska dołączyła do krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei
spowodowało pojawienie się zjawiska bezrobocia. Jest to zjawisko społeczne, polegające na
tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje
faktycznego zatrudnienia. Stan ten spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy podażą
pracy a popytem na pracę. W Polsce stało się kwestią społeczną, świadczy o tym dynamika,
skala i struktura zjawiska. Brak pracy jest czynnikiem, który ma wpływ na zaspokojenie
ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia Konsekwencją braku pracy jest też
narastające ubóstwo i związane z tym kwestie edukacyjne, zdrowotne, mieszkaniowe itd.,
których rozwiązaniem zajmuje się szeroko pojęta polityka społeczna.
Walka z bezrobociem możliwa jest tylko przez kompleksowe działania w sferze ekonomicznej
mającej na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Zadania w tej sferze
koncentrują się również wokół problemu ochrony pracowników przed utratą zatrudnienia,
ochrony egzystencji jednostki dotkniętej brakiem pracy oraz pomocy w znalezieniu
zatrudnienia. Świadczenia społeczne dla bezrobotnych w Polsce reguluje ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Powinny one zapewnić bezrobotnemu minimum
życiowe, ale powinny także zachęcać do podjęcia zatrudnienia.
Wykres nr 3. Bezrobotni w Gminie Poronin na tle Powiatu Tatrzańskiego

Bezrobotni w Gminie Poronin w 2012r.
607
Bezrobotni w Powiecie
Tatrzańskim
Bezrobotni w Gminie Poronin

3606

Źródło : sprawozdanie z działalności PUP w Zakopanem za rok 2012
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Według stanu na dzień 31.12.2012 w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem
pozostawało 3 66 bezrobotnych , w tym z terenu Gminy Poronin 607 bezrobotnych. W
porównaniu do stanu z 31.12.2011r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych o 13,6 % w
skali Powiatu (13,3 %) w skali gminy). Trwała tendencja wzrostowa ma miejsce od 2008 roku.
Wykres nr 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2008 – 2012
4000
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3000
2356

2500
2000

1874

Gmina Poronin
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Źródło : sprawozdania z działalności PUP w Zakopanem za lata 2008 – 2012
Tabela nr 4 . Udział bezrobotnych w Gminie Poronin zarejestrowanych w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym wg płci
% udział bezrobotnych w latach
2008

2009

2010

2011

2012

Ogółem

4,6

5,7

6,1

7,6

8,6

Mężczyźni

4,8

6,3

6,5

8,4

9,6

kobiety

4,4

5,0

5,8

6,8

7,4

Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl
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W tabeli wyraźnie widać utrzymującą się tendencję wzrostową udziału bezrobotnych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym, daje się również zauważyć większą tendencję
wzrostową w odniesieniu do mężczyzn.
Tabela nr 5 . Pracujący według innego podziału niż PKD
Liczba osób w latach
2008

2009

2010

2011

2012

ogółem

669

695

714

637

612

Mężczyźni

289

307

301

244

284

Kobiety

380

388

413

393

328

Źródło :opracowanie na podstawie danych pobranych ze strony www.stat.gov.pl
Przedstawiony w tabeli obraz rynku pracy w gminie poprzez pokazanie ilości osób
pracujących potwierdza poprzednie obserwacje o zwiększającym się bezrobociu. Wniosek
taki można wyciągnąć w związku ze spadkiem ilości osób zatrudnionych w przeciągu pięciu
lat. Utrzymywanie się tej tendencji jest zjawiskiem zdecydowanie niekorzystnym. Bezrobocie
w konsekwencji prowadzi bowiem do ubożenia społeczeństwa, problemów edukacyjnych,
zdrowotnych, mieszkaniowych itd.

Kolejna tabela przedstawia strukturę osób bezrobotnych w Powiecie Tatrzańskim w
przeciągu ostatnich pięciu lat. Z przedstawionych danych wynika, że w ciągu ostatnich pięciu
lat porównywalny wzrost dotyczył w zasadzie wszystkich kategorii wiekowych, jak również
wszystkich poziomów wykształcenia osób bezrobotnych. Równocześnie niepokojącą
tendencją jest zwiększanie się udziału osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy.
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Tabela nr 6 . Struktura osób bezrobotnych w Powiecie Tatrzańskim
Liczba bezrobotnych /stan na dzień/
wyszczególnienie

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Wg wieku
18-24

409

606

718

787

848

25-34

492

641

742

892

1018

35-44

326

399

506

554

640

45-54

428

455

507

540

628

Pow.55

219

255

334

402

472

Wg wykształcenia
Wyższe

146

178

202

259

315

Średnie
zawodowe /
policealne

386

516

569

654

728

Ogólnokształcące

196

256

297

342

351

Zasadnicze
zawodowe

516

631

799

900

1029

Gimnazjalne i
poniżej

630

775

940

1020

1183

Wg czasu pozostawania bez pracy
Do 6 miesięcy

795

1113

1240

1179

1424

6-12 miesięcy

329

540

564

686

615

12-24 miesięcy

291

321

593

685

748

Powyżej 24
miesięcy

459

382

410

625

819

Źródło : sprawozdania z działalności PUP w Zakopanem za lata 2008 – 2012
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Od dwóch lat PUP w Zakopanem w swoich sprawozdaniach obrazuje sytuację bezrobotnych
osób niepełnosprawnych. Spośród ogółu zarejestrowanych na koniec 2011 roku 65 osób
stanowiły osoby bezrobotne niepełnosprawne ( w tym 20 kobiet), na koniec 2012 roku było
już 78 osób niepełnosprawnych ( w tym 26 kobiet). Rejestracja osób bezrobotnych
niepełnosprawnych ma wiec tendencję wzrostową. Tendencja ta odnosi się do osób
legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności, w pozostałych grupach była na tym
samym poziomie. Kolejna tabela przedstawia strukturę osób wg stopnia niepełnosprawności.
Tabela nr 7. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności
Oznaczenie stopnia
niepełnosprawności

Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych na koniec
2011 roku

Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych na koniec
2012 roku

Stopień lekki

40

53

Stopień umiarkowany

24

24

Stopień znaczny

1

1

Źródło : sprawozdania z działalności PUP w Zakopanem za lata 2008 – 2012
Do wskazanej kategorii osób bezrobotnych mogą być kierowane działania aktywizacyjne w
większości finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak jak w odniesieniu do pozostałych
osób bezrobotnych.
Równocześnie w ewidencji Urzędu Pracy pozostają osoby niepełnosprawne poszukujące
pracy. W 2011 roku było 50 osób ( w tym 19 kobiet), a w 2012 roku 45 osób ( w tym17
kobiet) .Dominują wśród nich osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Strukturę tą
przedstawia następna tabela.
Tabela nr 8. Struktura poszukujących pracy niepełnosprawnych wg stopnia
niepełnosprawności
Oznaczenie stopnia
niepełnosprawności

Liczba zarejestrowanych
poszukujących pracy na
koniec 2011 roku

Liczba zarejestrowanych
poszukujących pracy na
koniec 2012 roku

Stopień lekki

2

1

Stopień umiarkowany

13

10

Stopień znaczny

35

35

Źródło : sprawozdania z działalności PUP w Zakopanem za lata 2008 – 2012
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Przy zastosowaniu podziału bezrobotnych w rozbiciu na poszczególne zawody największą
liczbę zarejestrowanych można wskazać w przypadkach sprzedawców ( 302 osoby w 2012 r),
robotników budowlanych (109 – w 2012), kucharzy ( 106 – w 2012), techników budownictwa
( 102 – w 2012), kelnerów (102 – w 2012) oraz stolarzy ( 74 w 2012). Osoby bezrobotne
posiadające kwalifikacje w tych zawodach dominują wśród osób zarejestrowanych od kilku
lat.
Wykres nr 5. Bezrobotni wg zawodów na dzień 31.12.2012r.

Bezrobotni wg zawodów
sprzedawca 302

64

62

robotnik budowlany 109

54

kucharz 106

302

74

technik budownictwa 102

102

kelner 102
102

109

stolarz 74

106

pomoc kuchenna 64
kucharz małej gastronomii 62
robotnik gospodarczy 54
fryzjer 50

Źródło : sprawozdania z działalności PUP w Zakopanem za lata 2008 – 2012

Kolejna tabela obrazuje jakie instrumenty i usługi rynku pracy były zastosowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem . Analizując poniższe zestawienie wyraźnie widać
znaczne zmniejszenie osób objętych formami aktywizacyjnymi w roku 2011 co było
konsekwencją znacznego ograniczenia środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową
osób bezrobotnych. Na podstawie danych PUP stwierdza się ,że wszystkie formy
aktywizacyjne odznaczało się bardzo wysoką efektywnością zatrudnieniową. Corocznie taki
wysoki wskaźnik dotyczył pomocy udzielanej na zakładanie własnej działalności gospodarczej
oraz organizowanych prac interwencyjnych. W I półroczu 2012 roku 100 % efektywnością
charakteryzowały się również szkolenia , co było możliwe dzięki położeniu większego nacisku
przy ich organizacji na szanse zatrudnieniowe po zakończeniu kursów. W 2012 r. można
również zauważyć wyraźny wzrost wskaźnika dotyczącego zorganizowanych staży.
26
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Tabela nr 9. Zestawienie stosowanych w latach 2008 – 2012 instrumentów i usług rynku
pracy
Forma aktywizacyjna

Liczba osób zaktywizowanych w latach
2008

2009

2010

2011

2012

Staże

-

166

191

43

154

Środki na podjęcie
działalności
gospodarczej

105

128

34

88

Szkolenia

-

246

178

33

61

Prace interwencyjne

-

17

16

13

17

Roboty publiczne

-

15

6

5

9

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia
stanowiska pracy

7

9

3

1

Prace społecznie
użyteczne

3

3

3

9

ogółem

-

578

528

134

339

Poradnictwo
zawodowe
indywidualne

305

299

235

298

Poradnictwo
zawodowe grupowe

14

10

11

10

ogółem

-

319

309

246

308

Źródło : sprawozdania z działalności PUP w Zakopanem za lata 2008 – 2012
Jak wynika ze sprawozdań Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem porównując kwoty
wydatkowane na przestrzeni ostatnich lat, kwota jaką dysponował Urząd w 2012 roku , była
niższa od środków dostępnych w 2008 roku, kiedy to liczba osób bezrobotnych była prawie
27
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dwukrotnie mniejsza. Oznacza to, że pomimo większej ilości środków Funduszu Pracy nie
zdołano udzielić wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym.
Przy organizacji i doborze poszczególnych działań aktywizacyjnych jedną z podstawowych
zasad stanowiła dbałość o osiągnięcie wysokiej efektywności zatrudnieniowej. Oznaczało to,
dokładną analizę planów szkoleniowych i organizację takich kursów, które dają osobom
bezrobotnym konkretne kwalifikacje i uprawnienia. Należy przy tym zaznaczyć, że w
odniesieniu do organizowanych szkoleń, nabycie przez bezrobotnych nowych kwalifikacji
zawodowych, często potwierdzonych konkretnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu,
odnosi efekt zatrudnieniowy w dłuższym horyzoncie czasowym, niż w okresie 3 miesięcy od
zakończenia kursu., obowiązującym przy badaniu efektywności wg aktualnych zasad.
Równocześnie duże znaczenie miała współpraca z pracodawcami, polegająca na
kwalifikowaniu na szkolenia w pierwszej kolejności tych osób, które poza spełnianiem
podstawowych kryteriów uczestnictwa w szkoleniu, uprawdopodobniły możliwość podjęcia
zatrudnienia po uzyskaniu nowych kwalifikacji.
W przypadku organizacji staży pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków mieli
organizatorzy, którzy zadeklarowali zatrudnienie stażystów po zakończeniu odbywania przez
nich staży.
W ramach działań promujących przedsiębiorczość dokładnie i wnikliwie analizowano wnioski
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a do dofinansowania
rekomendowano pomysły, które były spójne z dotychczasowym przygotowaniem
zawodowym wnioskodawców oraz dawały szanse utrzymania się na rynku nowych
podmiotów gospodarczych.
Wskazany powyżej sposób postępowania, zakłada położenie głównego nacisku na
efektywność zatrudnieniową, co jest konsekwencją zmian w kierunkach polityki rynku pracy.
Taki tryb postępowania ma doprowadzić do zwiększenia skuteczności działań publicznych
służb zatrudnienia przy równoczesnym nieponoszeniu kosztów jednostkowych związanych z
doprowadzeniem bezrobotnego do zatrudnienia .Taki tryb może spowodować również
pewne zagrożenia. Utrata lub brak zatrudnienia wywołuje szereg negatywnych następstw
oraz powstawanie barier mentalnych i społecznych. W związku z tym należy postawić
pytanie, ilu lokalnych pracodawców zobowiąże się do zatrudnienia osoby skierowanej do
odbycia stażu, mając na uwadze fakt jej długotrwałego bezrobocia czy tez zaawansowany
wiek. W kontekście pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, deficytu wolnych miejsc
zatrudnienia, wzrostu bezrobocia oraz dynamicznego zwiększania się liczy osób długotrwale
bezrobotnych sztywne powiązania podejmowanych działań aktywizacyjnych z koniecznością
osiągnięcia wysokiej efektywności zatrudnieniowej może doprowadzić, do tego że
odbiorcami wsparcia nie będą osoby, które tego najbardziej potrzebują.
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3.2 POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie jest jednostką organizacyjną Gminy Poronin, który
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania własne oraz zlecone z zakresu
administracji rządowej.
Do zadań OPS w zakresie pomocy społecznej w szczególności należy :
1. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom ,
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
społeczeństwa poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi.
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych prawem świadczeń
3. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie
4. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych służących
zaspakajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

Prowadząc aktywną politykę społeczną Ośrodek obejmuje swoim wsparciem grupy
społeczne szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym . Wszystkie działania
prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska prowadzoną przez pracowników
Ośrodka. Na terenie Gminy dostrzega się widoczne deficyty w obszarze polityki
społecznej. Brak liderów, osób z doświadczeniem w organizacji społeczności lokalnej i
niewystarczający zasób środków finansowych, które ograniczają znacznie działania na
polu przeciwdziałania problemom społecznym. Nie mniej jednak OPS stara się na miarę
swoich możliwości współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi
działającymi w obszarze pomocy społecznej. Ośrodek stara się wprowadzać
interdyscyplinarną współpracę w działaniach w obszarze przemocy w rodzinie,
wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Najczęstszymi powodami kwalifikującymi do pomocy są : ubóstwo, bezrobocie,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, niepełnosprawność , długotrwała choroba. Z pomocy korzystają również
osoby z trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z
powodu uzależnień, potrzeby ochrony macierzyństwa.
Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2008 – 2012
kształtowała się następująco:
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Tabela nr 10. Ilość osób objętych pomocą społeczną w latach 2008 – 2012 wg powodów
trudnej sytuacji życiowej
Liczba gospodarstw
domowych

Liczba osób w gospodarstwach
domowych

% ogółu mieszkańców

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

88

88

78

92

92

372

379

286

342

362

3,43

3,47

2,56

3,04

3,20

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0,05

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0,009

0,008

0

0,008

5

6

0

0

10

40

53

0

0

79

0,37

0,48

0

0

0,70

38

36

41

52

53

154

153

143

208

215

1,42

1,40

1,28

1,85

1,90

61

58

59

64

63

180

179

181

199

183

1,66

1,64

1,62

1,77

1,61

15

18

24

29

32

45

46

69

74

84

0,41

0,42

0,62

0,66

0,74

32

41

44

56

52

191

221

239

291

267

1,76

2,02

2,14

2,56

2,36

w
Bezradność
sprawach
opiekuńczo
wychowawczych

Długotrwała
ciężka choroba

lub

Niepełnosprawność

bezrobocie

Potrzeba
ochrony
macierzyństwa

bezdomność

Sieroctwo

Ubóstwo

Powód
trudnej
sytuacji
życiowej
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Przemoc w
rodzinie

0

1

1

4

4

0

5

5

15

16

0

0,04

0,04

0,13

0,14

alkoholizm

0

1

4

1

1

0

4

13

4

4

0

0,04

0,12

0,03

0,03

narkomania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trudności w
przystosowan
iu do życia po
opuszczeniu
zakładu
karnego

1

4

0

0

0

1

13

0

0

0

0,009

0,12

0

0

Zdarzenia
losowe

1

1

3

0

1

1

4

16

0

6

0,009

0,04

0,14

0

0,05

Sytuacja
kryzysowa

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014-2024

0

1

0

2

2

0

1

0

8

7

0

0,009

0

0,07

0,06

Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012

Z analizy powyższego zestawienia wynika , że wśród powodów objęcia pomocą społeczną
na przestrzeni ostatnich pięciu lat dominującymi problemami były : ubóstwo, następnie
niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
oraz długotrwała choroba. W dalszej części problemy zostaną opisane bardziej
szczegółowo. Zaznaczyć przy tym należy, że w części rodzin występuje kilka kwestii
równocześnie, co stawia takie rodziny w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji.
Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić powolną tendencję narastającą
wszystkich sytuacji problemowych.
Kolejne poniżej przedstawione zestawienie obrazuje ilość rodzin objętych pomocą
ogólnie oraz z podziałem na zadania zlecone, własne i pracę socjalną. Tabela ukazuje ile
rodzin, ile osób w rodzinach i jaki % ogółu mieszkańców jest objętych pomocą w formie
świadczeń finansowych, a ile rodzin objętych jest wyłącznie praca socjalną.
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Tabela nr 11. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2008 - 2012
Liczba osób w
gospodarstwach domowych

Pomoc udzielona wyłącznie
w postaci pracy socjalnej

Pomoc udzielona w
postaci pracy socjalnej ogółem

Świadczenia przyznane w
ramach zadań własnych

Świadczenia przyznane w
ramach zadań zleconych

Świadczenia przyznane
w ramach zadań
zleconych i własnych

Liczba rodzin

% ogółu mieszkańców

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

175

136

130

146

148

745

512

400

473

533

6,88

4,69

3,58

4,20

4,71

21

23

0

0

0

40

41

0

0

0

0,37

0,37

0

0

0

173

128

130

146

148

736

500

400

473

533

6,80

4,58

3,58

4,20

4,71

71

195

234

219

191

202

554

692

696

646

1,86

5,07

6,20

6,19

5,70

43

64

104

62

52

67

144

333

198

138

0,62

1,32

2,98

1,76

1,22

Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012
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Wykres nr 6. Podział rodzin objętych pomocą społeczną wg liczby osób w rodzinach w
latach 2008 – 2012
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32
41

gospodarstwa sześcio- i wiecej osobowe

21
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26
16

gospodarstwa pęcioosobowe

17
gospodarstwa czteroosobowe
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2012
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2011
2010

22
gospodarstwa trzyosobowe
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2009
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26
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24
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26

35

35
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65

gospodarstwa jednoosobowe

34
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20

40

91

52
60

80

100

Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012
Powyższy wykres obrazuje strukturę gospodarstw domowych objętych pomocą
społeczną ze względu na ilość osób w rodzinach. Z wykresu jednoznacznie wynika, że
dominującą grupą są osoby samotnie gospodarujące. Ilość osób samotnie
gospodarujących objętych pomocą znacząco wzrosła w 2010 roku, po czym spadła w
latach kolejnych jednak nadal jest to kategoria dominująca. Kolejną grupą są następnie
gospodarstwa sześcio –i więcej osobowe. Wnioskować z tego można , że osoby samotne
i rodziny wielodzietne powinny zostać objęte szczególnym wsparciem i w tych grupach
należy ze szczególnością obserwować tendencje w kolejnych latach.
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Kolejny wykres przedstawia natomiast strukturę rodzin z dziećmi korzystających z
pomocy społecznej w przeciągu ostatnich lat. Można tu zaobserwować znaczne wahania .
Największą grupę w 2012 roku stanowiły rodziny z jednym oraz z trojgiem dzieci,
natomiast w latach 2010 – 2011 były to rodziny z dwójką dzieci. Pomimo tych wahań
najliczniejszą grupę klientów stanowiły rodziny do 4 dzieci.

Wykres nr 7. Podział rodzin objętych pomocą wg liczby dzieci w latach 2008 – 2012
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Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012
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Wykres nr 8. Podział rodzin niepełnych objętych pomocą społeczna wg liczby dzieci w
latach 2008 – 2012
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Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012
Powyższy wykres przedstawia natomiast strukturę rodzin niepełnych . Dominującą grupą
są rodziny z 2 dzieci, przy czy w 2012 roku nastąpił nieznaczny spadek w tej kategorii i
najliczniejsze w 2012 roku były rodziny z 3 dzieci. Ilość rodzin niepełnych z 4 dzieci
utrzymuje się w zasadzie na podobnym poziomie.
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Wykres nr 9. Podział rodzin emerytów i rencistów wg liczby osób w latach 2008 – 2012
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Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012
Jednoosobowe gospodarstwa emerytów i rencistów stanowią najliczniejszą grupę, a
następnie gospodarstwa dwuosobowe. Można więc wnioskować , że osoby samotne żyją
najskromniej i wymagają największej pomocy.

Kolejny wykres przedstawia ile rodzin i dzieci w tych rodzinach korzystało ze wsparcia w
formie posiłku w szkole. Z przedstawionego wykresu widać, że dane te są porównywalne
na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
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Wykres nr 10. Pomoc udzielona w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży w latach 2008 –
2012
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Źródło : sprawozdania OPS w Poroninie za lata 2008 – 2012

Ubóstwo
Z analizy powyższych danych wynika, że problemem dominującym, jeżeli chodzi o
powody przyznania pomocy jest problem ubóstwa.
Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej społeczności za
niezbędne. Ubóstwo spowodowane m.in. wysokim bezrobociem, niskimi
wynagrodzeniami i świadczeniami emerytalno – rentowemu , z których niejednokrotnie
utrzymują się wraz z całymi rodzinami. Zwiększające się trudności na rynku pracy oraz
utrzymująca się od wielu lat niekorzystana sytuacja finansowa gospodarstw powiązanych
z rolnictwem to główne czynniki, które wpłynęły na pogorszenie się sytuacji materialnej
części rodzin w Gminie Poronin. Trudne warunki finansowe wpływają również na
ograniczenie kształcenia dzieci. Z tych przyczyn dokonuje się powielanie przez dzieci
poziomu wykształcenia i statusu zawodowego oraz materialnego rodziców. jak wynika z
powyższej tabeli 3,20 % mieszkańców korzystających z pomocy społecznej z powodu
ubóstwa żyje poniżej minimum socjalnego. Niejednokrotnie świadczenia rodzinne oraz
świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią jedyne źródło dochodów.
Porównywalnie w odniesieniu do kraju odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie
wynosił w 2011 r. 6,7 %.
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Ubóstwo powoduje znaczące ujemne skutki społeczne. Zmniejsza ono popyt na towary, a
przez to chłonność rynku, co działa hamująco na rozwój gospodarczy. Uniemożliwia lub
znacznie utrudnia korzystanie ludzi ubogich z istniejących szans zdobycia wykształcenia i
zachowania dobrego stanu zdrowia. Przyczynia się do wzrostu przestępczości. Sprzyja
rozwojowi patologii społecznych, takich jak : narkomania, alkoholizm, bezdomność.
Niedoskonałość systemów pomocy osobom i rodzinom ubogim może działać
demoralizująco, zmniejszając motywację do zdobywania kwalifikacji zawodowych i do
poszukiwania pracy.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba
Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów współczesnej
cywilizacji. Powszechność tego zjawiska stawia przed państwem obowiązek
podejmowania działań zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności oraz
łagodzenia jej skutków. W Uchwale z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uznał , że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna
lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne,
naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i
zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie
mogą podlegać dyskryminacji. Prawa te wynikają z Konstytucji RP, powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i
wewnętrznego. Ustawy kompetencyjne nakładają na organy administracji rządowej i
samorządowej określone obowiązki w celu realizacji tych praw.
Według klasyfikacji GUS zbiorowość osób niepełnosprawnych dzieli się na 2 podstawowe
grupy :
- osoby niepełnosprawne prawnie , tj. takie, które posiadają odpowiednie , aktualne
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony,
- osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadają , ale mają
całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności
podstawowych
Mogą one uzyskać orzeczenie o swojej niepełnosprawności. Orzeczenie wydawane jest
na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej
osoby. Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób
niepełnosprawnych, natomiast z chwilą ukończenia 16 roku życia zaliczane są do jednego
ze stopni niepełnosprawności , tj. : znacznego, umiarkowanego lub lekkiego.
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Osoby niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej mogą
ubiegać się o pomoc świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie pomaga potrzebującym w różny sposób, w
tym między innymi : praca socjalna, poradnictwo prawne i psychologiczne, pomoc w
staraniach o dom pomocy społecznej, pomoc finansowa i rzeczowa.
Sytuacja osób niepełnosprawnych jest najczęściej bardzo trudna. Choroba i
niepełnosprawność zwykle prowadzą do pogorszenia kondycji finansowej i sytuacji
bytowej osoby niepełnosprawnej i jej rodziny. Brak możliwości pracy zarobkowej, duże
koszty leczenia, rehabilitacji, bariery architektoniczne, potrzeba opieki ze strony innych
osób powodują , że osoby te są klientami pomocy społecznej.
Corocznie w gminie Poronin z powodu niepełnosprawności z różnego rodzaju świadczeń
korzysta ok. 60 osób.
Istotą działań służb społecznych jest udzielenie takiego wsparcia osobom i rodzinom osób
niepełnosprawnych i długotrwale chorych , które umożliwi im samodzielną egzystencję,
da szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, aktywność społeczną,
pełnienie właściwych ról społecznych i poprawi jakość życia. Szczególną grupą osób
niepełnosprawnych są osoby starsze, samotne.

Bezrobocie
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 10. trzecim z dominujących powodów
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie. Wydłużający się stan
ubóstwa powodowany bezrobociem nasila konflikty, nieporozumienia, napięcia w
rodzinie i najbliższym otoczeniu. Częstym zjawiskiem jest izolacja społeczna, ograniczone
zostają kontakty interpersonalne wszystkich członków rodziny bezrobotnego zarówno ze
znajomymi, jak i z dalszą rodziną. Bezsilność wobec trudnych problemów życiowych,
utrata poczucia bezpieczeństwa socjalnego, brak perspektyw awansu społecznego i
ekonomicznego często jest przyczyną depresji i ograniczonej zdolności oceny własnego
postępowania, czemu towarzyszą zachowania patologiczne, jak przemoc w rodzinie czy
nadużywanie alkoholu.
Problem ten zasługuje na zwrócenie większej uwagi i wypracowanie możliwości pomocy
,której osoby bezrobotne nie są w stanie uzyskać w Urzędzie Pracy. Należy też dążyć do
stworzenia właściwej współpracy pomiędzy urzędem pracy a ośrodkiem pomocy
społecznej w celu maksymalizacji pomocy tej grupie osób.
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Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzeniu
gospodarstwa domowego
Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim , rodzicielskim
żyjąca zwykle w jednym gospodarstwie domowym. Rodzina, która funkcjonuje w sposób
umożliwiający swoim członkom stały rozwój, jest otwarta na kontakty z otoczeniem,
relacje między członkami opierają się na szczerości i wzajemności a role i normy wyraźnie
są określone i akceptowane przez poszczególnych członków uważana jest za rodzinę
prawidłową. Zaburzenia w realizacji funkcji rodziny lub zanik niektórych z funkcji można
nazwać dysfunkcyjnością rodziny. W sytuacjach krańcowych dochodzi do pojawienia się
patologii i rozpadu rodziny. Rodziny dysfunkcyjne nie są w stanie wypełniać przypisanych
im ról społecznych w zakresie wychowawczym, co odbija się na przyszłości następnego
pokolenia. Na nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny mają wpływ :







trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa
konflikty wewnątrzrodzinne
oziębłość emocjonalna
alkoholizm i przemoc w rodzinie
nie leczona choroba psychiczna
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych ( szczególnie w rodzinach
wielodzietnych i niepełnych)

Rodziny w których występuje problem bezradności stanowią czwartą pod względem liczby
osób korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej.

Bezdomność
Bezdomność nie należy pod względem liczby korzystających z pomocy społecznej do
problemów najbardziej istotnych . W ostatnim pięcioleciu tylko jedna osoba bezdomna
korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej.

Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane
przeciwko członkom rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i
szkody. Osoby przebywające w domach, w których dochodzi do przemocy doznają zaburzeń
funkcjonowania we wszystkich sferach życia :emocjonalnej, psychicznej i społecznej.
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Badania w tej sferze pokazują silny związek pomiędzy wychowywaniem się dzieci w
rodzinach z przemocą i skłonnościami do zachowań agresywnych w ich dorosłym życiu.
Zadaniem gminy m.in. jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w tym : opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Od 2010 roku zadania związane z przemocą w rodzinie koordynuje Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Uchwałą Nr LII/249/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2010 roku przyjęto do
realizacji Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2012.
natomiast Uchwałą Nr XXVIII/139/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r.
uchwalono Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
rodzinie na lata 2013 – 2016 w Gminie Poronin.
Uchwałą Nr LX/280/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. przyjęto tryb i
sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który został zmieniony Uchwałą Nr XVIII/93/2012
Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r.
Zarządzeniem Nr 11/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie z dnia 12
marca 2012r. wprowadzono Procedurę postępowania w przypadku konieczności
zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Na terenie Gminy Poronin działają dwa Punkty Konsultacyjne ;
1. Punkt Konsultacyjny działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych czynny we wtorki od 15.00-17.00
w 2010 roku – 144 godziny
w 2011 roku – 140 godzin
w 2012 roku – 100 godzin
w I pół. 2013 roku – 52 godziny
2. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy OPS
wpisany do rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez
Wojewodę Małopolskiego w dniu 6 maja 2013 roku pod nr WP-IV.9420.5.4.2013.
Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skorzystało :
w 2011 roku – 34 osoby
w 2012 roku 78 osób w tym tylko z powodu przemocy 30
W I pół. 2013 roku 41 osób , w tym tylko z powodu przemocy 14 osób
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Kontynuowana jest współpraca z Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem a w
szczególności działających w ich strukturach : Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – w zakresie udzielania
specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego i terapeutycznego ofiarom
przemocy, możliwości uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych.
Zarządzeniem Nr 22/11 Wójta Gminy Poronin z dnia 6 maja 2011 roku powołano Zespół
Interdyscyplinarny w Gminie Poronin. Członkami Zespołu są przedstawiciele następujących
instytucji : Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, Ośrodka Zdrowia w Poroninie, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Poronin, Zespołu Szkół im.
Legionów Polskich w Poroninie, Zespołu Szkół im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu,
kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Zakopanem, Powiatowej Komendy Policji w
Zakopanem. Z wszystkimi Instytucjami zawarto w tej sprawie stosowne Porozumienia.
Zespół Interdyscyplinarny odbył :
w 2011 roku – 3 spotkania
w 2012 roku - 4 spotkania
w I pół. 2013 roku - 3 spotkania
W 2011 roku prowadzono 3 grupy robocze dla indywidualnych przypadków,
w 2012 roku prowadzono 10 grup roboczych do indywidualnych przypadków
w I pół. 2013 prowadzono 8 grup roboczych do indywidualnych przypadków.
W 2011 roku założono 11 Niebieskie Karty
w 2012 roku prowadzono 12 Niebieskich Kart , zakończono 2.
w I poł. 2013 roku prowadzono 15 Niebieskich Kart, zakończono 7.
Ilość prowadzonych „Niebieskich kart” nie oddaje w pełni skali tego problemu. Wiele osób
wciąż obawia się konsekwencji poinformowania stosownych służb. Świadomość
konsekwencji (zeznania czy ewentualne konieczność stawienia się w sądzie) niejednokrotnie
wygrywa z chęcią pomocy ofiarom przemocy.

Uzależnienia
Do negatywnych zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie rodzin jest nadużywanie
alkoholu co stanowi groźną plagę społeczną. Spożywanie dużych ilości alkoholu powoduje
zaburzenia w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej, socjalizacyjnej i emocjonalnej
rodziny. Wzorce nadmiernego picia w rodzinie przechodzą często na młodą generację. Grono
pijących osób zwiększa się regularnie. Wczesna inicjacja alkoholowa jest szczególnie
niebezpieczna, gdyż działa na młody organizm destrukcyjnie w sferze fizjologicznej i
psychologicznej. Intensywne picie szybko przekształca się w uzależnienie.
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W Gminie Poronin znikomy procent rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu korzysta z
pomocy.
W wyniku nadużywania alkoholu wzrasta przestępczość oraz agresja potęgująca zjawiska
przemocy w rodzinie. Stwierdza się przypadki ukrywania problemu alkoholowego i związanej
z tym przemocy w rodzinach. Okazuje się , że żony alkoholików zgłaszają się o pomoc
dopiero po długotrwałym okresie nadużywania alkoholu i stosowania przemocy.
W celu przeciwdziałania narastania tego zjawiska, konieczne są dalsze działania
profilaktyczne, a także pomoc osobom już uzależnionym. Cel ten jest realizowany poprzez
aktywne działania komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie
Poronin.
Narkomania jest stosunkowo nowym problemem. Narkomania określana jest jako
uzależnienie od środków psychotropowych, którymi są substancje chemiczne. Uzależnienie
to jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Prowadzi do zaburzeń
osobowości, zaniku uczuć wyższych i zmian w narządach zwłaszcza w układzie nerwowym. W
Gminie Poronin do tej pory nie było rodziny objętej z powodu tego problemu pomocą
społeczną. Ważne są jednak działania profilaktyczne, edukacyjne wśród dzieci i młodzieży .

Projekt systemowy
W latach 2010 – 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizował projekt
systemowy „Integracja przez aktywność w Gminie Poronin”, który został przedłużony do
realizacji na lata 2013 – 2015.
W roku 2010 projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych, natomiast w latach 2011 –
2012 projekt był nakierowany na rodziny z osobami zależnymi ( dziećmi i osobami starszymi)
w związku z tym, że konieczność sprawowania opieki nad osobami zależnymi skutkuje
powolnym wycofywaniem się poza społeczną aktywność.
W latach 2010-2012 głównym celem projektu było : „Ograniczenie liczby osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji”. Cel główny realizowany
był poprzez cele szczegółowe:
1. zwiększenie motywacji do zmian i zaufania we własne siły, zwiększenie aktywności
2. wzbudzenie zainteresowań jako alternatywna forma rehabilitacji
3. zainicjowanie powstania nowych podmiotów wspierających aktywność lokalną poprzez
utworzenie Klubu Seniora
4. wzrost wiedzy decydentów i społeczności lokalnej na temat problemów społecznych w
Gminie poprzez promocje projektu
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5. zmiana postawy życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób od nich
zależnych
6. pobudzenie aktywności osób starszych
7. umożliwienie dostępu do usług wsparcia rodzinom marginalizowanym
8. zwiększenie skuteczności pracy socjalnej
9. wzbudzenie w osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym chęci rozwoju poprzez
zaangażowanie ich w żywe lekcje historii.
W obecnie realizowanym projekcie na lata 2013 – 2015 celem głównym projektu jest :
„Zwiększenie liczby osób inkludowanych społecznie poprzez rozwój form aktywnej
integracji”.
Cel główny realizowany jest przez cele szczegółowe :
1. podniesienie samooceny uczestników projektu i ich umiejętności komunikacyjnych w
ramach zdiagnozowanych potrzeb
2. zwiększenie decyzyjności uczestników poprzez większą dostępność pracy socjalnej
3. wzmocnienie więzi w rodzinie.
W 2010 roku w ramach projektu objęto następującym wsparciem 12 osób
niepełnosprawnych :
1. wyjazd 5-dniowy na turnus rekreacyjny połączony z terapią psychospołeczną . W trakcie
wyjazdu zrealizowano 10 h zajęć warsztatowych ( bronioznastwo, garncarstwo, kowalstwo,
nauka tańca średniowiecznego ) oraz zrealizowano 18 h zajęć aktywizacyjnych ( zwiedzanie
Zamku w Czorsztynie: przewodnik, rycerz, kat zamkowy, walki rycerskie : pojedynki, walki
bohurtowe ; wycieczka autokarowa : zwiedzanie Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego,
obejrzenie filmu przyrodniczego, zwiedzanie Szczawnicy, pijalnia zdrojowa, pisanie gęsim
piórem ; wycieczka na Zamek w Niedzicy : rejs statkiem do Niedzicy, zwiedzanie zamku w
Niedzicy, zwiedzanie zapory, ognisko, pokazy fire-show, budowa placu turniejowego, turniej
konny joustingowy, jazda konna)
2. 10 h na uczestnika wsparcia psychologa – realizowana w miejscu zamieszkania klienta
3. 13 h na uczestnika wsparcia asystenta rodziny – realizowana w miejscu zamieszkania
klienta
4. wsparcie pracownika socjalnego w zależności od indywidualnych potrzeb
W 2011 roku w ramach projektu objęto wsparciem 20 osób , w rodzinach których były osoby
zależne i otrzymały one :
1. wyjazd 3-dniowy na turnus rekreacyjny połączony z terapią psychospołeczną . W trakcie
wyjazdu zrealizowano 10 h i 30 min zajęć warsztatowych (produkcja i techniki witrażu,
strzelanie z łuku (starsza grupa), rzut do celu (młodsza grupa), garncarstwo i ceramika,
kalambury, nauka tańca średniowiecznego, sztuka decoupage, produkcja papieru
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czerpanego) oraz 7 h 45 min zajęć aktywizacyjnych ( zwiedzanie Zamku w Czorsztynie
:przewodnik, spotkanie z Bractwem Rycerskim, wycieczka na Zamek w Niedzicy : rejs po
Zalewie Czorsztyńskim, zwiedzanie Zamku w Niedzicy, zwiedzanie zapory, jazda na koniach i
kucykach, pokazy konne kaskaderskie, pokazy woltyżerki i dżygitówki)
2. 5 h na uczestnika wsparcia psychologa – realizowana w miejscu zamieszkania klienta
3. 5 h na uczestnika wsparcia asystenta rodziny – realizowana w miejscu zamieszkania
klienta
4. wsparcie pracownika socjalnego w zależności od indywidualnych potrzeb
W 2012 roku w ramach projektu objęto 19 osób , w rodzinach których były osoby zależne i
otrzymały one następujące wsparcie :
1. wyjazd 3-dniowy na turnus rekreacyjny połączony z terapią psychospołeczną . W trakcie
wyjazdu zrealizowano 11 h i 30 min zajęć warsztatowych (pisanie gęsim piórem, rękodzieło
średniowieczne, garncarstwo i ceramika, warsztaty rycerskie, strzelanie z łuku (starsza
grupa), rzut do celu (młodsza grupa), kalambury) oraz 6 h i 30 min zajęć aktywizacyjnych (
wycieczka na Zamek w Niedzicy: zwiedzanie Zamku w Niedzicy, zwiedzanie zapory, wycieczka
na Zamek w Czorsztynie : rejs po Zalewie Czorsztyńskim, zwiedzanie Zamku w Czorsztynie,
jazda na koniach i kucykach, pokazy konne i fechtunku konnego (strzelanie z łuku, ścinanie
kapusty, trafienie saracena, rzut włócznią, zbieranie pierścieni)
2. 5 h na uczestnika wsparcia psychologa – realizowana w miejscu zamieszkania klienta
3. 5 h na uczestnika wsparcia asystenta rodziny – realizowana w miejscu zamieszkania
klienta
4. wsparcie pracownika socjalnego w zależności od indywidualnych potrzeb
W 2013 roku w ramach projektu wsparciem jest objętych 18 osób również z rodzin, gdzie są
osoby zależne. Projekt jest w trakcie realizacji . Uczestnicy otrzymują podobne wsparcie jak
w latach poprzednich :
1. wsparcie psychologa w miejscu zamieszkania (w trakcie realizacji)
2. wsparcie asystenta rodziny w miejscu zamieszkania (w trakcie realizacji)
3. wyjazd 2 –dniowy na turnus rekreacyjny połączony z terapią psychospołeczną. Wsparcie
zrealizowane. Wyjazd do Szczawnicy , w trakcie którego przeprowadzono 6h warsztatów (
ceramika i garncarstwo, orgiami) oraz 9 h - gry i zabawy aktywizacyjno integracyjne dla
dzieci i rodzin
Budżet projektu w latach 2010 – 2012 wynosił 481 112,73 zł, w tym :
w 2010 roku 144 333,82 zł
w 2011 roku 176 408 zł
w 2012 roku 160 370,91 zł.
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Budżet projektu planowany na lata 2013 – 2015 wynosi ogółem 330 330,42 zł w tym :
w 2013 roku 124 908,06 zł
w 2014 roku 142 132,20 zł
w 2015 roku 63 290,16 zł.

3.3 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie podejmuje wiele
działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom m.in. są to : działania
interwencyjne, motywacyjno – edukacyjne, profilaktyczne. Komisja ściśle współpracuje z
placówkami oświatowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, policją , służbą zdrowia i innymi
instytucjami , co pozwala skupić się bardziej na problemach związanych z zapobieganiem
szerzeniu się alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.
Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz, 473 ze zm.), należy
w szczególności :
 inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z
uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich
usytuowania
 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego
 prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu,
zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
Corocznie uchwalany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poronin.
Celami Strategicznymi Programu na 2013 rok są :
 zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień
 zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
 zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
Cele operacyjne programu :
 ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych
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 zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w Gminie Poronin w sytuacjach
związanych z alkoholem i narkotykami
 wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i
młodzieży, w tym wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami
postepowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie)
 zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i
metod rozwiązywania problemów uzależnień.
Corocznie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza diagnozę
problemów i zasobów w oparciu o dane z Punktu Konsultacyjnego, Komisariatu Policji ,
OPS oraz przeprowadza badanie ankietowe wśród uczniów w klasach VI szkół
podstawowych oraz w klasach III gimnazjów z terenu Gminy Poronin. Poniżej
przedstawiono porównanie danych w latach 2008 – 2012.
Analizując te dane można zauważyć, że do Punktu Konsultacyjnego najczęściej osoby z
problemem alkoholowym są zgłoszone przez prokuraturę i policję, rzadko przez rodzinę i
praktycznie wcale nie zgłaszają się na leczenie z własnej woli. W 2012 roku można
zauważyć wzrost osób skierowanych przez Punkt do grup samopomocowych.
Z danych posiadanych z Policji widać dużą liczbę interwencji domowych , wzrastającą
liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia i wzrastającą liczbę nietrzeźwych kierowców
zatrzymanych do kontroli.
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Wykres nr 11. Dane z Punktu Konsultacyjnego z lat 2008 – 2012

Dane z Punktu Konsultacyjnego
2012

2011

2010

2009

2008

3
1
1
1

liczba wniosków o przymusowe leczenie
odwykowe

5
13
liczba osób skierowanych do grupy
samopomocowej

5
0
4
0
0
6

liczba osób współuzależnionych zgłaszających się
do Punktu

4
3
5

liczba osób zgłaszających się z własnej woli na
leczenie

0
0
0
2
0
2

liczba osób z problemem alkoholowym zgłoszone
przez rodzinę

6
4
3
5
11

liczba osób z problemem alkoholowym zgłoszone
przez prokurature i policję

14
6
8
15

Źródło : dane z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Poroninie z lat 2008 – 2012.
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Tabela nr 12. Dane z Komisariatu Policji z lat 2008 – 2012
Liczby w poszczególnych latach

Wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu
Zatrzymani do wytrzeźwienia
Zatrzymani do kontroli nietrzeźwi
kierowcy
Liczba „Niebieskich Kart”
Interwencje związane z przemocą
domową
Interwencje domowe
Nieletni podejrzani o popełnienie
przestępstwa

2008

2009

2010

2011

2012

2

43

11

*

*

25

32

19

27

27

31

42

8

15

65

4

2

11

10

3

14

14

68

*

*

108

108

*

85

131

10

9

*

*

3

Źródło : dane z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Poroninie z lat 2008 – 2012.
*brak danych
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Wykres nr 12. Wyniki ankiety przeprowadzanej przez Gminną Komisję Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie w klasach VI szkół podstawowych z
terenu Gminy Poronin w latach 2008 – 2012

% uczniów, którzy deklarują, że kupowali papierosy w
sklepie

1
1
2
2
3
12
15

% uczniów, którzy deklarują ze pili alkohol bardzo
rzadko ( z okazji sylwestra, uroczystości rodzinnych)

29

49
46

% uczniów, którzy deklarują że nigdy nie pili alkoholu

% uczniów , którzy deklarują palenie papierosów

% uczniów, którzy znają osoby ze swojej grupy
wiekowej pijących alkohol

47
46
0,5
0,5
1
2
2
6
8

15

18
21
23

% uczniów, którzy użyliby przemocy w obronie
własnej, kolegów lub słabszych

% uczniów, którzy czują się w szkole bezpieczni

% uczniów, którzy nie doświadczyli przemocy

28

38
40

29
31

75
71
8

% uczniów, którzy doświadczyli przemocy w szkole

25
28
20
20

% uczniów, którzy znają osoby ze swojej grupy
wiekowej palących papierosy

83
81

67

80

90
89

14
15
15
14
85
83
78
80

% uczniów, którzy lubią chodzic do szkoły
83

91

92
89
88
89

Źródło : dane z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Poroninie z lat 2008 – 2012.
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Wykres nr 13. Wyniki ankiety przeprowadzanej przez Gminną Komisję Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie w klasach III gimnazjum z
terenu Gminy Poronin w latach 2008 – 2012
23

% uczniów, którzy deklarują , ze kupowali papierosy,
alkohol

28
32
30
31
31
34
34
35
38

% uczniów, Którzy deklarują, ze pili alkohol
okazjonalnie, rzadko

25
25
29
27
26

% uczniów, którzy deklarują, ze nigdy nie pili
alkoholu

% uczniów , którzy deklarują palenie papierosów

9
11
10
11
10
61
60
60
64
61

% uczniów, którzy użyliby przemocy w obronie
własnej lub kolegów

76
77
75
73
70

% uczniów, którzy czują się w szkole bezpiecznie

% uczniów, którzy nie powiadomili o tym nikogo

% uczniów, któzy deklarują, ze doświadczyli
przemocy

% uczniów, którzy deklarują, ze nie doświadczyli
przemocy

% uczniów, którzy lubią chodzić do szkoły

9
8
9
6
8
15
17

22
24
21
80
81

75
73
79
75
76

85
88
86

Źródło : dane z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Poroninie z lat 2008 – 2012.
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Z przedstawionych powyżej danych uzyskanych w badaniach ankietowych uczniów w latach
2008 – 2012 widać, że na takie same pytania w poszczególnych latach odpowiadała podobna
ilość uczniów. Dane są wiec porównywalne szczególnie widać to w badaniu wśród uczniów
gimnazjum. Niepokojący jest wzrost deklarowanego użycia przemocy przez uczniów
gimnazjum w porównaniu do odpowiedzi uczniów klasy VI. Porównując dane można również
zauważyć że zdecydowanie spada ilość uczniów, którzy deklarują że nigdy nie pili alkoholu w
III klasie gimnazjum . Równie niepokojącą tendencja jest duży wzrost wśród uczniów III klas
osób, które kupowały papierosy i alkohol.
Natomiast należy również zauważyć dobre kierunki, widoczne wśród uczniów klas VI szkół
podstawowych a są to wzrastający % uczniów deklarujących , że nigdy nie pili alkoholu, oraz
malejący % uczniów deklarujących rzadkie picie alkoholu.

WNIOSKI
Mając na uwadze efektywność podejmowanych inicjatyw należy skoordynować i
usystematyzować wszelkie działania w obszarze pomocy społecznej w ramach jednego
programu działań socjalnych.
Działania te powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu współpracy
różnych podmiotów, w których partnerami są osoby potrzebujące, instytucje i organizacje
należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki
wyznaniowe, podmioty gospodarcze).
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IV.

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest powszechnie stosowaną metodą wspierającą opis i analizę pozycji
rozwojowej obszarów. Pozwala ona na uporządkowanie wiedzy o charakterystyce danego
terytorium, w tym przypadku Gminy Poronin, w układzie czterech kategorii : mocnych stron,
słabych stron, szans i zagrożeń.
Podejmując działania na rzecz diagnozy problemów społecznych Gminy Poronin należy
uwzględnić wewnętrzne czynniki ograniczające rozwój polityki społecznej, punkty
stanowiące mocne strony, potencjał rozwoju polityki społecznej oraz zidentyfikowane
zagrożenia uwzględniające specyfikę społeczności lokalnej Gminy Poronin.
Przedstawiona poniżej analiza obejmuje wytypowane obszary priorytetowe :
1.
2.
3.
4.
5.

Polityka wobec rodziny
Polityka wobec osób starszych i niepełnosprawnych
Polityka wobec osób bezrobotnych
Polityka wobec zagrożeń
Polityka wobec służb socjalnych w Gminie Poronin
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Analiza SWOT – obszar priorytetowy – Polityka wobec rodziny
MOCNE STRONY












SŁABE STRONY

aktywne zainteresowanie problemami rodziny władz
samorządowych
zaradność,
pracowitość
i
przedsiębiorczość
mieszkańców gminy
profesjonalna kadra pomocy społecznej
silne poczucie tożsamości regionalnej
dobra współpraca z instytucjami działającymi na terenie
gminy
dostęp do bibliotek
rodziny wielopokoleniowe (wzorce)
działalność zespołów regionalnych w każdej wsi
działanie uczniowskich klubów sportowych



mieszkańcy gminy – wzorce osobowe ( olimpijczycy,
sportowcy, artyści)








niewystarczająco rozwinięty system pomocy rodzinom z uwagi
na ograniczone środki finansowe
brak specjalnych programów dla rodzin z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi
brak placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym
bezrobocie
słaba współpraca z NGO
słabo rozwinięta sieć organizacji pozarządowych
niski poziom wykształcenia mieszkańców
niewystarczająca oferta pozwalająca na zagospodarowanie
czasu wolnego dla rodzin
brak stypendiów dla zdolnej młodzieży
narastający problem uzależnień wśród młodzieży i dorosłych
brak aktywności społecznej i chęci do działania na rzecz
społeczności lokalnej
ubożenie społeczeństwa powodujące nierówne szanse rozwoju
dzieci i młodzieży oraz pogłębiające się zróżnicowanie socjalne
grup społecznych
pogłębiający się kryzys rodziny, przejmowanie pewnych funkcji
rodziny przez instytucje
dziedziczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego
rosnące zadłużenie gospodarstw domowych



antagonizmy lokalne













SZANSE











ZAGROŻENIA



budowanie lokalnych partnerstw obejmujących
wszystkie sektory z zakresu przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu








inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie
rodziny jako podstawowej komórki społecznej
stosowanie aktywizujących metod pracy socjalnej
dostępność zewnętrznych źródeł finansowania
rosnąca świadomość społeczna
wzrost poziomu wykształcenia wśród mieszkańców
realizacja programu wspierania rodziny






skierowanie większych środków na realizacje polityki
wobec rodziny

pozyskiwanie środków z zewnątrz na
programy wspierające rodzinę





z uwagi na położenie terytorialne wysoki poziom zagrożenia
ubóstwem rodzin
przenoszenie ciężaru finansowania zadań na poziom gminy
niekorzystnie kształtujący się rynek pracy
narastanie zjawiska wyuczonej bezradności
starzenie się społeczeństwa
stereotypowe postrzeganie mieszkańców Podhala
euro sieroty (rozbite rodziny, małe zainteresowanie
wychowaniem dzieci) wychowywanie w rodzinie niepełnej, gdyż
ojciec lub matka pracują w innych krajach
koncentracja na dobrach materialnych
negatywny wpływ zachowań z zewnątrz
zatracanie rodzinnych wartości
deficyty w obszarze codziennego sposobu komunikowania się w
relacjach dzieci – rodzice, oraz rodzice – dzieci
coraz większy brak opieki zapracowanych rodziców nad swoimi
dziećmi, brak zainteresowania tym co dzieci robią, degradacja
relacji rodzinnych

Źródło : opracowanie własne
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Analiza SWOT – obszar priorytetowy – Polityka wobec osób starszych i niepełnosprawnych
MOCNE STRONY




SŁABE STRONY

życzliwość sąsiedzka, pomoc w potrzebie
rodziny wielopokoleniowe (wzorce)
zainteresowanie problemami społecznymi
samorządowych





władz









duża liczba osób niepełnosprawnych i starszych
korzystająca z pomocy społecznej
istniejące bariery architektoniczne
brak lokali do wykorzystania na działalność organizacji
pozarządowych
niewystarczający system wsparcia dla osób starszych i
niepełnosprawnych
brak wolontariatu działającego w obszarze pomocy
osobom starszym i niepełnosprawnym
słaby system opieki dla osób starszych w miejscu
zamieszkania
słaba oferta pozwalająca na zagospodarowanie czasu
wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych
niewystarczający poziom finansowania zadań z pomocy
społecznej w tym obszarze
starzenie się społeczeństwa
pogłębiający się kryzys rodziny, narastający problem
braku opieki nad osobami starszymi ze strony rodziny,
która często pracuje w innym kraju

SZANSE






ZAGROŻENIA


upowszechnianie informacji dot. problemów osób
starszych i niepełnosprawnych oraz ich praw
inicjowanie działań w środowisku lokalnym na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych
zewnętrzne źródła finansowania
budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób
starszych i niepełnosprawnych
wykorzystanie potencjału ludzi starszych,




zbyt mała oferta wsparcia dla osób starszych i
niepełnosprawnych pozwalająca na uczestnictwo w
życiu społecznym
niskie świadczenia pieniężne osób starszych i
niepełnosprawnych
brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych

Źródło : opracowanie własne
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Analiza SWOT – obszar priorytetowy – Polityka wobec osób bezrobotnych
MOCNE STRONY








SLABE STRONY




duża przedsiębiorczość mieszkańców (samodzielnie
prowadzona działalność gospodarcza, szczególnie biznes
rodzinny, branża turystyczna, tradycyjne zawody
regionalne)
dobre warunki do rozwoju inwestycji szczególnie w
obszarze turystyki
mocne przywiązanie do ziemi
rozwój działalności związanej z kulturą
przychylność władz w zakresie uatrakcyjniania
infrastruktury turystycznej
korzystne położenie geograficzne








brak terenów komunalnych pod inwestycje
rozdrobnienie własności ziemi
brak atrakcyjnych warunków do zatrudniania młodych
ludzi
niskie kwalifikacje osób bezrobotnych
słabe dostosowanie ofert edukacyjnej do lokalnego
rynku pracy
brak podmiotów ekonomii społecznej
brak wystarczającej ilości miejsc w placówkach
przedszkolnych
brak umiejętności w poszukiwaniu pracy
ubogi rynek pracy

SZANSE





ZAGROŻENIA




możliwość rozwoju agroturystyki
pozyskiwanie środków zewnętrznych
bliskość dwóch ośrodków miejskich – Zakopane, Nowy
Targ
wdrażanie programów przeciwdziałania bezrobociu
dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy

wysokie koszty pracy
sezonowość rynku pracy
narastanie zjawiska wyuczonej bezradności

Źródło : opracowanie własne
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Analiza SWOT – obszar priorytetowy – Polityka wobec zagrożeń
MOCNE STRONY








SŁABE STRONY



profesjonalna i wykształcona kadra OPS w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dobrze działający Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dobra współpraca służb z terenu gminy działających w
obszarze przeciwdziałania uzależnieniom
działający Punkt Konsultacyjny przy OPS ds. przemocy w
rodzinie
działający Punkt Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z
problemem uzależnień
działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
sprawnie działająca obrona cywilna oraz Zespół
Zarządzania Kryzysowego










brak rozeznania problemu uzależnień w gminie
brak faktycznych danych dot. problemu przemocy w
rodzinie
słaba oferta na zagospodarowanie czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży, starszych i całych rodzin
brak placówek wsparcia dziennego
coraz częstsze przypadki niezgłaszania przez rodziny,
sąsiadów wieloletnich przypadków przemocy w rodzinie
z poczucia wstydu
przyzwolenie na sprzedaż papierosów i alkoholu
nieletnim, lub kupowanie przez dorosłych alkoholu dla
nieletnich
niewystarczające środki finansowe
pogłębiający się kryzys rodziny, brak zainteresowania ze
strony rodziców czasem wolnym dzieci

SZANSE











ZAGROŻENIA






promocja działań w zakresie przeciwdziałania różnego
rodzaju uzależnieniom i przemocy domowej
współpraca z organizacjami pozarządowymi
inicjowanie mody na zdrowy tryb życia, bez używek
realizacja programów : przeciwdziałania przemocy i
ochrony ofiar przemocy, profilaktyki i rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii, wspierania rodziny
bogata oferta działań profilaktycznych
organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów
alkoholowych, rodziców i uczniów
zewnętrzne źródła finansowania
budowanie świadomości społecznej dot. potencjalnych
zagrożeń, ich skutków i sposobów postępowania
intensyfikacja programów profilaktycznych










ukrywanie problemu przemocy
społeczna akceptacja alkoholu w życiu mieszkańców
obniżenie wieku inicjacji alkoholowej
brak asertywności wśród dorosłych mieszkańców
młodzież pozostawiona bez opieki rodziców, brak
wiedzy rodziców o tym co robią
jazda pod wpływem alkoholu i innych używek
słaba opieka zdrowotna dzieci i młodzieży
negatywny wpływ zachowań z zewnątrz
łatwy dostęp do alkoholu
społeczne przyzwolenie dorosłych na przebywanie
dzieci i młodzieży na imprezach dla dorosłych i do
późnych godzin nocnych
euro sieroty ( wyjazdy rodziców do pracy za granica,
brak więzi rodzinnych)
koncentracja na dobrach materialnych

Źródło : opracowanie własne
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Analiza SWOT – obszar priorytetowy – Polityka wobec służb socjalnych w Gminie Poronin
MOCNE STRONY



SŁABE STRONY


profesjonalna i wykształcona kadra OPS
sprawnie działający Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie






SZANSE



bariery architektoniczne w budynku, gdzie mieści się
OPS
złe warunki lokalowe OPS
brak miejsca na indywidualne rozmowy z klientami bez
obecności innych pracowników i klientów OPS
ograniczone środki finansowe na działalność w obszarze
pomocy społecznej
brak integracji działań w obszarze polityki społecznej

ZAGROŻENIA


zewnętrzne źródła finansowania zadań polityki
społecznej
skierowanie większych środków na realizacje polityki
społecznej









dalsze ograniczenie środków finansowych na realizację
zadań pomocy społecznej
niestabilność prawa, zmiany przepisów
przekazywanie nowych zadań do pomocy społecznej
brak programu motywującego do dalszego rozwoju i
kształcenia umiejętności
brak systemowych rozwiązań
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V. CELE STRATEGII

5.1 MISJA STRATEGII

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014-2024
kontynuuje Misję zawartą w Strategii realizowanej w latach 2005 – 2013 :

GMINA PORONIN –
OTWARTA NA PROBLEMY MIESZKAŃCÓW,
DĄŻĄCA DO WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC
W POZIOMIE JAKOŚCI ŻYCIA

5.2 CEL GŁÓWNY STRATEGII

ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO
ZAPOBIEGAJĄCEGO WYKLUCZENIU I MARGINALIZACJI
OSÓB ORAZ GRUP SPOŁECZNYCH
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5.3

STRUKTURA OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH

OBSZAR
PRIORYTETOWY I
Cel strategiczny
Wzmocnienie pozycji
rodziny w obliczu jej
kryzysu

OBSZAR
PRIORYTETOWY IV
Cel strategiczny
Ograniczenie zagrożeń
występujących w
społeczeństwie
Zbudowanie zintegrowanego
systemu wsparcia społecznego
zapobiegającego wykluczeniu i
marginalizacji osób oraz grup
społecznych

OBSZAR PRIORYTETOWY

III

OBSZAR
PRIORYTETOWY V

Cel strategiczny
Wspieranie aWspieranie
działalności istniejących
świetlicktywności osób
bezrobotnych na rynku
pracy

Cel strategiczny
Systemowe i techniczne
wzmocnienie działań
służb socjalnych
Gminy Poronin

60

Id: 38571BFF-DCDF-4439-95CE-15BD7ABA0919. Uchwalony

Strona 61

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014-2024

5.3.1 OBSZAR PRIORYTETOWY I - POLITYKA WOBEC RODZINY

W Gminie Poronin obserwuje się systematyczny wzrost liczby rodzin żyjących w ubóstwie.
Pogarszająca się jakość życia dotyka szczególnie rodziny, w których występuje bezrobocie,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawność , długotrwała
choroba i uzależnienia. Niepokojącym zjawiskiem jest kumulacja niekorzystnych zjawisk
społecznych, które mogą być przyczyną dezintegracji społecznej i zawodowej całych rodzin.
Rodzina jest podstawową komórką, która powinna zaspokoić potrzeby każdego z jej
członków . Jest miejscem, gdzie człowiek wchodzi w podstawowe dla siebie związki z innymi
ludźmi, uczy się bliskości emocjonalnej. Podstawą do życia jest zaspokojenie potrzeb
fizjologicznych i biologicznych, powinna je gwarantować rodzina. Rodzina wywiera istotny
wpływ na kształtowanie się postaw, aspiracji i systemów wartości. Nieprawidłowe
funkcjonowanie rodziny, błędne lub złe wypełnianie ról społecznych powoduje jej destrukcje
a następnie przekazanie złych wzorców, z którymi identyfikują i utożsamiają się dzieci. W
rodzinach dotkniętych dysfunkcją często występują u dzieci kłopoty z nauką, problemy
wychowawcze, aż do wkraczania na drogę konfliktu z prawem.
Niedostateczny rozwój aktywnych form wsparcia dla osób zagrożonych dezintegracją
społeczną i zawodową może prowadzić do ich społecznego wykluczenia. Dużym
utrudnieniem w prowadzeniu aktywnej pomocy społecznej jest niewielka ilość organizacji
pozarządowych obejmująca swym zasięgiem teren Gminy Poronin. Aktywizacja społeczności
lokalnej dla rozwiązania trudnych problemów stanowi ważne i trudne wyzwanie dla pomocy
społecznej.

5.3.1.1 CEL STRATEGICZNY –

WZMOCNIENIE POZYCJI RODZINY W OBLICZU JEJ KRYZYSU
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5.3.1.2 CELE OPERACYJNE - KIERUNKI NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ

1. Stworzenie kompleksowego systemu pomocy dziecku i rodzinie
2. Rozwój partnerstwa lokalnego w zakresie wsparcia rodziny
3. Rozwój interdyscyplinarnych form wsparcia
5. Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIA

HARMONOGRAM
REALIZACJI

INSTYTUCJA
KOORDYNUJĄCA

Stworzenie
kompleksowego
systemu pomocy
dziecku i rodzinie

Udzielenie
kompleksowego
wsparcia rodzinie w jej
funkcjach
wychowawczych,
opiekuńczych
i
socjalnych
Realizacja
Programu
Wspierania Rodziny w
Gminie Poronin
Realizacja
rządowych
programów osłonowych

Zadanie ciągłe
2014-2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Dokument
źródłowy

Dokument źródłowy

W miarę potrzeb

Ośrodek Pomocy
Społecznej

2015 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Udzielanie
pomocy
finansowej i rzeczowej
rodzinom

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Udzielenie pomocy w
formie
posiłku
lub
zasiłku celowego na
zakup posiłku

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Przeciwdziałanie
uzależnieniu od pomocy
społecznej

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

placówki oświatowe, samorząd gminny
- NGO

Stworzenie możliwości
korzystania przez dzieci i
rodziców z pomocy
psychologicznej

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Edukacja rodziców w
pełnieniu właściwych ról
w rodzinie

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- placówki oświatowe, samorząd gminny
- PCPR,
- CWDiR
- NGO
- placówki oświatowe, samorząd gminny
- PCPR,
- CWDiR

Wprowadzenie
Karty Dużej Rodziny

PARTNERZY

- placówki oświatowe, samorząd gminny
- PCPR,
- CWDiR
- kuratorzy,
- GKRPA
- NGO
Dokument źródłowy

- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- PCPR,
- NGO
- placówki oświatowe, -- samorząd gminny
- NGO

ŹRÓDŁA
FINANSOWANI
A
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

Dokument
źródłowy
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- program
rządowy
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

62

Id: 38571BFF-DCDF-4439-95CE-15BD7ABA0919. Uchwalony

Strona 63

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014-2024

Rozwój partnerstwa
lokalnego w
zakresie wsparcia
rodziny

Zadanie ciągle
2014 -2024

Zadanie ciągle
2014 -2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- OPS
- NGO
- Związki Podhalan
- Parafie
- przedsiębiorcy

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

Promowanie
i
organizowanie różnych
form integracji rodzin i
realizacji
programów
wspierających rodziny

Zadanie ciągle
2014 -2024

Gminny Ośrodek
Kultury

- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- GKRPA
- OPS
- Związki Podhalan
- Parafie
- przedsiębiorcy
- NGO
- samorząd gminny
- GKRPA
- Związki Podhalan
- Parafie
- przedsiębiorcy
- NGO
- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- PCPR,
- kuratorzy,
- OPS

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- OPS
- NGO
- Związki Podhalan
- Parafie
- przedsiębiorcy
- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- Związki Podhalan
- Parafie
- OSP
- NGO
- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- Związki Podhalan
- Parafie
- NGO

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

Nawiązanie partnerstw o
zasięgu lokalnym w
zakresie
wsparcia
rodziny

2016 -2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Administracja
Placówek
Oświatowych

- NGO
- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- OPS
- NGO
- placówki oświatowe,
- samorząd gminny
- OPS
- GKRPA

Prowadzenie
programów
profilaktycznych
dla
dzieci i młodzieży
Stworzenie
systemu
stypendialnego
dla
uczniów
osiągających
ponad przeciętne wyniki
w nauce, sporcie lub
uzdolnionym
artystycznie
Zapewnienie
alternatywnych
form
spędzania
czasu
wolnego dla rodzin

Ośrodek Pomocy
Społecznej
2016-2024

Rozwój
interdyscyplinarnyc
h form wsparcia

Stworzenie
systemu
pomocy rodzinie w
sytuacji
kryzysowej,
traumatycznej

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Wsparcie dzieci i
młodzieży
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Organizowanie
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży

Zadanie ciągle
2014 -2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Wspieranie działalności
istniejących świetlic

Zadanie ciągle
2014 -2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Utworzenie i działalność
ośrodka wsparcia dla
dzieci i młodzieży

Zadanie ciągle
2014 -2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- sponsorzy

- budżet gminy
- źródła
zewnętrzne
- sponsorzy
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5.3.1.3 BENEFICJENCI
1. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
2. Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
3. Dzieci i młodzież

5.3.1.4 PROGNOZA ZMIAN – EFEKTY I KORZYŚCI REALIZACJI CELU
Rezultatem osiągnięcia celu strategicznego będzie stworzenie podstaw do rozwoju
społeczeństwa zintegrowanego, w którym rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym
będą miały zapewnione odpowiednie wsparcie umożliwiające przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych oraz godne warunki życia.

5.3.1.5 UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU
Ważnymi czynnikami które będą miały wpływ na realizację celu będą :
1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych, mieszkańców gminy na rzecz rozwiazywania własnych i lokalnych
problemów
2. Dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania
3. Dobre ustawodawstwo i dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej
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5.3.2 OBSZAR PRIORYTETOWY II –
POLITYKA WOBEC OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Starzenie się społeczeństwa staje się problemem powszechnym we współczesnym
świecie. Rola i pozycja człowieka starego w nowoczesnym, zmodernizowanym
społeczeństwie bardzo się zmieniła. Obecnie nie do końca można sprecyzować
pojęcie – człowiek stary. Wiek biologiczny nie zawsze jest tożsamy ze zmianami
psychofizycznymi, dlatego przyjmujemy, że tym pojęciem będziemy określać ludzi w
wieku poprodukcyjnym, czy emerytalnym. Trzeba pamiętać, że starzenie się jest
procesem, dlatego nie powinien to być okres nagłego wycofania się z życia
społecznego, kulturalnego i towarzyskiego, ponieważ może to spowodować
osamotnienie i izolację. Mając na uwadze strukturę rodzin, które nie są w pełni
wydolne w zaspakajaniu potrzeb swoich najstarszych członków, istnieje potrzeba
zbudowania sprawnego systemu pomocy, który będzie uwzględniał najważniejsze
potrzeby ludzi starszych.
Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym należy jednak uwzględnić
w nim kontekst psychologiczny i społeczny. W społeczeństwie występują tendencje
do izolacji i ograniczania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i mimo
poprawy w tej dziedzinie, niektóre formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych
stanowią nadal poważny problem. Stworzenie spójnego programu pomocy osobom
niepełnosprawnym poprawi sytuację tych osób.
Polityka społeczna ma instrumenty do rozwiązywania problemów społecznych, lecz
nie wszystkie problemy można rozwiązać. Należy jednak przeciwdziałać pogłębianiu
się różnic społeczno – ekonomicznych, izolacji grup społecznych.

5.3.2.1 CEL STRATEGICZNY

UŁATWIENIE FUNKCJONOWANIA
OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ŚRODOWISKU LOKALNYM
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5.3.2.2 CELE OPERACYJNE – KIERUNKI DZIAŁANIA
1. Stworzenie sprawnego systemu wsparcia dla osób starszych i
niepełnosprawnych
2. Stworzenie osobom niepełnosprawnym i starszym warunków do aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
3. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi
starszych i niepełnosprawnych, aktywizacja społeczeństwa

CEL OPERACYJNY

Stworzenie sprawnego
systemu wsparcia dla
osób starszych i
niepełnosprawnych

Stworzenie
osobom
niepełnosprawnym
i
starszym warunków do
aktywnego uczestnictwa

DZIAŁANIA

HARMONOGRAM
REALIZACJI

INSTYTUCJA
KOORDYNUJĄCA

PARTNERZY

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Utworzenie
i
wspieranie rozwoju
usług opiekuńczych
,
w
tym
specjalistycznych dla
osób starszych i
niepełnosprawnych
w
miejscu
zamieszkania
Diagnoza
ilości,
rodzaju i stopni
niepełnosprawności
mieszkańców gminy
Utworzenie
wolontariatu
socjalnego
i
włączenie
wolontariuszy
do
pomocy osobom w
podeszłym wieku
Realizacja
poradnictwa
psychologicznego

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

samorząd
gminny
- PCPR,
- Parafie
- NGO

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

- OPS
placówki
oświatowe

budżet gminy
źródła
zewnętrzne

Ośrodek Pomocy
Społecznej

samorząd
gminny
- NGO

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

Udzielanie pomocy
finansowej osobom
starszym
i
niepełnosprawnym
Stworzenie
interdyscyplinarnego
zespołu ds. pomocy
osobom starszym i
niepełnosprawnym
Rozwój
różnorodnych form
aktywizacji
osób
starszych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zadanie ciągłe
2016 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminny Ośrodek
Kultury

samorząd
gminny
-PCPR
- Parafie
- NGO
samorząd
gminny
- PCPR,
- NGO
samorząd
gminny
- PCPR,
- Parafie
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- Parafie

Zadanie ciągłe
2014-2024

SPZOZ Poronin

2016 - 2024

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne
- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne
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w życiu
lokalnej

społeczności

Podnoszenie
świadomości
społeczeństwa
o
potrzebach i problemach
ludzi
starszych
i
niepełnosprawnych,
aktywizacja
społeczeństwa

Związki
Podhalan
- OSP
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- NGO
- OPS
- Parafie
Związki
Podhalan
- OSP
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- NGO
- OPS
- Parafie
Związki
Podhalan
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- GKRPA
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- PCPR,
- NGO

Wykorzystanie
doświadczenia osób
starszych
przy
prowadzeniu
różnego
rodzaju
świetlic,
kół
zainteresowań dla
dzieci i młodzieży

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminny Ośrodek
Kultury

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

Rozwijanie
i
promowanie oferty
kulturalnej,
oświatowej
i
rozrywkowej
dla
osób starszych i
niepełnosprawnych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminny Ośrodek
Kultury

Wspieranie
tworzenia
i
funkcjonowania
lokalnych
grup
wsparcia
Inicjowanie
kampanii na rzecz
podnoszenia
poziomu wiedzy i
społecznej
akceptacji
osób
starszych
i
niepełnosprawnych
Podejmowanie
działań mających na
celu organizowanie
jednostek
administracji
publicznej w sposób
przyjazny dla osób
niepełnosprawnych
Prowadzenia akcji
promujących zdrowy
styl życia

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

-samorząd gminny

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
gminne
jednostki
administracyjne

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- NGO

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

- budżet gminy
źródła
zewnętrzne

5.3.2.3 BENEFICJENCI
1. Ludzie starsi
2. osoby niepełnosprawne
3. Rodziny osób starszych i niepełnosprawnych
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4. Środowisko osób niepełnosprawnych i starszych

5.3.2.4 PROGNOZA ZMIAN – EFEKTY I KORZYŚCI REALIZACJI CELU
Wdrożenie celu strategicznego będą odzwierciedlać następujące rezultaty :
 umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym w pełnym uczestnictwie w życiu
społecznym
 rozszerzenie współpracy instytucji i organizacji działających w zakresie pomocy
osobom starszym i niepełnosprawnym
 ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez promocję działań profilaktycznych
i podnoszenia poziomu wiedzy w społeczności lokalnej
 zwiększenie dostępności do usług dla osób starszych i niepełnosprawnych

5.3.2.5 UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU
Ważnymi czynnikami które będą miały wpływ na realizację celu będą :
1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
2. Dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania, umiejętność pozyskania i optymalnego
wykorzystania środków
3. Dobre ustawodawstwo i dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej
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5.3.3
OBSZAR PRIORYTETOWY III–
POLITYKA WOBEC OSÓB BEZROBOTNYCH
W ujęciu społecznym bezrobocie oznacza stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do
pracy, zgłaszających gotowość do jej podjęcia. Konsekwencjami w funkcjonowaniu osób
bezrobotnych i ich rodzin są przede wszystkim obniżenie własnej wartości, poczucie
bezsilności i beznadziejności oraz niepewności statusu społecznego, pogorszenie standardu
życia, ubóstwo, izolacja społeczna, ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu
kulturalnym i społecznym, stygmatyzacja, problem z zagospodarowaniem czasu wolnego.
Konsekwencją społeczną jest m.in. ponoszenie przez społeczeństwo kosztów świadczeń na
rzecz osób bezrobotnych.
W Gminie Poronin obserwuje się duży udział osób bezrobotnych korzystających z różnych
form pomocy społecznej

5.3.3.1

CEL STRATEGICZNY

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

5.3.3.2 CELE OPERACYJNE – KIERUNKI DZIAŁANIA
1. Poprawa działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych
2. Wielowymiarowe wsparcie osób bezrobotnych i ich rodzin
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CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIA

Poprawa
działań
aktywizacyjnych
wobec
osób
bezrobotnych

Nawiązanie stałej
współpracy z PUP w
Zakopanem
w
zakresie
monitorowania
zjawiska bezrobocia
na terenie Gminy
Poronin oraz w
zakresie
pośrednictwa pracy
i
doskonalenia
zawodowego
Organizacja
prac
interwencyjnych i
robót publicznych

Wielowymiarowe
wsparcie
osób
bezrobotnych

Zbieranie
i
udostępnianie
informacji
o
wolnych miejscach
pracy na ternie
powiatu
tatrzańskiego
i
nowotarskiego
Współpraca
z
zakładami pracy w
celu pozyskiwania
informacji
o
ofertach pracy
Promocja
szkolnictwa
wyższego
oraz
pozostałych form
zdobywania
i
rozszerzenia
poziomu rozwoju
zawodowego
Udzielanie osobom i
rodzinom
dotkniętym
bezrobociem
wsparcia
finansowego
i
rzeczowego
Opracowanie
i
wdrożenie
programu
aktywizacji
zawodowej,
pokonywaniu
bezradności
społecznej klientów
pomocy społecznej

HARMONOGRAM
REALIZACJI
Zadanie ciągłe
2014 - 2024

INSTYTUCJA
KOORDYNUJĄCA
Ośrodek Pomocy
Społecznej

PARTNERZY

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Samorząd gminny

- PUP
- OPS
- ZGK

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- PUP

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2015 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- PUP
- przedsiębiorstwa
- Zakłady pracy

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- PUP

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- PCPR,
- kuratorzy,
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2017 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- NGO
- PUP
- przedsiębiorstwa

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

-- samorząd gminny
- PUP

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
- budżet gminy
- źródła zewnętrzne
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Przeciwdziałanie
uzależnieniu
od
instytucji pomocy
społecznej
Praca
socjalna
prowadzona
w
oparciu o kontrakt
socjalny
Pomoc
psychologiczna dla
osób bezrobotnych

5.3.3.2

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- - samorząd gminny
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- przedsiębiorstwa
- PUP
- NGO
- samorząd gminny
- NGO
- PUP

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

BENEFICJENCI

1. Osoby bezrobotne
2. Rodziny osób bezrobotnych
3. Środowisko osób bezrobotnych

5.3.3.3 PROGNOZA ZMIAN – EFEKTY I KORZYŚCI REALIZACJI CELU
Wdrożenie celu strategicznego będzie skutkowało :
1. Zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
2. Zmniejszeniem skali wykluczenia społecznego
3. Podjęciem współpracy międzyinstytucjonalnej oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie walki z bezrobociem
4. Wsparcie różnorodnych form zdobywania doświadczenia na rynku pracy
5. Przeciwdziałanie powielaniu przez młodzież niepożądanych postaw społecznych, tj.
bierności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych

5.3.3.4

UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU

Na stopień realizacji celu będą miały ważny wpływ :
1.Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców gminy na rzecz rozwoju aktywności
zawodowej , edukacji i promocji przedsiębiorczości
2.Zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, ciekawe projekty
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5.3.4

OBSZAR PRIORYTETOWY IV – POLITYKA WOBEC ZAGROŻEŃ

Strategia kontynuuje działania w odniesieniu do zagrożeń określonych w toku prac
warsztatowych przygotowujących strategię na lata 2005 – 2013. Określone w tym
dokumencie najważniejsze zagrożenia występujące na terenie Gminy Poronin to :
uzależnienia, przemoc, bezrobocie, choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczno –
sanitarne, wzrost przestępczości w tym nieletnich, ubożenie społeczeństwa, niewydolna
opieka rodziców nad dziećmi.

5.3.4.1

CEL STRATEGICZNY

OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W SPOŁECZEŃSTWIE

5.3.4.2 CELE OPERACYJNE – KIERUNKI DZIAŁANIA
1.
2.
3.

4.

Intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie walki z uzależnieniami
Intensyfikacja działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów związanych z różnego rodzaju
uzależnieniami
Zapobieganie przestępczości , szczególnie młodzieży
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CEL OPERACYJNY

DZIAŁANIA

Intensyfikacja
działań
profilaktycznych w
zakresie walki z
uzależnieniami

Realizacja Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii
Wdrażanie
profesjonalnych
programów
profilaktycznych

Intensyfikacja
działań
interdyscyplinarnych
w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

HARMONOGRAM
REALIZACJI
Zadanie ciągłe
2014 - 2024

INSTYTUCJA
KOORDYNUJĄCA
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Opracowywanie
i
dystrybucja ulotek
promujących
zdrowy styl życia

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Działalność
wychowawcza
informacyjna

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

i

Udzielanie
rodzinom, w których
występują
uzależnienia
pomocy
psychologicznej
i
prawnej
Współpraca
z
lokalnymi mediami
w zakresie przekazu
profesjonalnej
wiedzy na temat
profilaktyki
uzależnień
Realizacja
Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w
Rodzinie i Ochrony
Ofiar przemocy w
Rodzinie

PARTNERZY

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Dokument źródłowy

Dokument źródłowy

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- ośrodki zdrowia
- policja
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- Parafie
- ośrodki zdrowia
- policja
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- GOK
- policja
- związki Podhalan
- Parafie
- ośrodki zdrowia
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- GKRPA
- CWDiR
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- ośrodki zdrowia
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Dokument źródłowy

Dokument źródłowy

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne
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Wspomaganie
instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych służących
rozwiązywaniu
problemów
związanych
z
różnego
rodzaju
uzależnieniami

Podejmowanie
działań
interdyscyplinarnych
ograniczających
zjawisko przemocy
w rodzinie ,
w
szkole i środowisku
rówieśniczym
Organizowanie
i
dofinansowywanie
działań
zwiększających
dostępność
terapeutyczną
i
rehabilitacyjną dla
osób uzależnionych i
współuzależnionych
Wspieranie
przedsięwzięć
mających na celu
zmianę obyczajów w
zakresie
spożycia
alkoholu

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- GKRPA
- ośrodki zdrowia
- kuratorzy,
- CWDiR
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- placówki służby
zdrowia
- OPS
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- Związek Podhalan
- parafie
- OSP
- OPS,
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi w
zakresie
działań
profilaktycznych
ukierunkowanych na
dzieci i młodzież
Wspieranie szkół w
działaniach
mających na celu
zapobieganie
używania środków
psychoaktywnych
Wspieranie szkół w
rozwijaniu działań
profilaktycznych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
,
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Wspieranie
programów
dla
dzieci i młodzieży
będących
alternatywą wobec
używania alkoholu i
narkotyków

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Edukacja publiczna i
szkolenia
przedstawicieli
różnych
grup
społecznych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- Związek Podhalan
- Parafie,
- służba zdrowia
- policja
- OSP
- NGO
placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- OPS
- służba zdrowia
- policja

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne
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Zapobieganie
przestępczości,
szczególnie
młodzieży

5.3.4.3

- NGO
- samorząd gminny
- GKRPA

Popularyzowanie i
promowanie zajęć
pozaszkolnych

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Placówki
Oświatowe

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Współpraca
pedagogów
szkolnych z policją,
kuratorami
i
pracownikami
socjalnymi na rzecz
ograniczenia
skali
przestępczości
Zapobieganie
przestępczości
i
wykroczeniom
w
szkołach
oraz
podniesienie w nich
poziomu
bezpieczeństwa

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Placówki
Oświatowe

- samorząd gminny
- kuratorzy
- OPS
- policja

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Placówki
Oświatowe

- samorząd gminny
- policja
- kuratorzy
- NGO
- GKRPA

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

BENEFICJENCI

1. Osoby uzależnione
2. Rodziny osób uzależnionych
3. Dzieci i młodzież
4. Rodziny , w których występuje przemoc
5. Instytucje działające w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
6. Organizacje pozarządowe
7. Nauczyciele

5.3.4.5 PROGNOZA ZMIAN – EFEKTY I KORZYŚCI REALIZACJI CELU
Wdrożenie celu strategicznego będzie skutkowało :
1. Zwiększeniem działań profilaktycznych szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży
2. Zmniejszeniem skali wykluczenia społecznego
3. Podjęciem współpracy międzyinstytucjonalnej oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie walki z uzależnieniami i przemocą w rodzinie
4. Przeciwdziałanie powielaniu przez młodzież niepożądanych postaw społecznych
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5.3.4.5

UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU

Na stopień realizacji celu będą miały ważny wpływ :
1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców gminy na rzecz propagowania zdrowego
stylu życia bez używek
2. Zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, ciekawe projekty
3. Dobrze przygotowana kadra oświatowa, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i
innych instytucji wpsółpracujących
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5.3.5.OBSZAR PRIORYTETOWY V – POLITYKA WOBEC SŁUŻB SOCJALNYCH W
GMINIE PORONIN
Zapisy Strategii mogą być realizowane przed wszystkim przy pomocy kapitału ludzkiego i
społecznego. Rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych zależy od jakości
zasobów ludzkich i zaufania społecznego.
Kapitał ludzki to : wiedza, umiejętności, kwalifikacje i zdolności ludzi do szybkiego oraz
skutecznego radzenia sobie z problemami natury zarówno społecznej jak i psychologicznej.
Kapitał społeczny jest uzupełnieniem kapitału ludzkiego. Składa się z relacji międzyludzkich,
tj. zaufania, zrozumienia, wspólnych wartości, które integrują społeczność, a przez to
umożliwiają wspólne działania. Potencjał intelektualny, zdobyte kwalifikacje i doświadczenia
będą mogły być należycie spożytkowane w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wdrożenie
celu umożliwi prowadzenie satysfakcjonującego życia zawodowego . Rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego
oraz powszechny dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych jest jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki i
nowoczesnego społeczeństwa. Bez rozwoju zasobów ludzkich nie będzie możliwe sprostanie
wymogom nowoczesnego społeczeństwa.

5.3.4.1

CEL STRATEGICZNY

SYSTEMOWE I TECHNICZNE WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ
SŁUŻB SOCJALNYCH GMINY PORONIN

5.3.4.2 CELE OPERACYJNE – KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Stworzenie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów społecznych
2. Rozwój potencjału Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Zapewnienie warunków skutecznego wdrażania zapisów niniejszej Strategii
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CEL OPERACYJNY
Stworzenie
zintegrowanego
systemu
rozwiązywania
problemów
społecznych

Rozwój potencjału
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

DZIAŁANIA
Monitoring potrzeb
społecznych
i
możliwości
ich
zaspokojenia
realizowany przez
pracowników OPS

Wspieranie
i
upowszechnianie
współpracy
pomiędzy sektorem
publicznym
szczególnie
w
zakresie kreowania i
realizacji
zadań
publicznych
wynikających
z
niniejszej Strategii
lub
innych
programów
realizowanych
w
zakresie
pomocy
społecznej
Bieżące
aktualizowanie
informacji
o
działalności OPS na
stronach
internetowych
Budowanie
pozytywnego
wizerunku pomocy
społecznej wśród
mieszkańców
Gminy
Systematyczne,
kierunkowe
szkolenia dla osób
realizujących
działania z zakresu
polityki społecznej
na terenie Gminy
Poronin
Pomoc w rozwijaniu
się
wolontariatu
jako
formy
wzmocnienia kadry
OPS
Rozszerzenie
personelu
o

HARMONOGRAM
REALIZACJI
Zadanie ciągłe
2014 - 2024

INSTYTUCJA
KOORDYNUJĄCA
Ośrodek Pomocy
Społecznej

PARTNERZY

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

W miarę potrzeb

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- lokalne media

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- GKRPA
- instytucje szkolące
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- Parafie
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

W miarę potrzeb

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- GKRPA

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

placówki
oświatowe,
samorząd gminny
- GKRPA
- kuratorzy,
- służba zdrowia
- policja
- PUP
- CWDiR
- NGO
- samorząd gminny
- GKRPA
- służba zdrowia
- NGO

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne
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Zapewnienie
warunków
skutecznego
wdrażania zapisów
niniejszej Strategii

dodatkowych
specjalistów
Relatywny
do
pojawiających się
potrzeb – rozwój
odpowiedniego
zaplecza
infrastrukturalnego
Zapewnienie
superwizji
dla
pracowników OPS
Prowadzenie
działań
przeciw
„wypaleniu
zawodowemu”
pracowników OPS
Wyznaczenie osób
odpowiedzialnych
za
prawidłowe
wdrożenie zapisów
Strategii
Wdrażanie Strategii
zgodnie
z
harmonogramem

- NGO
W miarę potrzeb

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- PCPR,
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

- samorząd gminny
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Zespół
Wdrożeniowy

- samorząd gminny
- NGO

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Zespół
Wdrożeniowy

- partnerzy zgodnie
z
wyznaczonymi
zadaniami

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Zespół
Wdrożeniowy

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zadanie ciągłe
2014 - 2024

Zespół
Wdrożeniowy

Coroczne dążenie
do zabezpieczenie
w budżecie gminy
środków
na
realizację Strategii
Pozyskiwanie
zewnętrznych
środków
na
realizację Strategii
Pozyskiwanie
nowych partnerów
do
realizacji
zapisów Strategii

5.3.5.3

partnerzy zgodnie z
wyznaczonymi
zadaniami
partnerzy zgodnie z
wyznaczonymi
zadaniami
partnerzy zgodnie z
wyznaczonymi
zadaniami

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

- budżet gminy
- źródła zewnętrzne

BENEFICJENCI

1. Pracownicy OPS
2. Lokalni liderzy
3. Wolontariusze
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5.3.5.4 PROGNOZA ZMIAN – EFEKTY I KORZYŚCI REALIZACJI CELU

Wdrożenie celu strategicznego będzie skutkowało :
1. Rozwojem wolontariatu
2. Wyłonieniem lokalnych liderów
3. Podniesienie profesjonalnych działań pracowników OPS

5.3.5.5

UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU

Na stopień realizacji celu będą miały ważny wpływ :
1. Stopień zaangażowania władz samorządowych, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców gminy na rzecz propagowania zdrowego
stylu życia bez używek
2. Zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, ciekawe projekty
3. Zaangażowanie w rozwój kadry OPS oraz umiejętność zastosowania pozyskanych
informacji przez pracowników Ośrodka w praktyce
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VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Przewiduje się następujące źródła finansowania Strategii :
 środki własne samorządu
 środki z budżetu centralnego
 środki partnerów przedsięwzięcia (np. NGO)
 środki funduszy krajowych
 środki strukturalne Unii Europejskiej
ORGAN ADMINISTRACJI

ZADANIA

ŚRODKI Z BUDZETU PAŃSTWA

1.

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY

2.
1.

2.

finansowe wspieranie programów określonych przez
właściwego ministra w obszarze pomocy społecznej,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
lub podmioty uprawnione
Opracowanie i finansowanie programów osłonowych
realizacja zadań wynikających z rządowych programów
pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu
życia osób i rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia
Opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów :
- pomocy społecznej
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
I przeciwdziałania narkomanii
- wspierania rodziny
- innych, których celem jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka

Możliwość zewnętrznego wsparcia finansowego rozwoju Gminy zależeć będą od czynników :
 wielkość środków przeznaczonych przez Unię Europejską na wsparcie rozwoju
społecznego w Polsce
 zasady podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne województwa
 potencjał absorbcyjny poszczególnych organizacji społecznych i instytucji
 zdolność przygotowania i realizacji konkretnych projektów dla Gminy Poronin w
sferze społecznej.
W procesie powstawania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wzajemnych relacjach
gospodarki wolnorynkowej, gdzie ludzie wymieniają między sobą towary i usługi, poza
przyjętą formą działalności gospodarczej istnieje potrzeba aktywności społecznej, szczególnie
w czasach kiedy państwo nie jest w stanie zadbać o potrzeby wszystkich członków swojej
wspólnoty. Jest to możliwe w ramach funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji,
stowarzyszeń. Obok instytucji zajmujących się pomocą innym ludziom z ramienia urzędu,
organizacje pozarządowe cieszą się dużą skutecznością . Organizacje pozarządowe są
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bardziej efektywne od instytucji, ponieważ wykorzystują na swoje cele 80 – 90 %
powierzonych im środków, w tym zawierają się również środki samodzielnie zdobyte.
Przyczynia się to do poprawy jakości życia. Od tych organizacji zależy dziś bardzo wiele.
Wciąż za mała jest liczba organizacji o profilu pomocy socjalnej. Potrzebna jest więc
powszechna akcja na rzecz działań społecznych i możliwości zorganizowania tych działań w
ramach organizacji pozarządowych. Spektakularne akcje charytatywne to wciąż za mało w
obliczu wielości potrzeb. Rodzi się tu potrzeba uświadomienia społeczeństwu możliwości ,
jakie można wykorzystać za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
Obok środków krajowych i unijnych projekty z zakresu pomocy społecznej mogą być
finansowane przez organizacje pozarządowe.
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VII. SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH GMINY PORONIN
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poronin jest dokumentem
ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilkanaście lat oraz
wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest
złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej
komunikacji ze społeczeństwem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja,
która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i
publicznym odbiorze.
Ze względu na swój wieloletni charakter wdrażanie założeń Strategii jest procesem ciągłym,
wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych i społecznych oraz
elastyczności w dostosowywaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych
środków finansowych.
W procesie wdrażania dokumentu uwzględnić należy również udział zewnętrznych
partnerów społeczno – gospodarczych.
Przy wdrażaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poronin na lata
2014 – 2024 przyjmuje się następujący harmonogram prac :
LP.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

1.

Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014 - 2024
Publikacja Strategii w BIP Gminy Poronin i
Ośrodka Pomocy Społecznej
Powołanie Zespołu ds. Wdrażania Strategii i budowa
jego struktur ( w drodze Zarządzenia )
Wyznaczenie poszczególnym pracownikom OPS
obowiązków przy wdrożeniu Strategii
Opracowanie reguł funkcjonowania zespołu
wdrażającego
Zidentyfikowanie partnerów do realizacji
poszczególnych zadań
Opracowanie systemu monitoringu
Opracowanie systemu ewaluacji
Opracowanie zasad aktualizacji Strategii
Opracowanie zasad działań promocyjnych
Opracowanie mierników postępów wdrożeniowych
Opracowanie corocznego raportu z postępów
wdrożeniowych
Opracowanie końcowego raportu oceniającego
realizację Strategii
Przyjęcie raportu z realizacji Strategii
Upublicznienie raportu z realizacji Strategii

Do końca 2013r.

Rada Gminy Poronin

Do końca 2013r.
Do końca stycznia 2014r.

Sekretarz Gminy Poronin
Kierownik OPS
Wójt Gminy Poronin

Do końca lutego 2014r.

Kierownik OPS

Do końca lutego 2014r.
Do końca czerwca 2014r.

Kierownik Zespołu
Wdrażającego
Zespół Wdrażający

Do końca czerwca 2014r.
Do końca czerwca 2014r
Do końca czerwca 2014r
Do końca czerwca 2014r
Do końca czerwca 2014r
Co roku ( cyklicznie )

Zespół Wdrażający
Zespół Wdrażający
Zespół Wdrażający
Zespół Wdrażający
Zespół Wdrażający
Zespół Wdrażający

Do końca 2024r.

Zespół Wdrażający

Do końca 2024r.
Do końca 2014r

Wójt Gminy Poronin
Kierownik OPS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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VIII.
SPOSOBY MONITOROWANIA , EWALUACJI I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
8.1 CELE STRATEGICZNE I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI
CEL
Cel strategiczny I
Wzmocnienie pozycji
rodziny w obliczu jej
kryzysu

Cel strategiczny II
Ułatwienie funkcjonowania
osób starszych i
niepełnosprawnych

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁO DANYCH

- liczba klientów pomocy społecznej objętych kontraktem
socjalnym
- liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia
- liczba udzielonych porad
- liczba rodzin objętych działaniami asystenta rodziny
- Liczba rodzin objęta pomocą finansowa
- liczba osób objęta pomocą w formie dożywiania
- liczba wdrożonych programów pokonywania bezradności
społecznej i przeciwdziałaniu uzależnieniu od pomocy
społecznej
- liczba uczestników tych programów
- liczba udzielonych porad psychologicznych
- liczba rodzin objętych wsparciem psychologa
- liczba wdrożonych programów edukacyjnych dla
rodziców
- liczba uczestników tych programów
- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych
- liczba uczestników tych programów
- liczba uczniów objętych programem stypendialnym
- liczba uczestników alternatywnych form spędzania czasu
wolnego
- liczba programów wspierających integrację rodziny
- liczba uczestników tych programów
- liczba nawiązanych partnerstw w zakresie wsparcia
rodziny
- liczba dzieci korzystających z organizowanego
wypoczynku
- liczba uczestników świetlic
- liczba uczestników ośrodka wsparcia
- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi
- liczba wolontariuszy
- liczba osób objętych pomocą wolontariuszy
- liczba porad psychologicznych
- liczba osób objętych pomocą finansową
- liczba osób objętych wsparciem zespołu
interdyscyplinarnego
- liczba osób uczestniczących w różnych formach
aktywizacji
- liczba świetlic wykorzystująca potencjał osób starszych
przy ich prowadzeniu dla dzieci i młodzieży
- liczba uczestników tych spotkań
- liczba materiałów promocyjnych
- liczba uczestników lokalnych grup wsparcia
- liczba przeprowadzonych kampanii
- liczba jednostek administracji publicznej, które wdrożyły
program działań przyjaznych dla osób niepełnosprawnych
- liczba akcji promujących zdrowy styl życia
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Cel strategiczny III
Wspieranie aktywności
osób bezrobotnych na
rynku pracy

Cel strategiczny IV
Ograniczenie zagrożeń
występujących w
społeczeństwie

Cel strategiczny V
Systemowe i techniczne
wzmocnienie działań służb
socjalnych Gminy Poronin

- liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia
- liczba osób zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych i robót publicznych
- ilość ofert pracy udostępnionych osobom bezrobotnym
- ilość współpracujących zakładów pracy
- ilość akcji promocyjnych
- ilość osób objętych wsparciem finansowym
- ilość osób objętych wsparciem w ramach programu
pokonywania bezradności społecznej klientów OPS
- ilość osób objętych kontraktem socjalnym
- ilość udzielonych porad psychologicznych
- ilość akcji profilaktycznych
- ilość uczestników
- ilość wdrożonych programów
- ilość uczestników
- ilość materiałów promocyjnych
- ilość porad prawnych
- Ilość porad psychologicznych
- ilość audycji w lokalnych mediach
- ilość Niebieskich Kart
- ilość spotkań grup roboczych
- ilość działań zwiększających dostępność terapeutyczną i
rehabilitacyjną
- ilość organizacji , które uzyskały wsparcie na działania
mające na celu zmianę obyczajów w zakresie spożycia
alkoholu
- liczba zawartych porozumień z organizacjami
pozarządowymi
- ilość szkół , które uzyskały wsparcie na działania związane
z zapobieganiem używania środków psychoaktywnych
- ilość programów, które uzyskały wsparcie
- ilość uczestników tych programów
- ilość szkoleń
- ilość uczestników szkoleń
- ilość spotkań
- ilość programów szkolnych zwiększających
bezpieczeństwo w szkole
- liczba klientów pomocy społecznej
- liczba klientów pomocy społecznej objętych kontraktem
socjalnym,
- liczba udzielonych świadczeń
- kwoty udzielonych świadczeń
- liczba akcji promocyjnych
- liczba szkoleń dla pracowników OPS
- liczba pozyskanych wolontariuszy
- liczba dodatkowo współpracujących specjalistów
- liczba zrealizowanych superwizji indywidualnych i
grupowych
- liczba pracowników objętych wsparciem przeciw
wypaleniu zawodowemu
- liczba pozyskanych partnerów
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8.2 MONITORING WDRAŻANIA STRATEGII
Monitorowania wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Poronin na lata 2014 – 2024 oraz jego poszczególnych elementów dokonywać będzie Zespół
ds. Wdrożenia Strategii, który zostanie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Poronin
zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażania Strategii.
Do zadań Zespołu wdrożeniowego należy :
 opracowanie reguł funkcjonowania zespołu wdrażającego
 zidentyfikowanie partnerów do realizacji poszczególnych zadań
 opracowanie systemu monitoringu
 opracowanie systemu ewaluacji
 opracowanie zasad aktualizacji Strategii
 opracowanie zasad działań promocyjnych
 opracowanie mierników postępów wdrożeniowych
 opracowywanie corocznego raportu z postępów wdrożeniowych
 opracowanie końcowego raportu oceniającego realizację Strategii.
Monitoring wdrażania strategii powinien odbywać się w sposób ciągły, aby osiągnąć
postawione w nim cele. Zaniechanie kontroli realizacji Strategii może spowodować spadek
skuteczności i efektywności procesu wdrażania. Z posiedzeń Zespołu Wdrożeniowego należy
przygotowywać protokół, zawierający ustalenia podjęte na ww. posiedzeniach.
W przypadku ujawnienia problemów związanych z wdrażaniem Strategii Zespół
Wdrożeniowy powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się
trudności. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Strategii , a jej rzeczywistym
wykonaniem powinny być szczegółowo wyjaśnione w przedstawianych raportach.

8.3 EWALUACJA
Nieodłącznym elementem procesu zarządzania realizacją Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych jest także ewaluacja skuteczności podejmowanych działań.
Podstawowym warunkiem wiarygodności i skuteczności ewaluacji jest jej niezależność.
Bieżąca ewaluacja będzie odbywać się na posiedzeniach Zespołu Wdrożeniowego. Wyniki tej
oceny będą przedstawiane Wójtowi Gminy Poronin. Podstawą oceny Strategii będzie zestaw
wskaźników specyficzny dla każdego działania, a także porównywanie planowanego
harmonogramu z rzeczywistymi wartościami. Zespół wdrożeniowy opracuje szczegółowy
system ewaluacji Strategii zgodnie z harmonogramem wdrożenia Strategii.
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8.4 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA STRATEGII
W celu sprawnego funkcjonowania Strategii należy umożliwić społeczności lokalnej udział w
procesie jej tworzenia i realizacji. Partnerzy mają możliwość zgłoszenia zmian w treści
Strategii w zakresie wymagającym ich współpracy. Oceny zasadności proponowanych zmian
dokonuje Zespół Wdrożeniowy . Władze samorządowe w trakcie wdrażania Strategii muszą
znaleźć skuteczną metodę przekazywania informacji do otoczenia. Powinny także zwrócić
baczną uwagę na sprawny system przyjmowania informacji z otoczenia , od partnerów
społecznych.
LOAKALNE
WŁADZE
SAMORZĄDO
WE
ZIDENTYFIKOWANIE
POTRZEB
LOKALNYCH

ZASPOKOJENIE
POTRZEB
SPOĘŁCZNYCH

DEFINICJA POTRZEB

STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
SPOLECZNYCH

SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA

Projektowane kierunki rozwoju

Władze samorządowe muszą kontaktować się z jednej strony z otoczeniem wewnętrznym,
obejmującym pracowników, którzy uczestniczą bezpośrednio w administrowaniu gminą ( ich
wiedza, motywacja, umiejętności praktyczne, kompetencje interpersonalne,) lecz także
technologie i zasoby organizacji. Z drugiej strony muszą również komunikować się z
otoczeniem zewnętrznym obejmującym : ogół mieszkańców gminy, grupy, organizacje ,
stowarzyszenia, instytucje czy przedsiębiorstwa. Otoczenie zewnętrzne dalsze to natomiast
otoczenie gminy jako wspólnoty terytorialnej : sąsiednie gminy, struktury powiatowe,
wojewódzkie i ogólnopaństwowe.
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Obszarami działań w zakresie komunikacji społecznej to :
- możliwość wnioskowania zmian zapisów Strategii przed jej uchwaleniem
- informacja o postępach wdrażania Strategii
- współpraca z mediami – podawanie informacji o wdrażanych projektach w mediach
lokalnych
- informacje zamieszczane na stronach internetowych.
Promocja Strategii ma na celu stanowienie i utrzymywanie wzajemnej współpracy między
samorządem a społeczeństwem. Informowanie oraz promocja odbywać się będzie poprzez
podawanie w prasie lokalnej oraz w Internecie danych na temat zaangażowania finansowego
UE w realizację projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w
ramach Strategii.

8.5 ZMIANY W STRATEGII
Wobec potencjalnych zmian zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym
, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, niniejsza Strategia może ulec
pewnym zmianom bądź uzupełnieniom w drodze stosownej Uchwały Rady Gminy Poronin.
W szczególności Strategia może zostać zmieniona czy uzupełniona na wniosek rady Gminy
czy Wójta Gminy Poronin. Przesłankami do wprowadzenia zmian mogą być wnioski lub
sugestie funkcjonujących w Gminie podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub
poszczególnym mieszkańców czy ich grup, a także Zespołu Wdrożeniowego. Zmiana działań,
o których mowa w Strategii może nastąpić w trakcie wdrażania niniejszego dokumentu.
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PODSUMOWANIE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014 – 2024 jest
kontynuacją realizacji Strategii na lata 2005 – 2013. Stanowi jednak bardziej kompleksową
analizę sytuacji Gminy Poronin w aspekcie polityki społecznej. Strategia precyzuje zadania
samorządu gminnego w zakresie problemów społecznych i nakreśla pożądane kierunki ich
działania. Jako wieloletni dokument planistyczny, będzie wymagała uszczegółowienia i
precyzowania w trakcie okresu wdrożeniowego. Zakłada realizację wielu powiązanych ze
sobą działań. Niektóre z nich mogą być jednak wykonywane niezależnie, ale wszystkie
stanowią zwartą konstrukcję głównego celu jakim jest zbudowanie zintegrowanego systemu
wsparcia społecznego zapobiegającego wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup
społecznych.
Skuteczność realizacji Strategii uzależniona będzie od wielu czynników a przede wszystkim
od zaangażowania administracji samorządowej, współdziałania instytucji i organizacji
pozarządowych działających na lokalnym terenie oraz wielkości pozyskanych środków.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin jest szansą na
optymalne wykorzystanie potencjału wszystkich partnerów polityki społecznej. To szansa na
uruchomienie procesów aktywizacji społeczności lokalnej, to wreszcie możliwość powołania
lokalnych koalicji, porozumień na rzecz realizacji konkretnych projektów i programów
społecznych.
Wykorzystanie tej szansy leży głównie po stronie samorządu, który może włączyć organizacje
społeczne do współdziałania.
Przedstawione w Strategii działania są niezbędne do zbudowania podstaw zintegrowanego
systemu wsparcia społecznego, rozwoju mieszkańców gminy oraz zapobiegania
marginalizacji i wykluczeniu, a w perspektywie do realizacji misji : Gmina Poronin – otwarta
na problemy mieszkańców, dążąca do wyrównywania różnic w poziomie jakość życia.
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IX.

SPIS TABEL

Tabela nr 1.
Tabela nr 2.
Tabela nr 3.
Tabela nr 4.

Ludność Gminy Poronin
strona 16
Struktura ludności w Gminie Poronin
16
Wskaźnik obciążenia demograficznego
17
Udział bezrobotnych w Gminie Poronin zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wg płci
22
Tabela nr 5. Pracujący wg innego podziału niż PKD
23
Tabela nr 6. Struktura osób bezrobotnych w Powiecie Tatrzańskim 24
Tabela nr 7. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stopnia
niepełnosprawności
25
Tabela nr 8. Struktura poszukujących pracy niepełnosprawnych wg stopnia
niepełnosprawności
25
Tabela nr 9. Zestawienie stosowanych w latach 2008 -2012 instrumentów i usług
rynku pracy
27
Tabela nr 10. Ilość osób objętych pomocą społeczną w latach 2008 -2012 wg powodów
trudnej sytuacji życiowej
30
Tabela nr 11. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2008 – 2012
32
Tabela nr 12 Dane z Komisariatu Policji z lat 2008 – 2012
49
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X. SPIS WYKRESÓW
Wykres nr 1. Struktura wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej
w 2011r. w województwie małopolskim
19
Wykres nr 2. Struktura ludności w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia
i płci w województwie małopolskim w 2011r.
20
Wykres nr 3. Bezrobotni w Gminie Poronin na tle Powiatu Tatrzańskiego
21
Wykres nr 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2008 – 2012
22
Wykres nr 5. Bezrobotni wg zawodów na dzień 31.12.2012r.
26
Wykres nr 6. Podział rodzin objętych pomocą społeczną wg liczby osób w rodzinach
w latach 2008 – 2012
33
Wykres nr 7. Podział rodzin objętych pomocą wg liczby dzieci w latach 2008 – 2012
34
Wykres nr 8. Podział rodzin niepełnych objętych pomocą społeczną wg liczby dzieci
w latach 2008 - 2012
35
Wykres nr 9. Podział rodzin emerytów i rencistów wg liczby osób w latach 2008 – 2012 36
Wykres nr 10. Pomoc udzielona w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży
w latach 2008- 2012
37
Wykres nr 11. Dane z Punktu Konsultacyjnego z lat 2008 – 2012
48
Wykres nr 12. Wyniki ankiety przeprowadzanej przez GKRPA w klasach VI szkół
podstawowych z terenu Gminy Poronin w latach 2008 – 2012
50
Wykres nr13. Wyniki ankiety przeprowadzanej przez GKRPA w klasach III gimnazjum
w latach 2008 – 2012
51

91

Id: 38571BFF-DCDF-4439-95CE-15BD7ABA0919. Uchwalony

Strona 92

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poronin na lata 2014-2024

92

Id: 38571BFF-DCDF-4439-95CE-15BD7ABA0919. Uchwalony

Strona 93

