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Wprowadzenie
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na Gminy obowiązek
opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy KroĞcienko nad
Dunajcem zwraca uwagĊ na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają siĊ mieszkaĔcy
gminy, na ich niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działaĔ na rzecz niwelowania
zjawisk społecznie niepoĪądanych, dolegliwych i negatywnych. Głównie jednak zajmuje siĊ
tworzeniem mechanizmów, które wzmacniają efektywnoĞü dokonywanych zmian.
Osoba wymagająca pomocy, w pierwszej kolejnoĞci powinna mieü moĪliwoĞü
samodzielnego zmierzenia siĊ ze swymi problemami, co pozwala zwiĊkszyü jej szansĊ na
prawidłowe funkcjonowanie w Ğrodowisku oraz stymuluje aktywnoĞü własną, wyzwala
potencjał i pozwala na uczenie siĊ nowych umiejĊtnoĞci. Udzielana pomoc powinna
doprowadzaü do Īyciowego usamodzielnienia osób i rodzin. Pomoc społeczna jako instytucja
polityki społecznej ma na celu umoĪliwienie osobom i rodzinom przezwyciĊĪanie trudnych
sytuacji Īyciowych, których nie są one w stanie pokonaü przy wykorzystaniu własnych
uprawnieĔ, zasobów i moĪliwoĞci. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są
obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji Īyciowej. Istotną kwestią
jest poprawa standardu i jakoĞci Īycia. Ich odpowiedni poziom umoĪliwia prawidłowe
wypełnianie funkcji społecznych, a takĪe sprzyja rozwojowi oraz osiąganiu samodzielnoĞci,
zaradnoĞci, niezaleĪnoĞci i odpowiedzialnoĞci.
Pomoc powinna byü nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na
wsparcie w Ğrodowisku lokalnym przy wykorzystaniu rodziny, grup samopomocowych,
koĞciołów, organizacji pozarządowych. Wsparcie instytucjonalne jest niezbĊdne w sytuacji,
gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, Ğrodowisko lokalne, staje przed problemami, których
samodzielnie nie potrafi rozwiązaü.
Zamysłem przy tworzeniu strategii było nadanie działaniom gminy trzech
równorzĊdnych kierunków. DąĪenie do poprawy jakoĞci Īycia nie jest bowiem skuteczne bez
jednoczesnych działaĔ na rzecz:
1. zapobiegania powstawaniu problemów społecznych, a wiec aktywizowania i pobudzania
do działaĔ społecznoĞci lokalnych
2. przeciwdziałania istniejącym juĪ problemom
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3. zwiĊkszenie oddziaływania instytucjonalnego, bez którego nie moĪna oczekiwaü
powodzenia w stałej i nieprzerwanej pracy.
Działania, które bĊdą podejmowane w odpowiedzi na faktyczne potrzeby i problemy
MieszkaĔców, winny byü realizowane na trzech poziomach:
- profilaktyki, czyli zapobiegania powstawaniu niekorzystnych zjawisk jako działania
o charakterze priorytetowym,
- pomocy doraĨnej (ratownictwo), czyli Ğwiadczeniu natychmiastowej pomocy w sytuacjach
kryzysowych,
- długotrwałych programów naprawczych zmierzających do rozwiązania lub przynajmniej
zminimalizowania problemów społecznych i lokalnych.
Głównym narzĊdziem stosowanym na co dzieĔ przez Gminny OĞrodek Pomocy
Społecznej w KroĞcienku nad Dunajcem bĊdzie praca socjalna, której celem jest
podtrzymywanie, chronienie lub rozwijanie interesów jednostek, rodzin, grup i społecznoĞci.
Celem podejmowanych działaĔ ujĊtych w strategii bĊdzie nie tylko łagodzenie skutków
trudnej sytuacji, w jakiej znalazło siĊ wiele rodzin z terenu Gminy, ale równieĪ usuwanie
przyczyn zaistniałych sytuacji oraz zapobieganie ich powstawaniu. W tym znaczeniu
działania z zakresu pracy socjalnej bĊdą polegały na udzielaniu pomocy wszystkim tym,
którzy nie posiadają Ğrodków do egzystencji godnej człowieka. Pomoc w uzyskaniu tych
Ğrodków i osiągniecie najwyĪszego moĪliwego stopnia samodzielnoĞci odnosi siĊ do
ostatecznych celów pracy socjalnej, czyli umoĪliwiania kierowania własnym postĊpowaniem
oraz niezaleĪnoĞci od innych w procesie zabezpieczenia warunków niezbĊdnych dla godnego
Īycia człowieka.
Dokument został opracowany przez Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej przy
wykorzystaniu

własnych

materiałów

sprawozdawczych

i

analiz

oraz

materiałów

przygotowanych przez jednostki administracji publicznej. PrzyjĊte w nim koncepcje
wskazujące sposoby zaradzenia problemom dotyczą 6 lat od 2010 r. do 2015 r.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi materiał
wyjĞciowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY KROĝCIENKO NAD DUNAJCEM
I.1 PołoĪenie
Gmina KroĞcienko nad Dunajcem połoĪona jest w południowo-wschodniej czĊĞci
województwa małopolskiego, 110 km od Krakowa, 55 km od Zakopanego, 45 km od Nowego
Sącza, 35 km od Nowego Targu i 5 km od Szczawnicy. Od wschodu graniczy ze Szczawnicą,
od zachodu z Czorsztynem, a od północy z Ochotnicą Dolną. Gmina KroĞcienko graniczy teĪ
ze Słowacją, na niewielkim odcinku wzdłuĪ Dunajca, a najbliĪsze przejĞcia graniczne
znajdują siĊ w Szczawnicy i Niedzicy.
Gmina otoczona jest masywami górskimi - od południowego zachodu Pieninami, od
północy Gorcami, od wschodu natomiast Beskidem Sądeckim. Na obszarze gminy znajdują
siĊ tereny o wysokich i najwyĪszych walorach krajobrazowych.
W skład Gminy wchodzą miejscowoĞci: KroĞcienko n.D, KroĞnica, Hałuszowa
i Grywałd.
KroĞcienko n.D leĪy przy starym szlaku handlowym z Sącza do kotliny nowotarskiej.
WieĞ składa siĊ z czterech sołectw: KroĞcienko – Centrum, KroĞcienko – Zawodzie, TylkaBiały Potok i Kąty – Niwki. Od początku swego powstania KroĞcienko stało siĊ waĪnym
oĞrodkiem, przez które przebiegał słynny trakt Via Regia, którym z północy na południe
przemierzały orszaki królewskie i karawany kupców. TĊdy teĪ w pogoni za ĞwiĊtą Kingą,
podąĪały tatarskie czambuły. ĝwiĊta Kinga, załoĪycielka zakonu klarysek w niedalekim
Starym Sączu, schroniła siĊ na zamku pieniĔskim. Z wydarzeniem tym związanych jest wiele
ciekawych legend. Dzisiejsze KroĞcienko to przepiĊkna, malownicza miejscowoĞü
turystyczna, pełna pensjonatów, domów wczasowych i kwater prywatnych, czekających na
goĞci z Polski i Europy.
KroĞnica to wieĞ połoĪona w dolinie rzeki KroĞnica, u podnóĪy Lubania. Dolna czĊĞü
wsi połoĪona jest przy drodze nr 969, górna siĊga w Gorce. WieĞ rozciąga siĊ na obszarze
połoĪonym na wysokoĞci od ok. 550 - 700 m n.p.m.
Hałuszowa

jest

niewielką

wsią

połoĪoną

na

północnych

stokach

Pienin

CzorsztyĔskich, u podnóĪa wzniesienia GroĔ (743 m n.p.m.), na wysokoĞci 625 - 640 m
n.p.m. W Hałuszowej, leĪącej u wrót PieniĔskiego Parku Narodowego, utworzono rezerwat
Lasek, stanowiący obecnie czĊĞü PieniĔskiego Parku Narodowego z zachowanym naturalnym
drzewostanem jodłowo-Ğwierkowym.
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Grywałd jest malowniczo połoĪony w Gorcach, u stóp Lubania. Główna czĊĞü wsi
rozciąga siĊ wzdłuĪ doliny Wąskiego Potoku, uchodzącego do KroĞniczanki. Składa siĊ z
szeregu przysiółków wysoko połoĪonych w Gorcach, m. in. WybraĔstwo (670 m n.p.m.) i
WymyĞle (690 m n.p.m.).
Ryc.1 PołoĪenie Gminy KroĞcienko w powiecie Nowotarskim, Ĩródło: „Program ochrony Ğrodowiska
Gminy KroĞcienko nad Dunajcem”

I.2 Powierzchnia
Obszar Gminy wynosi 57,3 km2, co stanowi około 3,9 % ogólnej powierzchni powiatu
nowotarskiego. Jest to jedna z mniejszych gmin powiatu. W jej skład wchodzi 8 sołectw:
KroĞcienko - Centrum, KroĞcienko - Zawodzie, Tylka - Biały Potok, Kąty – Niwki, Grywałd,
Dziadowe Kąty, KroĞnica i Hałuszowa.
Ryc.2 Podział administracyjny Gminy z uwzglĊdnieniem sołectw, Ĩródło: „Program ochrony
Ğrodowiska Gminy KroĞcienko nad Dunajcem”

I.3 LudnoĞü
GminĊ w 2009r. zamieszkiwało 6.633 osób, z czego w wieku przedprodukcyjnym
(0-17 lat): 1396 osób (21%), w wieku produkcyjnym (18-65 lat mĊĪczyĨni, 18-60 lat kobiety)
4.241 osób (64%), w wieku poprodukcyjnym 997 osób - ryc. 3 (15%). Ogółem 48,6 %
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mieszkaĔców Gminy stanowią mĊĪczyĨni – 3226 osób i 51,4 % stanowią kobiety – 3407 osób
– ryc. 4. (Ĩródło: Urząd Gminy KroĞcienko n.D)
Ryc. 3 Zestawienie mieszkaĔców ze wzglĊdu na wiek
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Ryc. 4 Podział mieszkaĔców ze wzglĊdu na płeü

Tabela 1. LudnoĞü w poszczególnych miejscowoĞciach Gminy.

MiejscowoĞü

Kobiety MĊĪczyĨni Razem

KroĞcienko nad Dunajcem 1858

1694

3552

Grywałd

864

869

1733

KroĞnica

551

524

1075

Hałuszowa

134

139

273

3226

6633

razem 3407

I.4 Gospodarka i rynek pracy
Na terenie Gminy KroĞcienko n.D pracujący stanowią ok. 10 % ludnoĞci, z czego
ponad połowa to kobiety. Blisko 2/3 pracujących zatrudnionych jest w sektorze publicznym.
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Według stanu na koniec 2009 roku, z terenu Gminy KroĞcienko n.D w Powiatowym
UrzĊdzie Pracy w Nowym Targu zarejestrowanych było 278 bezrobotnych, z czego 128 osób
– 46% to kobiety, a 150 osób – 54 % to mĊĪczyĨni.(Dane z P.U.P)
Tabela 2. Bezrobotni w Gminie KroĞcienko – dane z Powiatowego UrzĊdu Pracy

Rok

Ogółem Kobiety MĊĪczyĨni 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64

2007 241

114

127

66

59

35

58

19

4

2008 231

107

124

75

59

33

45

16

3

2009 278

128

150

79

82

38

57

17
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I.5 Instytucje
OĞwiata
Na terenie gminy KroĞcienko nad Dunajcem działa 9 placówek oĞwiatowych, w tym:
3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 szkoły Ğrednie, 1 ochronka, 2 przedszkola
Edukacja na szczeblu podstawowym prowadzona jest przez:
SzkołĊ Podstawową im. Jana Brzechwy w KroĞnicy
SzkołĊ Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie
SzkołĊ Podstawową im. Adama Mickiewicza w KroĞcienku nad Dunajcem
Na szczeblu gimnazjalnym przez Publiczne Gimnazjum w KroĞcienku im. Jana
Pawła II.
W miejscowoĞci funkcjonuje Zespół Szkół Zawodowych. W skład szkoły wchodzą:
Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Policealna.
W Liceum młodzieĪ moĪe wybieraü pomiĊdzy klasą o profilu ekonomiczno –
administracyjnym, a klasą o profilu zarządzanie informacją. W technikum moĪna zdobyü
zawód: kelnera, hotelarza lub technika Īywienia. Szkoła zawodowa daje moĪliwoĞü zdobycia
zawodu kucharza. Natomiast szkoła policealna na podbudowie liceum kształci techników
rachunkowoĞci oraz techników technologii i organizacji usług gastronomicznych. Szkoła
znajduje siĊ w nowoczesnym budynku dostosowanym do standardów europejskich. Posiada
pracownie: technologii gastronomicznej obsługi klienta, informatyczną, multimedialną,
pracownie

przedmiotowe,

warsztat

praktycznej

nauki

zawodu,

wyposaĪony

w najnowoczeĞniejsze urządzenia gastronomiczne, umoĪliwiający odbywanie praktyk
zawodowych w szkole. Szkoła zatrudnia 28 nauczycieli, a uczĊszcza do tej placówki
oĞwiatowej 153 uczniów. W roku szkolnym 2005/2006 do szkoły uczĊszczało 137 uczniów.
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W KroĞcienku n.D znajduje siĊ równieĪ Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
ĩeromskiego.
Liceum zaczĊło swą działalnoĞü 1 wrzeĞnia 1945 jako prywatne Gimnazjum
Ogólnokształcące. Obecnie w szkole kształci siĊ w 12 klasach ponad 300 uczniów. KadrĊ
pedagogiczną stanowią doĞwiadczeni

nauczyciele o bardzo wysokich kwalifikacjach.

W niewielkim, bo liczącym zaledwie 27 osób gronie, pracuje aĪ 13 nauczycieli
dyplomowanych oraz jeden z tytułem doktora nauk humanistycznych.
Kultura i sport
Animatorem Īycia kulturalnego Gminy jest Gminne Centrum Kultury, finansowane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. GCK kieruje swą bogatą ofertĊ nie tylko do
mieszkaĔców, ale równieĪ do turystów. W amfiteatrze „Pod Wierzbą" organizuje szereg
róĪnych plenerowych imprez m.in.: w Noc ĝwiĊtojaĔską 23 czerwca – „Wianki na Dunajcu”,
w drugi weekend lipca i sierpnia „Lato KroĞcieĔskie”, w ostatni weekend lipca „BiesiadĊ nad
Dunajcem”, w piątek po BoĪym Ciele - imprezĊ z okazji „MiĊdzynarodowego Spływu
Kajakowego na Dunajcu”. Co roku sezon turystyczny w gminie rozpoczyna

„Wielka

Majówka”, która odbywa siĊ w dniach 1 - 3 maja. Oprócz wymienionych wyĪej imprez
stałych, w kaĪdy weekend lata zawsze w amfiteatrze dzieje siĊ coĞ interesującego.
Organizowane są tu wystĊpy zespołów regionalnych, rozrywkowych, dyskoteki, degustacje
potraw regionalnych, kiermasze prac twórców ludowych, wystĊpy zespołów z kraju
i zagranicy. W amfiteatrze w Grywałdzie latem odbywają siĊ festyny rodzinne. W Galerii
Sztuki Ludowej GCK co miesiąc moĪna oglądaü inną wystawĊ twórców, nie tylko
związanych z gminą, ale takĪe z terenu całego kraju i z zagranicy. W Gminnym Centrum
Kultury kaĪdy turysta otrzyma bezpłatną informacje o kwaterach.
Do dyspozycji mieszkaĔców i goĞci jest równieĪ Gminna Biblioteka Publiczna z
czytelnią, oraz filiami w KroĞnicy i Grywałdzie.
Na terenie Gminy funkcjonują kluby sportowe :
Klub Sportowy „ Sokolica” w KroĞcienku nad Dunajcem
Ludowy Klub Sportowy „ Pieniny” w Grywałdzie
Ludowy Klub Sportowy „KroĞnica” w KroĞnicy
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BezpieczeĔstwo publiczne
W miejscowoĞci KroĞcienko nad Dunajcem ma swoją siedzibĊ komisariat policji,
który obsługuje całą GminĊ. W sołectwach: KroĞcienko - Centrum, Kąty-Niwki, Biały PotokTylka, Grywałd, Hałuszowa i KroĞnica działa 6 jednostek Ochotniczej StraĪy PoĪarnej.
Powołane są do Krajowego Systemu Ratowniczo - GaĞniczego – spełniając odpowiednie
kryteria w zakresie wyposaĪenia w sprzĊt, stanu organizacyjnego i zaplecza.
Organizacje społeczne
Organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy:
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z UpoĞledzeniem Umysłowym w KroĞcienku
nad Dunajcem – Koło w Szczawnicy,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w KroĞcienku nad
Dunajcem,
- Fundacja „ Dzieci Pienin” w KroĞcienku nad Dunajcem,
- PieniĔski Oddział Związku Podhalan w KroĞcienku nad Dunajcem;
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Oddział w KroĞcienku
nad Dunajcem,
- Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu ĝwiatło - ĩycie” ,
- Fundacja ĝwiatło – ĩycie,
- Zgromadzenie Sióstr SłuĪebniczek,
- Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Grywałdzie,
- Polski Czerwony KrzyĪ – Klub Honorowych Dawców Krwi;
- Polskie Stowarzyszenie Flisaków PieniĔskich na rzece Dunajec.
Organizacje te działają i realizują swoje usługi z zakresu:
- pomocy społecznej,
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- organizacji imprez sportowych i kulturalnych,
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieĪy,
- oĞwiaty i wychowania,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ochrony przyrody i ochrony Ğrodowiska,
- bezpieczeĔstwa publicznego,
- ochrony przeciwpoĪarowej,
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- promocji, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- sportu, kultury fizycznej, turystyki.
ħródło: Strategia rozwoju Gminy KroĞcienko nad Dunajcem na lata 2008-2020
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II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KROĝCIENKO
II.1

Analiza danych zastanych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej okreĞla pomoc społeczną

jako instytucjĊ polityki społecznej paĔstwa, mającą na celu umoĪliwienie osobom i rodzinom
przezwyciĊĪenie trudnych

sytuacji Īyciowych, których nie są w stanie pokonaü

wykorzystując własne Ğrodki, moĪliwoĞci i uprawnienia.
Podstawowymi celami pomocy społecznej zgodnie z ustawą są :
- zaspokajanie niezbĊdnych potrzeb Īyciowych osób i rodzin,
- umoĪliwienie im Īycia w warunkach odpowiadających godnoĞci człowieka,
- podejmowanie działaĔ zmierzających do Īyciowego usamodzielnienia osób i rodzin
- integracja osób i rodzin ze Ğrodowiskiem
Art. 17 powyĪszej ustawy okreĞla zadania gminy, dzieląc je na zadania własne,
zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone. Adresatem pomocy
społecznej są osoby i rodzina jako całoĞü. Pomoc społeczna ma wspieraü te podmioty, a takĪe
reagowaü na nowe sytuacje, w których siĊ znalazły. Pomoc Ğrodowiskowa Ğwiadczona jest
przez OĞrodek Pomocy Społecznej. OĞrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone. Praca
w OĞrodku ukierunkowana jest w szczególnoĞci na:
- prace socjalną zgodnie z ustawą

jako „działalnoĞü zawodową, skierowana na pomoc

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoĞci do funkcjonowania
w społeczeĔstwie, oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi”,
- pomoc finansową,
- pomoc rzeczową, w tym równieĪ w formie posiłku,
- organizowanie usług opiekuĔczych,
- organizowanie prac społecznie uĪytecznych,
- prowadzenie Ğwietlic Ğrodowiskowych, finansowanych z profilaktyki antyalkoholowej,
- aktywizacjĊ społecznoĞci lokalnej, organizowanie kursów, szkoleĔ zawodowych, porad
specjalistycznych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu „Kapitał Ludzki”
Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej - pomocy społecznej udziela siĊ osobom
i rodzinom w szczególnoĞci z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomnoĞci,
- bezrobocia,
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- niepełnosprawnoĞci,
- długotrwałej lub ciĊĪkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludĨmi,
- potrzeby ochrony macierzyĔstwa lub wielodzietnoĞci,
- bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejĊtnoĞci w przystosowaniu do Īycia młodzieĪy opuszczającej całodobowe
placówki opiekuĔczo-wychowawcze,
- trudnoĞci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodĨcy lub ochronĊ uzupełniającą
- trudnoĞci w przystosowaniu do Īycia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klĊski Īywiołowej lub ekologicznej.
W roku 2009 Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej przyznał decyzją pomoc dla 222
osób ze 110 rodzin (437 osób w rodzinach). Głównym powodem przyznania pomocy było
ubóstwo (95 rodzin).
PoniĪsza tabela przedstawia powody przyznania pomocy w latach 2008 i 2009, przy
czym naleĪy zaznaczyü, Īe w jednej rodzinie korzystającej z pomocy mogło jednoczeĞnie
wystąpiü kilka z poniĪej wymienionych przesłanek.
Tab. 3 Powody przyznania pomocy z OPS
Powód przyznania
pomocy
Ubóstwo
Sieroctwo
BezdomnoĞü
Potrzeba ochrony
macierzyĔstwa
WielodzietnoĞü
Bezrobocie
NiepełnosprawnoĞü
Długotrwała lub ciĊĪka
choroba
BezradnoĞü w spr. opiek
wychowaw. i prowadz.
gosp. domowego
W tym: rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie

2008 rok
Liczba osób w
Liczba rodzin
rodzinach
85
361
-

2009 rok
Liczba osób w
Liczba rodzin
rodzinach
95
397
1
1
-

35

231

30

206

30
34
73

211
146
243

22
44
68

167
196
228

94

359

82

324

21

59

20

101

4
3
3

22
21
21

8
7
3

23
52
14

13

Alkoholizm
Narkomania
Trudn. w przystosow. do
Īycia po zwoln. z zakł
karnego
Trudn. w przystosow do
Īycia młodzieĪy opuszcz
placówki opiek-wychow
Trudn. w integracji osób
które otrzym status
uchodĨcy
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
KlĊska Īywiołowa lub
ekologiczna

24
1

85
5

18
-

69
-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6

-

-

-

-

Analizując powyĪszą tabelĊ, moĪna zauwaĪyü iĪ iloĞü ĞwiadczeĔ i powody, dla
których zostały one przyznane, plasują siĊ w przeciągu ostatnich dwóch lat na
porównywalnym do siebie poziomie, z niewielką tendencją wzrostową jeĞli chodzi o problem
ubóstwa i bezrobocia. W pozostałych przypadkach liczba rodzin objĊtych pomocą w 2009r
jest nieznacznie niĪsza, niĪ w roku 2008.
W związku z powyĪszymi wskaĨnikami naleĪy przybliĪyü pokrótce najwaĪniejsze
problemy, w związku z którymi została przyznana pomoc w Gminie.
Ubóstwo – stan, w którym osobie lub rodzinie brakuje Ğrodków na zaspokojenie
podstawowych potrzeb, uznawanych w społeczeĔstwie za niezbĊdne. Zasadniczo, aby
skorzystaü z pomocy społecznej, w rodzinie musi wystĊpowaü ubóstwo. Wyjątek mogą
stanowiü specjalne zasiłki celowe, które moĪna przyznaü w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, pomimo przekraczania przez osobĊ lub rodzinĊ kryterium dochodowego
uprawniającego do pobierania ĞwiadczeĔ z pomocy społecznej. Ubóstwo moĪe byü
spowodowane

róĪnymi czynnikami, jak chociaĪby bezrobociem, niepełnosprawnoĞcią,

biernoĞcią Īyciową, czy brakiem odpowiedzialnoĞci za siebie i rodzinĊ.
NiepełnosprawnoĞü, długotrwała lub ciĊĪka choroba – za osoby niepełnosprawne
naleĪy uznaü osoby, których stan psychiczny i fizyczny powoduje trwałe lub okresowe
utrudnienia lub uniemoĪliwienia pełnienia ról i zadaĔ społecznych na poziomie ogólnie
przyjĊtych norm społecznych. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych mamy na myĞli osoby
posiadające stopieĔ niepełnosprawnoĞci orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o NiepełnosprawnoĞci, KomisjĊ Lekarską przy ZUS, KRUS, jak równieĪ inne osoby
z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Waga tego problemu wynika
z powszechnoĞci wystĊpowania niepełnosprawnoĞci w społeczeĔstwie oraz z konsekwencji,
jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym.
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Bezrobocie – jest to stan krótkotrwałego lub długotrwałego pozostawania bez pracy.
Ma nie tylko negatywny wpływ na ekonomiczną sytuacjĊ rodziny, ale teĪ na sferĊ psychiki,
Najbardziej bolesnym aspektem bezrobocia jest zagroĪenie bezpiecznej egzystencji rodziny.
Powoduje jej szybką degradacjĊ, potĊguje biedĊ, ogranicza kontakty ze Ğrodowiskiem. Jest
czĊsto czynnikiem konfliktogennym i nasilającym patologie społeczne. Nierzadko leĪy
u podstaw naduĪywania alkoholu, zdobywania Ğrodków pieniĊĪnych nielegalnymi sposobami,
depresji, niedbałoĞci o własne zdrowie.
Potrzeba ochrony macierzyĔstwa (w tym wielodzietnoĞü) -

wielodzietnoĞci

w Polsce towarzyszy cały zespół cech sprzyjających ubóstwu, takich jak bezrobocie, niskie
kwalifikacje głowy rodziny, czy zamieszkanie na wsi. WielodzietnoĞü to czĊsto wzór trwały,
odtwarzany przez kolejne dorastające pokolenia. Rodziny takie

znajdują siĊ w o wiele

trudniejszej sytuacji materialnej niĪ np. rodziny niepełne, które w wielu innych krajach naleĪą
do najbiedniejszych. W Polsce bardzo czĊsto wielodzietnoĞü bywa synonimem ubóstwa.
WielodzietnoĞü to równieĪ gorsza sytuacja materialna dzieci, to niedoĪywienie, podatnoĞü na
choroby, trudne warunki do nauki, wczeĞnie podejmowana praca zarobkowa (czĊsto kosztem
nauki), ograniczone kontakty rówieĞnicze, róĪnego rodzaju wyrzeczenia i upokorzenia. To
bardzo trudny start do dorosłego Īycia. Bieda dotykająca dzieci to szczególnie waĪny problem
społeczny, gdyĪ odnosi siĊ zarówno do teraĨniejszoĞci jak i do przyszłoĞci społeczeĔstwa.
Kryje siĊ w niej niebezpieczeĔstwo utrwalenia niedostatku, czy nĊdzy i związanych z tym
negatywnych zjawisk.
BezradnoĞü

w

sprawach

opiekuĔczo

wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego – charakteryzuje siĊ przede wszystkim niezaradnoĞcią w opiece
i wychowaniu dzieci w rodzinach

oraz nieporadnym i nieracjonalnym dysponowaniem

budĪetem domowym.
Alkoholizm – moĪemy mówiü o uzaleĪnieniu od alkoholu wówczas, kiedy zaczyna on
panowaü nad Īyciem człowieka, kiedy staje siĊ waĪniejszy niĪ cokolwiek innego, kiedy
w wyborach Īyciowych człowieka miĊdzy alkoholem a pracą, alkoholem a uczuciem,
alkoholem a dobrem rodziny – wygrywa alkohol. Alkoholizm jest chorobą kontroli – nie da
siĊ przestaü piü, kiedy siĊ siĊgnie siĊ po alkohol. Jest chorobą zaprzeczeĔ – alkoholik
odgradza siĊ od pewnych sygnałów (bagatelizuje sygnały o chorobie, kłopotach w domu)
twierdzi, Īe nie pamiĊta tego, co robił w domu po spoĪyciu alkoholu. Tworzy system iluzji i
zaprzeczeĔ, by nie dopuĞciü do skonfrontowania siĊ z dramatem sytuacji. Jest to takĪe
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choroba emocji – alkoholik nie potrafi na trzeĨwo radziü sobie z emocjami, a im wiĊksze jest
uzaleĪnienie, tym wiĊkszych samo picie dostarcza powodów do lĊku, rozpaczy i samotnoĞci.
Celem właĞciwego i rzetelnego opracowania czĊĞci diagnostycznej oprócz analizy
danych zastanych (dane statystyczne, sprawozdania własne OĞrodka Pomocy Społecznej, itp.)
przeprowadzono ankietĊ wĞród mieszkaĔców Gminy KroĞcienko nad Dunajcem. Ankieta
miała na celu sprecyzowanie i zweryfikowanie najwaĪniejszych problemów społecznych
w Gminie KroĞcienko nad Dunajcem, a takĪe okreĞlenie sposobów ich rozwiązywania.
Badaniami objĊto 261 osób z terenu Gminy. GrupĊ tĊ stanowiły kobiety – 188 osób – 72% i
mĊĪczyĨni – 73 osoby – 28%, na stĊpujących przedziałach wiekowych:
14-19 lat – 86 osób
20-30 lat – 45 osób
31-45 lat – 94 osoby
46-60 lat – 34 osoby
61 i wiĊcej – 2 osoby
Ryc. 5 ZróĪnicowanie badanych ze wzglĊdu na płeü (lewa str.) i wiek (prawa str.)

13%

28%

1%
33%

14-19
20-30

kobiety

31-45

mĊĪczyĨni

46-60
61+

36%

72%

17%

Ankietowani zróĪnicowani byli pod wzglĊdem wykształcenia. NajwiĊkszy odsetek wĞród
nich stanowiły osoby posiadające wykształcenie Ğrednie zawodowe – 108 osób (41%).
Niemal równą liczbĊ stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyĪsze – 46 osób (18%),
Ğrednie ogólne – 50 osób (19%) oraz gimnazjalne – 46 osób (18%). Wykształcenie
podstawowe zadeklarowało 11 osób (4%) – w zdecydowanej wiĊkszoĞci były to osoby
powyĪej 46 roku Īycia. ĩadna z badanych osób nie zaznaczyła wykształcenia niepełnego
podstawowego. Badania prowadzone były przez okres 7 miesiĊcy - od czerwca 2009r do
stycznia 2010r., a wĞród ankietowanych znaleĨli siĊ, m. in., Ğwiadczeniobiorcy ĞwiadczeĔ
rodzinnych i ĞwiadczeĔ pomocy społecznej, pracownicy instytucji z terenu gminy (policja,
poczta, GCK, ZGK, UG, OPS, szkoły gminne), uczniowie szkół Ğrednich i gimnazjum.
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Ryc. 6 Wykształcenie badanych

18%

0%
4%
18%

niepełne podstawowe
podstawowe
gimnazjalne

19%

Ğrednie zawodowe
Ğrednie ogólne
wyĪsze
41%

WYNIKI BADAē
Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły poznaü i oceniü problemy społeczne
gminy z punktu widzenia jej mieszkaĔców oraz dowiedzieü siĊ, jak w ich opinii moĪna tym
problemom zaradziü. Wyniki badaĔ pozwalają lepiej zrozumieü oczekiwania osób biorących
udział w badaniu wobec instytucji działających na terenie KroĞcienka nad Dunajcem
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Ankieta składała siĊ z pytaĔ jedno - oraz
wielokrotnego wyboru, jak równieĪ z pytaĔ otwartych.
Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło najwaĪniejszych według mieszkaĔców
problemów społecznych

mieszkaĔców Gminy KroĞcienko

nad

Dunajcem.

WĞród

wymienionych problemów najwiĊcej głosów oddano na problemy uzaleĪnienia od alkoholu
(228 głosów)i bezrobocia (197), nastĊpnymi w kolejnoĞci problemami, które uzyskały
podobną liczbĊ głosów są: problemy osób starszych (109), przemoc, w tym przemoc
w rodzinie (102), ubóstwo (100), narkomania (92), rozbicie rodzin – problem eurosieroctwa
(81) oraz zaniedbywanie dzieci (79). Problemami które zdaniem respondentów są najmniej
zauwaĪalne na terenie gminy są: bezdomnoĞü(26), niepełnosprawnoĞü (51), długotrwała lub
ciĊĪka choroba (59), brak mieszkaĔ (49), przestĊpczoĞü (62) i izolacja społeczna (50).
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Ryc. 7
NAJWAĩNIEJSZE PROBLEMY MIESZKAēCÓW GMINY KROĝCIENKO NAD DUNAJCEM

250
200
150
228

100
50

100

197
109

92
26

0
ubóstwo

Serie1

100

alkoholizm

228

narkomania

92

bezrobocie

197

bezdomnoĞü

102

59

51
niepełnosprawnoĞ

długotrwała lub

problemy osób

ü

ciĊĪka choroba

starszych

51

59

109

26

przemoc (w tym
przemoc w
rodzinie)
102

79
zaniedbywanie
dzieci
79

49

62

81
rozbicie rodzin -

brak mieszkaĔ

49

przestĊpczoĞü

62

50
izolacja

problem

społeczna

eurosieroctwa

(odrzucenie, brak

81

50

Kolejne pytanie dotyczyło problemów społecznych dzieci i młodzieĪy na terenie
naszej Gminy. NajwiĊcej osób, podobnie jak w pierwszym pytaniu, zwróciło uwagĊ na
problem dostĊpu do alkoholu i papierosów wĞród najmłodszych (190 głosów), kolejnymi
istotnymi problemami były: brak zorganizowanych form spĊdzania wolnego czasu (147) oraz
ograniczony dostĊp do placówek kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Mniejsza liczba
ankietowanych zaznaczyła w tym pytaniu brak pozytywnych wzorców i autorytetów (85),
przemoc ze strony Ğrodowiska, rówieĞników (75), narkotyki (85), chuligaĔstwo (93), tylko 18
osób zaznaczyło przemoc ze strony rodziców.
Ryc. 8
PROBLEMY SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEĩY NA TERENIE GMINY KROĝCIENKO N.D
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Na pytanie o najbardziej skuteczne działania mające wpływ na rozwiązywanie
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, zdecydowanie najwiĊcej osób
(176) wskazało organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieĪy. Pozostałe odpowiedzi
uzyskały bardzo podobne do siebie wyniki: współpraca z Policją -104, szerzenie oĞwiaty
w tym zakresie (kształtowanie ĞwiadomoĞci) wĞród dzieci, młodzieĪy i dorosłych – 97,
udzielanie pomocy (w tym równieĪ prawnej) – 92, organizowanie grup wsparcia dla osób
uzaleĪnionych – 85, zapewnienie w kaĪdej szkole pomocy psychologa i pedagoga – 102
głosy.
Ryc.9
NAJBARDZIEJ SKUTECZNE DZIAŁANIA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE
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Kolejne pytanie dotyczyło najwaĪniejszych problemów w zakresie edukacji na terenie
gminy. NajwiĊcej osób wskazało na to, Īe baza szkolna w czasie wolnym od nauki jest
niewykorzystywana – bądĨ nie udostĊpniana dla dzieci i młodzieĪy (176 osób), kolejnym
problemem który juĪ został w pewnym stopniu zniwelowany (badania zostały rozpoczĊte
w czerwcu 2009r, a w paĨdzierniku otwarto dwa punkty przedszkolne) był brak placówek
wychowania przedszkolnego (105 osób), dwa kolejne problemy, zdaniem ankietowanych
mniej istotne – to: brak stołówek szkolnych (67) oraz niedostateczne wsparcie psychologiczno
– pedagogiczne (61). Respondenci poruszyli równieĪ bardzo istotny problem, jakim jest brak
miejsc aktywnego wypoczynku zarówno dla najmłodszych, jak i pozostałych mieszkaĔców
gminy (baseny, place zabaw, wyciągi narciarskie).
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Ryc. 10
NAJWAĩNIEJSZE PROBLEMY GMINY W OBSZARZE
EDUKACJI
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Na pytanie, czy uzaleĪnienie od alkoholu lub narkotyków stanowi w Gminie powaĪny
problem, zdecydowana wiĊkszoĞü ankietowanych odpowiedziała, Īe tak (41% - 106 osób),
lub raczej tak (31% - 81 osób), znalazły siĊ jednak osoby, których zdaniem ten problem nie
jest aĪ tak bardzo powaĪny.
Ryc. 11
Czy uzaleĪnienie od alkoholu lub narkotyków stanowi powaĪny problem na
terenie gminy?

12%
11%
5%

TAK
41%

TAK
RACZEJ TAK
NIE
RACZEJ NIE
TRUDNO POWIEDZIEû

RACZEJ TAK
31%

Pomimo tego, Īe w roku 2009 w Gminnym OĞrodku Pomocy Społecznej została wypełniona
tylko 1 niebieska karta, na pytanie czy w rodzinach zamieszkujących GminĊ KroĞcienko nad
Dunajcem istnieje zjawisko przemocy domowej, 63 ankietowanych – 25% stwierdziło, Īe zna
takie przypadki, 105 osób - 42% słyszało o takich przypadkach, tylko 33% - 83 osoby nie
słyszało, bądĨ nie zna takich przypadków.
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Ryc. 12
ZJAWISKO PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE
GMINY
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Zdaniem ankietowanych najwaĪniejsze przyczyny przemocy domowej to: uzaleĪnienia
(219 głosów), nieumiejĊtnoĞü radzenia sobie z problemami wychowawczymi (152 głosy),
bezrobocie (130 głosów), stres (121 głosów), mniejsze znaczenie zdaniem respondentów
mają: ubóstwo (70 głosów), choroba (30 głosów) i niepełnosprawnoĞü (3 głosy). Pozostałe
problemy mogące byü przyczyną przemocy domowej, to: niedojrzałoĞü emocjonalna
rodziców, zbyt póĨne wdraĪanie w wychowaniu dziecka odpowiednich zasad i wzorców oraz
powtarzanie w dorosłym Īyciu nieprawidłowych modeli wychowawczych z rodzin z których
siĊ wywodzi.

Ryc.13
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NastĊpne pytanie miało na celu przedstawienie, w jaki sposób kształtuje siĊ ĞwiadomoĞü
mieszkaĔców Gminy KroĞcienko wobec rozpoznawania form przemocy. Wyniki przedstawia
poniĪszy wykres.

Ryc. 14
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Od paĨdziernika 1998 roku w policji i pomocy społecznej działa "Niebieska Karta".
Jest to procedura interwencji w sprawach przemocy domowej. Ułatwia rozpoznawanie
i dokumentowanie takich przypadków oraz organizowanie pomocy w Ğrodowiskach
lokalnych. Na pytanie, czy respondenci zetknĊli siĊ z okreĞleniem „Niebieska Karta”, tylko
21% - 53 osoby odpowiedziało Īe tak. Reszta, tj. 196 osób – 79% odpowiedziało, Īe nie
spotkali siĊ nigdy z takim okreĞleniem.
Ryc. 15
CZY SPOTKALI SIĉ PAēSTWO Z OKREĝLENIEM
"NIEBIESKA KARTA"

21%

TAK
NIE

79%

22

Na podstawie wyników uzyskanych z analizy kolejnego pytania moĪna stwierdziü, Īe
ludzie czują siĊ bezpiecznie w Gminie KroĞcienko n.D. Potwierdziło to 181 badanych – czyli
70% ogółu, 22% - 56 osób stwierdziło, Īe nie ma zdania, a tylko 8 % - 20 osób uznało Īe nie
czują siĊ bezpiecznie na terenie Gminy KroĞcienko n.D.
Ryc.16
CZY CZUJE SIĉ PAN/PANI BEZPIECZNIE NA
TERENIE GMINY?
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70%

Osoby, które zaznaczyły, Īe nie czują siĊ bezpiecznie na terenie naszej gminy, zostały
poproszone o podanie przyczyn takiego stany rzeczy i okreĞlenie, co według nich wpłynĊłoby
na podniesienie poczucia bezpieczeĔstwa. Na pierwsze pytanie ankietowani odpowiadali, Īe
nie czują siĊ bezpiecznie z powodu piractwa drogowego, narkotyków i alkoholu wĞród
młodzieĪy, bójek na ulicach, wałĊsających siĊ bezpaĔskich psów oraz zbyt duĪej agresji
Policji. Co ciekawe, zdania na temat Policji były podzielone. Młodzi ludzie w wieku 14 – 19
lat uskarĪali siĊ na pracĊ policji – na jej zbyt duĪą agresjĊ, co mogło byü spowodowane modą
na ogólną nienawiĞü do władzy, a szczególnie do Policji wĞród uczniów. Osoby z innych
kategorii wiekowych stwierdziły, Īe na poprawĊ ich bezpieczeĔstwa wpłynĊłyby wzmoĪone
patrole Policji w godzinach wieczornych oraz ich wiĊksza skutecznoĞü. Poprawie
bezpieczeĔstwa mogłoby takĪe słuĪyü lepsze zorganizowanie czasu wolnego młodzieĪy,
kontrola dzieci, które w godzinach wieczornych przebywają w miejscach dla nich
nieodpowiednich oraz współpraca organizacji odpowiedzialnych za wychowanie młodzieĪy
i wyciąganie konsekwencji za ich złe zachowanie. Padła równieĪ odpowiedĨ Īe na poprawĊ
bezpieczeĔstwa miałby wpływ wzajemny szacunek mieszkaĔców.

23

Kolejne zagadnienie dotyczyło bezpieczeĔstwa w szkołach i miejscach publicznych.
Na pytanie czy szkoły i miejsca publiczne są bezpieczne dla dzieci 60 osób – 23%
odpowiedziało, Īe tak, 180 osób – 69% - raczej tak, tylko 6 osób – 2% uznało Īe nie, a 15
osób – 6%, Īe raczej nie.
Ryc. 17
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Ankietowani stwierdzili, Īe w naszej gminie przede wszystkim naleĪy podjąü działania
słuĪące poprawie sytuacji w zakresie: lepszego dostĊpu do słuĪby zdrowia (172 głosy),
rozwoju sportu i rekreacji (146 głosów) oraz w zakresie wsparcia ubogich (140 głosów),
w dalszej kolejnoĞci naleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na działania mające słuĪyü poprawie
bezpieczeĔstwa (99 głosów), edukacji (88 gł.), na rzecz osób starszych (65 gł.), na rzecz osób
niepełnosprawnych (44 gł). Ankietowani byli równieĪ zdania. Īe naleĪałoby wszcząü
działania słuĪące ograniczeniu dostĊpu do alkoholu i innych uĪywek, szczególnie dla osób
nieletnich oraz mających problemy z ich naduĪywaniem.
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Ryc. 18

OBSZARY W KTÓRYCH NALEZY PODJĄû DZIAŁANIA
SŁUĩĄCE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE
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Podsumowując naleĪy stwierdziü, iĪ zdaniem badanych reprezentujących mieszkaĔców
Gminy KroĞcienko n.D z róĪnych Ğrodowisk, wzglĊdem osób dorosłych za najwaĪniejsze
problemy uwaĪa siĊ alkoholizm, bezrobocie, problemy osób starszych, przemoc oraz
ubóstwo. Natomiast w odniesieniu do dzieci i młodzieĪy w wiĊkszoĞci pytaĔ zostaje
wskazany jako najwaĪniejszy na terenie gminy problem zorganizowania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieĪy, braku wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki oraz
problemy uzaleĪnieĔ. Dlatego planując działania w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych w Gminie KroĞcienko nad Dunajcem naleĪy przede wszystkim zwróciü uwagĊ
na problematykĊ w powyĪszym zakresie. Mając na uwadze stosunkowo niską ĞwiadomoĞü
mieszkaĔców wobec problemu przemocy, w tym równieĪ przemocy w rodzinie (tylko 21 %
badanych spotkało siĊ z okreĞleniem niebieskiej karty) działaniem priorytetowym gminy
powinno byü utworzenie punktu konsultacyjnego, lokalnej koalicji przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, utworzenie lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz uĞwiadomienie mieszkaĔców w zakresie tego problemu poprzez organizacjĊ spotkaĔ,
oraz rozreklamowanie działalnoĞci przeciw przemocy na terenie naszej gminy. NaleĪy
równieĪ zwróciü uwagĊ na problemy podnoszone przez respondentów w pytaniach otwartych
wĞród których wyróĪniono m.in. problemy opieki zdrowotnej, a w szczególnoĞci
dostosowanie pomieszczeĔ słuĪby zdrowia, OĞrodka Pomocy Społecznej, itp. do potrzeb osób
niepełnosprawnych i chorych oraz podjĊcie działaĔ uĞwiadamiających przyczyny popadania
w problemy społeczne – walka z przyczynami, a nie zaobserwowanymi zjawiskami.
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SkutecznoĞü działaĔ pomocy społecznej uzaleĪniona jest od znajomoĞci swoich
mocnych i słabych stron oraz ĞwiadomoĞci szans i zagroĪeĔ, jakie moĪemy napotkaü podczas
realizacji okreĞlonych zadaĔ.
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III. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH NA LATA 2010 - 2015.
III.1 ANALIZA SWOT
Podstawą badania uwarunkowaĔ Gminy KroĞcienko n.D jest analiza SWOT - metoda
powszechnie stosowana w organizacjach, oparta na podziale wszystkich czynników
wpływających na obecną i przyszłą pozycjĊ organizacji. Ze skrzyĪowania czynników
zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, negatywnych i pozytywnych, powstają cztery kategorie:
szanse i zagroĪenia zewnĊtrzne, mocne i słabe strony wewnĊtrzne. Ocena potencjału
w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na okreĞlenie siły i słaboĞci gminy w obszarze
polityki społecznej. Silny potencjał jest bazą umoĪliwiającą budowanie strategii, słaboĞci to
problemy i ograniczenia do pokonania. ZagroĪenia informują nas o potencjalnym,
niepoĪądanym rozwoju warunków zewnĊtrznych, szanse - to wsparcie i inspiracje dla lokalnie
prowadzonej polityki społecznej.
Wyartykułowanie tych czynników jest szczególnie istotne, poniewaĪ moĪna wówczas
podejmowaü

działania

mające

na

celu

ich

wyeliminowanie

lub

przynajmniej

zminimalizowanie.

Mocne strony

Słabe strony

1.DuĪa liczba organizacji pozarządowych
2. Dobra organizacja administracji publicznej
oraz pracy jednostek organizacyjnych Gminy
KroĞcienko n.D
3. PrzychylnoĞü władz samorządowych
4. Dobre rozeznanie społecznoĞci lokalnej
5. MiejscowoĞü turystyczna (walory
turystyczne)
6. Istnienie tradycyjnych,
wielopokoleniowych rodzin
7. Profesjonalna i zaangaĪowana w swoją
pracĊ kadra pomocy społecznej
8. DuĪy odsetek mieszkaĔców w wieku
produkcyjnym
9. AktywnoĞü i wraĪliwoĞü społeczna
10. Otwarcie na nowe doĞwiadczenia i
wiedzĊ

1. Brak współdziałania organizacji
2. Brak infrastruktury socjalnej (mieszkania
socjalne, mieszkania chronione)
3. Brak anonimowoĞci
4. Niewielki budĪet gminy
5. BiernoĞü klientów korzystających z
pomocy społecznej
6. Brak placówek wsparcia dziennego i grup
wsparcia
7. Niski poziom wykształcenia ludnoĞci
8. Brak zakładów pracy (istniejące
bezrobocie)
9. Warunki lokalowe w GOPS (brak
anonimowoĞci, utrudniony dostĊp dla osób
niepełnosprawnych i starszych
10. Niewystarczające Ğrodki na realizacjĊ
działaĔ profilaktycznych i naprawczych w
szczególnoĞci na pomoc społeczną
11. Brak placówek dla osób bezdomnych
(noclegownie, jadłodajnie)
12. słaby dostĊp do poradni
specjalistycznych i lekarzy specjalistów
27

Szanse

ZagroĪenia

1. Poszerzenie współpracy miĊdzy gminą a
organizacjami pozarządowymi
2. MoĪliwoĞü pozyskiwania funduszy z
zewnątrz (PFRON, POKL)
3. Rozwój infrastruktury turystycznej (nowe
miejsca pracy)
4. Usamodzielnienie siĊ czĊĞci rodzin
5. Współpraca pomiĊdzy jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej na
róĪnych szczeblach

1. Migracje młodych, wykształconych,
aktywnych osób (brak perspektyw)
2. Niedostateczna iloĞü Ğrodków
finansowych przeznaczonych na realizacjĊ
zadaĔ z zakresu pomocy społecznej, nawet
tych o charakterze obowiązkowym
3. Narzucanie coraz wiĊkszej liczby
dodatkowych zadaĔ dla jednostek Pomocy
Społecznej oraz Gmin
4. Ogólne uboĪenie społeczeĔstwa w Polsce
5. Wzrost patologii
6. Rosnący alkoholizm wĞród młodzieĪy
7. Zaniki wiĊzi rodzinnych, rozpadanie siĊ
rodzin
8. Rosnące bezrobocie
9. Brak porozumienia wĞród mieszkaĔców w
związku z koniecznoĞcią inwestowania w
infrastrukturĊ turystyczną, dziĊki której wiele
osób mogłoby znaleĨü pracĊ

III.2 MISJA, CEL GŁÓWNY STRATEGII, CELE OPERACYJNE
Misja - sens naszego istnienia i działania.
Misją polityki społecznej prowadzonej przez samorząd lokalny jest zapewnienie
kompleksowej pomocy rodzinie i wspomaganie najsłabszych oraz umoĪliwianie im pełnego
uczestnictwa w Īyciu społecznoĞci lokalnej.
Gwarantem

prawidłowego

funkcjonowania

człowieka

jest

zabezpieczenie

podstawowych potrzeb Īyciowych (np. odzieĪ, dach nad głową, zapewnienie poczucia
bezpieczeĔstwa itp.). WiĊkszoĞü osób i rodzin, która zgłasza siĊ do Gminnego OĞrodka
Pomocy Społecznej po pomoc, robi to z powodu braku dostatecznych Ğrodków finansowych.
Dlatego teĪ konieczne jest, aby w tym szczególnie trudnym dla osoby lub rodziny okresie,
udzielona pomoc pozwoliła na faktyczne zaspokojenie niezbĊdnych i udokumentowanych
potrzeb bytowych.
Przy corocznie dochodzących nowych zadaniach do realizacji jako zadania własne
Gmin, które dotychczas były finansowane przez budĪet paĔstwa, pomoc społeczna zdaje siĊ
byü

znacznie ograniczona. Z tego wzglĊdu naleĪy poszukiwaü dodatkowych Ğrodków

np. unijnych oraz wsparcia

gminy poprzez wszystkie podmioty, w tym organizacje

pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
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Obok form pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym lub usługowym, konieczne
jest rozwijanie form pozamaterialnych poprzez poradnictwo, wsparcie psychologiczne lub
prawne, aktywizacjĊ społeczną, rozwój samopomocy sąsiedzkiej. Celem tych wszystkich
działaĔ ma byü zapobieganie marginalizacji, doprowadzenie do usamodzielnienia osób,
rodzin, grup i społecznoĞci lokalnych oraz wyposaĪenie ich w narzĊdzia umoĪliwiające
samodzielne radzenie sobie z pojawiającymi siĊ problemami i potrzebami.
Mając na uwadze powyĪsze naleĪy tak zaplanowaü działalnoĞü Gminy w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych, aby osoby potrzebujące miały zapewnioną nie tylko
pomoc finansową, ale przede wszystkim pomoc pozamaterialną. Powszechnie znane jest
powiedzenie, iĪ osobie potrzebującej moĪna daü gotową rybĊ, ale duĪo lepszym
rozwiązaniem bĊdzie podarowanie wĊdki i nauczenie tej osoby, jak siĊ nią posługiwaü. Kiedy
klient otrzyma niewielką pomoc materialną, to z reguły za jakiĞ czas wróci po kolejną pomoc.
Dlatego nauczenie społeczeĔstwa, jak umiejĊtnie samemu radziü sobie z problemami,
zachĊcenie do podjĊcia pracy, organizacja kursów, specjalistycznego poradnictwa, dziĊki
projektom unijnym, moĪe o wiele lepiej przyczyniü siĊ do dalszego funkcjonowania danej
osoby czy rodziny. Dlatego nadrzĊdnym celem podejmowanych działaĔ jest doprowadzenie
do Īyciowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społecznoĞci lokalnych oraz ich
zaktywizowania do włączenia siĊ w rozwiązywanie istniejących problemów.
Cel główny (strategiczny)
Zapewnienie profesjonalnego systemu wsparcia osobom i rodzinom bĊdącym
w trudnej sytuacji Īyciowej.
Cele operacyjne
1. Wspieranie osób i rodzin dotkniĊtych problemem bezrobocia.
2. Pomoc na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych.
3. Pomoc na rzecz rodzin, w których wystĊpują problemy bezradnoĞci w sprawach
opiekuĔczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
4. Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapobieganie,
interwencja, terapia osób i rodzin dotkniĊtych przemocą.
5. Pomoc na rzecz rodzin dotkniĊtych problemami uzaleĪnieĔ.
6. Aktywizacja społecznoĞci romskiej.
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III.3 ZADANIA DO OSIĄGNIĉCIA
1. Wspieranie osób i rodzin dotkniĊtych problemem bezrobocia.
Sposób realizacji
1. 1 Nawiązanie formalnej współpracy z Powiatowym
UrzĊdem Pracy w Nowym Targu
- gromadzenie z PUP informacji o szkoleniach oraz
ofertach pracy.
1.2 DziałalnoĞü Punktu Informacyjnego dla osób
bezrobotnych:
- pomoc w pisaniu CV, listu motywacyjnego itp.
- gromadzenie ofert pracy z terenu gminy i okolic,
- zapewnienie pomieszczeĔ do organizowania szkoleĔ
kursów,
- motywowanie osób bezrobotnych do podjĊcia pracy
(porady psychologiczne, prawne, lekarskie),
1.3 Kształtowanie poĪądanych postaw, ocena dokonanych
osiągniĊü:
- kontrakt socjalny,
- Ğwiadczenia finansowe,
- plan pracy z rodziną.
1.4 Rozwiązanie problemów bezrobocia z uwzglĊdnieniem
sytuacji rodziny, w tym ochrona dzieci przed skutkami
bezrobocia rodziców:
- wyposaĪenie dziecka w niezbĊdne pomoce szkolne,
- doĪywianie dzieci w szkołach,
- udział w zajĊciach Ğwietlicowych,
- kolonie,
- umoĪliwienie rodzinom bezrobotnego poradnictwa
specjalistycznego.
- przyznawanie i wypłacanie ĞwiadczeĔ rodzinnych
- bezpłatna opieka w przedszkolach dla dzieci osób
bezrobotnych, w celu umoĪliwienia im poszukiwania pracy
1.5 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej:
- programy zatrudnienia tymczasowego,
- działalnoĞü samopomocowa w zakresie zatrudnienia,
spraw mieszkaniowych i socjalnych.
1.6 Realizacja prac społecznie uĪytecznych
1.7 Wystąpienie do Banku ĩywnoĞci o posiadaną
ĪywnoĞü
1.8 Pozyskiwanie Ğrodków zewnĊtrznych, realizowanie
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (opieka w przedszkolach)

Realizatorzy
GOPS

GOPS

Jednostki
współdziałające
PUP

PUP
Urząd Gminy

GOPS

Urząd
Gminy,
GOPS,

Fundacja
„Dzieci Pienin",
CARITAS,
Szkoły,
Ğwietlice,
przedszkola

Urząd
Gminy,
GKRPA

PUP, GOPS

Urząd
Gminy
Urząd
Gminy

GOPS, PUP

Urząd
Gminy,

GOPS,
organizacje
pozarządowe
GOPS, ZEAS,
EFS
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2. Pomoc na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych.
Sposób realizacji
2.1 Utrzymanie i rozwój usług opiekuĔczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuĔczych
2.2 Zabezpieczenie miejsc noclegowych w okresie jesienno
- zimowym

Realizatorzy
GOPS
Urząd
Gminy

Jednostki
współdziałające
Urząd Gminy
MUW
GOPS,
organizacje
pozarządowe
Przytulisko ĝw.
Brata Alberta w
Grywałdzie,
Ğwietlice,
Biblioteki,
sponsorzy
PSOUU

2.3 Integracja oraz budowanie pozytywnego wizerunku
ludzi starszych i niepełnosprawnych:
- umowa z UM Szczawnica i kierowanie osób do
ĝrodowiskowego Domu Samopomocy „Perła”
- zakup paczek mikołajkowych dla podopiecznych PSOUU
z terenu Gminy KroĞcienko n.D oraz organizowanie opłatka
dla podopiecznych Hospicjum
- uwraĪliwianie młodzieĪy szkolnej na problemy osób
starszych i niepełnosprawnych poprzez edukacjĊ, spotkania
-prezentacja twórczoĞci artystycznej osób
niepełnosprawnych i starszych

GOPS,
Szkoły,
GCK

2.4 Propagowanie instytucji samopomocowych i
wolontariatu
2.5 Zaopatrzenie w sprzĊt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
poprzez pomoc w pozyskaniu Ğrodków na likwidacjĊ barier
architektonicznych:
- udzielanie informacji
- pomoc w wypełnianiu wniosków
- tworzenie bazy danych o Ğrodkach finansowych i
programach
2.6 Opracowywanie w miarĊ potrzeb programów w zakresie
niepełnosprawnoĞci
2.7 Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych
2.8 Wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków pielĊgnacyjnych,
oraz ĞwiadczeĔ pielĊgnacyjnych

GOPS,
Szkoły
GOPS

Urząd Gminy

GOPS

PCPR, PSOUU

PSOUU
Urząd
Gminy,
GOPS

Urząd Gminy

PCPR,
PSOUU,
SP ZOZ,
PFRON

3. Pomoc na rzecz rodzin, w których wystĊpują problemy bezradnoĞci w sprawach
opiekuĔczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Sposób realizacji
3.1 Realizacja Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną
3.2 Rozwijanie jakoĞci i poziomu doĪywiania:
-realizacja programu wieloletniego „Pomoc PaĔstwa w
zakresie doĪywiania”
-rozdzielanie artykułów spoĪywczych z Banku ĩywnoĞci
3.3 Utworzenie placówki opiekuĔczo wychowawczej

Realizatorzy
wszyscy
Urząd
Gminy,
GOPS
Urząd

Jednostki
współdziałające
wszyscy
Szkoły,
Fundacja
„Dzieci
Pienin”,
Caritas, MUW
GOPS
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wsparcia dziennego jako odrĊbnej jednostki na terenie
gminy lub wyodrĊbnienie istniejących Ğwietlic
Ğrodowiskowych ze struktur GOPS i zatrudnienie
wykwalifikowanej kadry do ich obsługi
3.4 Kształtowanie poĪądanych postaw i zachowaĔ, ocena
dokonanych osiągniĊü:
- praca kontraktem socjalnym,
- Plan Pracy z Rodziną jako metoda wychodzenia rodziny z
sytuacji kryzysowej.
3.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi siĊ
problematyką bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczowychowawczych, problemów bytowych.

Gminy

3.6 Rozwiązywanie problemów bezradnoĞci z
uwzglĊdnieniem ochrony dzieci:
- posiłki dla dzieci,
- kolonie,
- udział w zajĊciach Ğwietlicowych,
- wyposaĪenie w niezbĊdne pomoce szkolne,
- uczestnictwo w programach profilaktycznych.
- okresowe badania kontrolne dzieci
- wypłata ĞwiadczeĔ rodzinnych
3.7 Realizacja projektu systemowego w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
- Utworzenie punktu konsultacyjnego – uzyskanie porad
specjalistycznych (psycholog, lekarz, prawnik, pedagog), a
po ukoĔczeniu dotowania przez UniĊ Europejską
kontynuacja działania w ramach Ğrodków własnych

GOPS,
Urząd
Gminy

GOPS

GOPS

Urząd
Gminy
GOPS

Policja,
Kuratorzy
sądowi,
przedstawiciele
szkół, PCPR
Fundacja
„Dzieci
Pienin",
CARITAS,
Szkoły,
SP ZOZ,
Ğwietlice
Ğrodowiskowe,
GKRPA, EFS,
WUP,

4. Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapobieganie,
interwencja, terapia osób i rodzin dotkniĊtych przemocą.
Sposób realizacji

Realizatorzy

4.1 Stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz opracowanie i realizacja
programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie

GOPS

4.2 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- prowadzenie gminnych oĞrodków wsparcia
- zapewnienie odpowiedniego lokalu,
- umoĪliwienie kontaktu ze specjalistami,
- zorganizowanie lokalu socjalnego dla ofiary przemocy,
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego - „koalicji
przeciw przemocy",

GOPS,
GKRPA,

Jednostki
współdziałające
Policja, Szkoły,
PCPR
(OĞrodek
Interwencji
Kryzysowej),
Kuratorzy
GKPRA
Policja, Szkoły,
PCPR.
(OĞrodek
Interwencji
Kryzysowej),
Kuratorzy,
GKRPA
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5. Pomoc na rzecz rodzin dotkniĊtych problemami uzaleĪnieĔ.
Sposób realizacji
5.1 Propagowanie zdrowego stylu Īycia wĞród dzieci i
młodzieĪy:
- proponowanie młodzieĪy róĪnych, przede wszystkim
aktywnych, form spĊdzania wolnego czasu, rozwijanie
zainteresowaĔ, udostĊpnienie zaplecza rekreacyjno sportowego takĪe w godzinach poza lekcyjnych i w dniach
wolnych od nauki
- prowadzenie w Ğwietlicach zajĊü dla dzieci i młodzieĪy z
grup ryzyka, w szczególnoĞci z rodzin alkoholowych,
- organizowanie kolonii, imprez sportowych dla dzieci i
młodzieĪy,
- udział w kampaniach propagujących Īycie w trzeĨwoĞci
(zakup ulotek i rozprowadzanie ich po szkołach Ğwietlicach
i innych miejscach uĪytecznoĞci publicznej)
5.2 Pomoc osobie uzaleĪnionej od alkoholu:
- Wspieranie i motywowanie do podjĊcia leczenia
odwykowego,
- utworzenie grup wsparcia zgodnie z potrzebami (DDA,
AA, Al-Aanon)
5.3 Pomoc rodzinom uzaleĪnionych:
- umoĪliwienie kontaktu ze specjalistami (GKRPA,
psycholog, pedagog, lekarz itp.)
- przygotowanie programu edukacyjnego skierowanego do
dorosłych

Realizatorzy
GKRPA,
GOPS

Jednostki
współdziałające
Urząd Gminy,
Szkoły,
Fundacja
„Dzieci
Pienin",
organizacje
pozarządowe,
GCK

GKRPA

GOPS

GKRPA,
GOPS

Urząd Gminy,
PCPR
organizacje
pozarządowe

Realizatorzy

Jednostki
współdziałające

6. Aktywizacja społecznoĞci romskiej.
Sposób realizacji
6.1 Poprawa warunków bytowych:
- mieszkaniowych,
- sanitarnych.
6.2 Edukacja dzieci romskich:
- pomoc rzeczowa,
- posiłki dla dzieci,
- kolonie.
6.3 Podejmowanie działaĔ wspierających aktywnoĞü
zawodową:
- Prace społecznie uĪyteczne,
- prace interwencyjne,
- udział w Klubach Integracji Społecznej
6.4 Integracja społecznoĞci romskiej ze
społecznoĞcią lokalną:
- zapraszanie przedstawicieli społecznoĞci romskiej do
wszelkich inicjatyw społecznych,

Urząd
Gminy
GOPS

Urząd
Gminy

Szkoły, Urząd
Gminy,
Fundacja
„Dzieci Pienin"
GOPS, ZGK,
Szkoły

wszyscy

wszyscy
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IV. HARMONOGRAM REALIZACJI, ħRÓDŁA
FINANSOWANIA, PARTNERZY
IV.1 Przebieg realizacji
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizatorem gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych jest Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej w KroĞcienku n.D.
Przedstawiona strategia obejmuje teren gminy. Realizacja odbywaü siĊ bĊdzie w latach 20102015, a jej powodzenie zaleĪy od Ğcisłej współpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz
Ğrodków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. W przypadku
wystąpienia nowych problemów na terenie Gminy KroĞcienko nad Dunajcem, Gminny
OĞrodek Pomocy Społecznej, po ich rozeznaniu, rozwaĪy moĪliwoĞü opracowania
programów w tym zakresie.
HARMONOGRM REALIZACJI:
1. Wspieranie osób i rodzin dotkniĊtych problemem bezrobocia.
Cele szczegółowe
1. 1 Nawiązanie formalnej współpracy z
Powiatowym UrzĊdem Pracy w Nowym Targu
- gromadzenie z PUP informacji o szkoleniach
oraz ofertach pracy.
1.2 DziałalnoĞü Punktu Informacyjnego dla osób
bezrobotnych:
- pomoc w pisaniu CV, listu motywacyjnego itp.
- gromadzenie ofert pracy z terenu gminy i okolic,
- zapewnienie pomieszczeĔ do organizowania
szkoleĔ kursów,
- motywowanie osób bezrobotnych do podjĊcia
pracy (porady psychologiczne, prawne, lekarskie),
1.3 Kształtowanie poĪądanych postaw, ocena
dokonanych osiągniĊü:
- kontrakt socjalny,
- Ğwiadczenia finansowe,
- plan pracy z rodziną.
1.4 Rozwiązanie problemów bezrobocia z
uwzglĊdnieniem sytuacji rodziny, w tym ochrona
dzieci przed skutkami bezrobocia rodziców:
- wyposaĪenie dziecka w niezbĊdne pomoce
szkolne,
- doĪywianie dzieci w szkołach,
- udział w zajĊciach Ğwietlicowych,
- kolonie,
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- umoĪliwienie rodzinom bezrobotnego
poradnictwa specjalistycznego.
- przyznawanie i wypłacanie ĞwiadczeĔ
rodzinnych
- bezpłatna opieka w przedszkolach dla dzieci
osób bezrobotnych w celu umoĪliwienia im
poszukiwania pracy
1.5 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej:
- programy zatrudnienia tymczasowego,
- działalnoĞü samopomocowa w zakresie
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych.
1.6 Realizacja prac społecznie uĪytecznych
1.7 Wystąpienie do Banku ĩywnoĞci o posiadaną
ĪywnoĞü
1.8 Pozyskiwanie Ğrodków zewnĊtrznych,
realizowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (opieka w
przedszkolach)
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2. Pomoc na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych.
Cele szczegółowe
2.1 Utrzymanie i rozwój usług opiekuĔczych, w
tym specjalistycznych usług opiekuĔczych
2.2 Zabezpieczenie miejsc noclegowych w okresie
jesienno - zimowym
2.3 Integracja oraz budowanie pozytywnego
wizerunku ludzi starszych i niepełnosprawnych:
- umowa z UM Szczawnica i kierowanie osób do
ĝrodowiskowego Domu Samopomocy „Perła”
- zakup paczek mikołajkowych dla podopiecznych
PSOUU z terenu Gminy KroĞcienko n.D oraz
organizowanie opłatka dla podopiecznych
Hospicjum
- uwraĪliwianie młodzieĪy szkolnej na problemy
osób starszych i niepełnosprawnych poprzez
edukacjĊ, spotkania
-prezentacja twórczoĞci artystycznej osób
niepełnosprawnych i starszych
2.4 Propagowanie instytucji samopomocowych i
wolontariatu
2.5 Zaopatrzenie w sprzĊt rehabilitacyjny i
ortopedyczny poprzez pomoc w pozyskaniu
Ğrodków na likwidacjĊ barier architektonicznych:
- udzielanie informacji
- pomoc w wypełnianiu wniosków
- tworzenie bazy danych o Ğrodkach finansowych i
programach
2.6 Opracowywanie w miarĊ potrzeb programów
w zakresie niepełnosprawnoĞci
2.7 Mieszkania chronione dla osób
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niepełnosprawnych
2.8 Wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków
pielĊgnacyjnych oraz ĞwiadczeĔ pielĊgnacyjnych
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3. Pomoc na rzecz rodzin, w których wystĊpują problemy bezradnoĞci w sprawach
opiekuĔczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Cele szczegółowe
3.1 Realizacja Gminnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną
3.2 Rozwijanie jakoĞci i poziomu doĪywiania:
-realizacja programu wieloletniego „Pomoc
PaĔstwa w zakresie doĪywiania”
-rozdzielanie artykułów spoĪywczych z Banku
ĩywnoĞci
3.3 Utworzenie placówki opiekuĔczo wychowawczej wsparcia dziennego jako odrĊbnej
jednostki na terenie gminy lub wyodrĊbnienie
istniejących Ğwietlic Ğrodowiskowych ze struktur
GOPS i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do
ich obsługi
3.4 Kształtowanie poĪądanych postaw i zachowaĔ,
ocena dokonanych osiągniĊü:
- praca kontraktem socjalnym,
- Plan Pracy z Rodziną jako metoda wychodzenia
rodziny z sytuacji kryzysowej.
3.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi siĊ
problematyką bezradnoĞci w sprawach
opiekuĔczo-wychowawczych oraz problemów
bytowych.
3.6 Rozwiązywanie problemów bezradnoĞci z
uwzglĊdnieniem ochrony dzieci:
- posiłki dla dzieci,
- kolonie,
- udział w zajĊciach Ğwietlicowych,
- wyposaĪenie w niezbĊdne pomoce szkolne,
- uczestnictwo w programach profilaktycznych.
- okresowe badania kontrolne dzieci
- wypłata ĞwiadczeĔ rodzinnych
3.7 Realizacja projektu systemowego w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
- Utworzenie punktu konsultacyjnego – uzyskanie
porad specjalistycznych (psycholog, lekarz,
prawnik, pedagog),
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4. Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyka,
interwencja, terapia osób i rodzin dotkniĊtych przemocą.
Cele szczegółowe
4.1 Stworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
opracowanie programu ochrony ofiar przemocy w
rodzinie
4.2 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- prowadzenie gminnych oĞrodków wsparcia
- zapewnienie odpowiedniego lokalu,
- umoĪliwienie kontaktu ze specjalistami,
- zorganizowanie lokalu socjalnego dla ofiary
przemocy,
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego „koalicji przeciw przemocy",
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5. Pomoc na rzecz rodzin dotkniĊtych problemami uzaleĪnieĔ.
Cele szczegółowe
5.1 Propagowanie zdrowego stylu Īycia wĞród
dzieci i młodzieĪy:
- proponowanie młodzieĪy róĪnych, przede
wszystkim aktywnych form spĊdzania wolnego
czasu, rozwijanie zainteresowaĔ, udostĊpnienie
zaplecza rekreacyjno - sportowego takĪe w
godzinach pozalekcyjnych i w dniach wolnych od
nauki
- prowadzenie w Ğwietlicach zajĊü dla dzieci i
młodzieĪy z grup ryzyka, w szczególnoĞci z
rodzin alkoholowych,
- organizowanie kolonii, imprez sportowych dla
dzieci i młodzieĪy,
- udział w kampaniach propagujących Īycie w
trzeĨwoĞci (zakup ulotek i rozprowadzanie ich po
szkołach Ğwietlicach i innych miejscach
uĪytecznoĞci publicznej)
5.2 Pomoc osobie uzaleĪnionej od alkoholu:
- Wspieranie i motywowanie do podjĊcia leczenia
odwykowego,
- utworzenie grup wsparcia zgodnie z potrzebami
(DDA, AA, Al-Aanon)
5.3 Pomoc rodzinom uzaleĪnionych:
- umoĪliwienie kontaktu ze specjalistami
(GKRPA, psycholog, pedagog, lekarz itp.)
- przygotowanie programu edukacyjnego
skierowanego do dorosłych
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6. Aktywizacja społecznoĞci romskiej.
Cele szczegółowe
6.1 Poprawa warunków bytowych:
- mieszkaniowych,
- sanitarnych.
6.2 Edukacja dzieci romskich:
- pomoc rzeczowa,
- posiłki dla dzieci,
- kolonie.
6.3 Podejmowanie działaĔ wspierających
aktywnoĞü zawodową:
- Prace społecznie uĪyteczne,
- prace interwencyjne,
- udział w Klubach Integracji Społecznej
6.4 Integracja społecznoĞci romskiej ze
społecznoĞcią lokalną:
- zapraszanie przedstawicieli społecznoĞci
romskiej do wszelkich inicjatyw społecznych,
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IV.2 ħródła finansowania:
- budĪet Gminy,
- budĪet paĔstwa,
- Ğrodki unijne,
- sponsorzy, inne.

IV.3 Partnerzy:
W realizacji strategii uczestniczyü bĊdą mieszkaĔcy, instytucje i organizacje, takie jak:
- CARITAS,
- Fundacja „Dzieci Pienin",
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminne Centrum Kultury w KroĞcienku n.D,
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z UpoĞledzeniem Umysłowym,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu.
- Policja
- Przytulisko ĝw. Brata Alberta w Grywałdzie,
- Szkoły z terenu Gminy KroĞcienko n.D,
- SP ZOZ w KroĞcienku n.D,
inne organizacje pozarządowe.
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V. MONITORING I EWALUACJA

Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych bĊdzie uzaleĪniona od
wielu róĪnych czynników. NajwaĪniejsze z nich to:
- sytuacja finansowa gminy
- kreatywnoĞü i stopieĔ zaangaĪowania lokalnych zasobów instytucjonalnych we wspólne
działania
- aktywnoĞü samych zainteresowanych, czyli mieszkaĔców gminy
Do poszczególnych przedsiĊwziĊü realizowanych w ramach strategii winny byü
przygotowane odrĊbne programy i projekty. Ich wdraĪanie bĊdzie systematycznie
monitorowane przez wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za ich realizacjĊ.
Systematycznie teĪ prowadzona bĊdzie analiza osiąganych efektów. Nadzór nad realizacją
całoĞci zadaĔ załoĪonych w strategii bĊdzie prowadzony z upowaĪnienia Wójta Gminy
KroĞcienko nad Dunajcem przez Kierownika Gminnego OĞrodka Pomocy Społecznej.

VI. Umocowanie prawne strategii rozwiązywania problemów społecznych

Opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy KroĞcienko nad
Dunajcem oraz jej wdraĪanie wynika i odpowiada obowiązującym przepisom prawnym,
wĞród których do najwaĪniejszych naleĪą:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z
póĨn. zm.
- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – Dz. U. 122 z 2003 r. poz.
1143, Dz. U. 69 z 2004 r. poz. 624, Dz. U. 99 z 2004 r. poz. 1001
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U.
99 z 2004 r. poz. 1001
- ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie Dz. U.
96 z 2003 r. poz. 873
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych – Dz. U. 123 z 1997 r. poz. 776, z póĨn. zmianami
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Ğwiadczeniach rodzinnych – Dz. U. 228 z 2003 r. poz.
2255, Dz. U. 35 poz. 305
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- ustawa z dnia 25 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – Dz. U. 71 z 2001 r. poz.
734
- ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. 203 z
2003 r. poz. 1966
- ustawa z dnia 26 paĨdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĨwoĞci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – Dz. U. 4147 z 2002 r., Dz. U. 167 z 2002 r. poz. 1372, Dz. U. 80 z 2003 r.
poz. 719
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. 75 z 1977 r. poz.
468
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004 – 2005
lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych – Dz. U. 145 z 2004 r. poz. 1533
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Ğrodków publicznych – Dz. U. 210 z 2004 r. poz. 2135
- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – Dz. U. 128 z 2003 r. poz. 1175.

VII. POZOSTAŁE ħRÓDŁA ZASTANE ORAZ DANE STATYSTYCZNE
- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 -2013
- Strategia Rozwoju Gminy KroĞcienko na lata 2008 -2020
- Program ochrony Ğrodowiska Gminy KroĞcienko nad Dunajcem
-Urząd Gminy KroĞcienko n.D – dane statystyczne (Ewidencja LudnoĞci, Zespół
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Zakład Gospodarki Komunalnej, Geodezja)
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu – dane statystyczne
- Sprawozdania własne Gminnego OĞrodka Pomocy Społecznej
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