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Wprowadzenie 

  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na Gminy obowi�zek 

opracowania i realizacji strategii rozwi�zywania problemów społecznych, ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwi�zywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka. 

 Gminna strategia rozwi�zywania problemów społecznych Gminy Kro�cienko nad 

Dunajcem zwraca uwag� na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykaj� si� mieszka�cy 

gminy, na ich niezaspokojone potrzeby  oraz wytycza kierunki działa� na rzecz niwelowania 

zjawisk społecznie niepo��danych, dolegliwych i negatywnych. Głównie jednak zajmuje si�

tworzeniem mechanizmów, które wzmacniaj� efektywno�� dokonywanych zmian. 

Osoba wymagaj�ca pomocy, w pierwszej kolejno�ci powinna mie� mo�liwo��

samodzielnego zmierzenia si� ze swymi problemami, co pozwala zwi�kszy� jej szans� na 

prawidłowe funkcjonowanie w �rodowisku oraz stymuluje aktywno�� własn�, wyzwala 

potencjał i pozwala na uczenie si� nowych umiej�tno�ci. Udzielana pomoc powinna 

doprowadza� do �yciowego usamodzielnienia osób i rodzin. Pomoc społeczna jako instytucja 

polityki społecznej ma na celu umo�liwienie osobom i rodzinom przezwyci��anie trudnych 

sytuacji �yciowych, których nie s� one w stanie pokona� przy wykorzystaniu własnych 

uprawnie�, zasobów i mo�liwo�ci. Osoby i rodziny korzystaj�ce z pomocy społecznej s�

obowi�zane do współudziału w rozwi�zywaniu ich trudnej sytuacji �yciowej. Istotn� kwesti�

jest poprawa standardu i jako�ci �ycia. Ich odpowiedni poziom umo�liwia prawidłowe 

wypełnianie funkcji społecznych, a tak�e sprzyja rozwojowi oraz osi�ganiu samodzielno�ci, 

zaradno�ci, niezale�no�ci i odpowiedzialno�ci.  

Pomoc powinna by� nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na 

wsparcie w �rodowisku lokalnym przy wykorzystaniu rodziny, grup samopomocowych, 

ko�ciołów, organizacji pozarz�dowych. Wsparcie instytucjonalne jest niezb�dne w sytuacji, 

gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, �rodowisko lokalne, staje przed problemami, których 

samodzielnie nie potrafi rozwi�za�.  

Zamysłem przy tworzeniu strategii było nadanie działaniom gminy trzech 

równorz�dnych kierunków. D��enie do poprawy jako�ci �ycia nie jest bowiem skuteczne bez 

jednoczesnych działa� na rzecz: 

1. zapobiegania powstawaniu problemów społecznych, a wiec aktywizowania i pobudzania 

do działa� społeczno�ci lokalnych 

2. przeciwdziałania istniej�cym ju� problemom 
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3. zwi�kszenie oddziaływania instytucjonalnego, bez którego nie mo�na oczekiwa�

powodzenia w stałej i nieprzerwanej pracy. 

 Działania, które b�d� podejmowane w odpowiedzi na faktyczne potrzeby i problemy 

Mieszka�ców, winny by� realizowane na trzech poziomach: 

- profilaktyki, czyli zapobiegania powstawaniu niekorzystnych zjawisk jako działania  

o charakterze priorytetowym, 

- pomocy dora�nej (ratownictwo),  czyli �wiadczeniu natychmiastowej pomocy w sytuacjach 

kryzysowych,  

- długotrwałych programów naprawczych zmierzaj�cych do rozwi�zania lub przynajmniej 

zminimalizowania problemów społecznych i lokalnych.

Głównym narz�dziem stosowanym na co dzie� przez Gminny O�rodek Pomocy 

Społecznej w Kro�cienku nad Dunajcem b�dzie praca socjalna, której celem jest 

podtrzymywanie, chronienie lub rozwijanie interesów jednostek, rodzin, grup i społeczno�ci. 

Celem podejmowanych działa� uj�tych w strategii b�dzie nie tylko łagodzenie skutków 

trudnej sytuacji,  w jakiej znalazło si� wiele rodzin z terenu Gminy, ale równie� usuwanie 

przyczyn zaistniałych sytuacji oraz zapobieganie ich powstawaniu. W tym znaczeniu 

działania z zakresu pracy socjalnej b�d� polegały na udzielaniu pomocy wszystkim tym, 

którzy nie posiadaj� �rodków do egzystencji godnej człowieka. Pomoc w uzyskaniu tych 

�rodków i osi�gniecie najwy�szego mo�liwego stopnia samodzielno�ci odnosi si� do 

ostatecznych celów pracy socjalnej, czyli umo�liwiania kierowania własnym post�powaniem 

oraz niezale�no�ci od innych w procesie zabezpieczenia warunków niezb�dnych dla godnego 

�ycia człowieka. 

Dokument został opracowany przez Gminny O�rodek Pomocy Społecznej przy 

wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych i analiz oraz materiałów 

przygotowanych przez jednostki administracji publicznej. Przyj�te w nim koncepcje 

wskazuj�ce sposoby zaradzenia problemom dotycz� 6 lat od 2010 r. do 2015 r. 

Gminna Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych stanowi materiał 

wyj�ciowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej. 
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY KRO�CIENKO NAD DUNAJCEM 

I.1 Poło�enie 

Gmina Kro�cienko nad Dunajcem poło�ona jest w południowo-wschodniej cz��ci 

województwa małopolskiego, 110 km od Krakowa, 55 km od Zakopanego, 45 km od Nowego 

S�cza, 35 km od Nowego Targu i 5 km od Szczawnicy. Od wschodu graniczy ze Szczawnic�, 

od zachodu z Czorsztynem, a od północy z Ochotnic� Doln�. Gmina Kro�cienko graniczy te�

ze Słowacj�, na niewielkim odcinku wzdłu� Dunajca, a najbli�sze przej�cia graniczne 

znajduj� si� w Szczawnicy i  Niedzicy.  

  Gmina otoczona jest masywami górskimi - od południowego zachodu Pieninami, od 

północy Gorcami,  od wschodu natomiast Beskidem S�deckim. Na obszarze gminy znajduj�

si� tereny o wysokich i najwy�szych walorach krajobrazowych. 

W skład Gminy wchodz� miejscowo�ci: Kro�cienko n.D, Kro�nica, Hałuszowa  

i Grywałd. 

Kro�cienko n.D le�y przy starym szlaku handlowym z S�cza do kotliny nowotarskiej. 

Wie� składa si� z czterech sołectw: Kro�cienko – Centrum, Kro�cienko – Zawodzie, Tylka- 

Biały Potok i  K�ty – Niwki. Od pocz�tku swego powstania Kro�cienko stało si� wa�nym 

o�rodkiem, przez które przebiegał słynny trakt Via Regia, którym z północy na południe 

przemierzały orszaki królewskie i karawany kupców. T�dy te� w pogoni za �wi�t� King�, 

pod��ały tatarskie czambuły. �wi�ta Kinga, zało�ycielka zakonu klarysek w niedalekim 

Starym S�czu, schroniła si� na zamku pieni�skim. Z wydarzeniem tym zwi�zanych jest wiele 

ciekawych legend. Dzisiejsze Kro�cienko to przepi�kna, malownicza miejscowo��

turystyczna, pełna pensjonatów, domów wczasowych i kwater prywatnych, czekaj�cych na 

go�ci z Polski i Europy. 

Kro�nica to wie� poło�ona w dolinie rzeki Kro�nica, u podnó�y Lubania. Dolna cz���

wsi poło�ona jest przy drodze nr 969, górna si�ga w Gorce. Wie� rozci�ga si� na obszarze 

poło�onym na wysoko�ci od ok. 550 - 700 m n.p.m.  

Hałuszowa jest niewielk� wsi� poło�on� na północnych stokach Pienin 

Czorszty�skich, u podnó�a wzniesienia Gro� (743 m n.p.m.), na wysoko�ci 625 - 640 m 

n.p.m. W Hałuszowej, le��cej u wrót Pieni�skiego Parku Narodowego, utworzono rezerwat 

Lasek, stanowi�cy obecnie cz��� Pieni�skiego Parku Narodowego z zachowanym naturalnym 

drzewostanem jodłowo-�wierkowym.  
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Grywałd  jest malowniczo poło�ony w Gorcach,  u stóp Lubania. Główna cz��� wsi 

rozci�ga si� wzdłu� doliny W�skiego Potoku, uchodz�cego do Kro�niczanki. Składa si� z 

szeregu przysiółków wysoko poło�onych w Gorcach, m. in. Wybra�stwo (670 m n.p.m.) i 

Wymy�le (690 m n.p.m.).  

Ryc.1 Poło�enie Gminy Kro�cienko w powiecie Nowotarskim, �ródło: „Program ochrony �rodowiska 
Gminy Kro�cienko 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: 

Kro�cienko - Centrum, Kro�cienko - Zawodzie, Tylka - Biały Potok, K�ty – Niwki, Grywałd, 

Dziadowe K�ty, Kro�nica i Hałuszowa.   

Ryc.2 Podział administracyjny Gminy z uwzgl�dnieniem sołectw, �ródło: „Program ochrony 
�rodowiska Gminy Kro�cienko nad Dunajcem” 

I.3 Ludno��

Gmin� w 2009r. zamieszkiwało 6.633 osób, z czego w wieku przedprodukcyjnym    

(0-17 lat): 1396 osób (21%), w wieku produkcyjnym (18-65 lat m��czy�ni, 18-60 lat kobiety) 

4.241 osób (64%), w wieku poprodukcyjnym 997 osób -  ryc. 3 (15%). Ogółem 48,6 % 
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mieszka�ców Gminy stanowi� m��czy�ni – 3226 osób i 51,4 % stanowi� kobiety – 3407 osób 

– ryc. 4. (�ródło: Urz�d Gminy Kro�cienko n.D) 

Ryc. 3 Zestawienie mieszka�ców ze wzgl�du na wiek 
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Ryc. 4 Podział mieszka�ców ze wzgl�du na płe�

Tabela 1. Ludno�� w poszczególnych miejscowo�ciach Gminy. 

Miejscowo�� Kobiety M��czy�ni Razem

Kro�cienko nad Dunajcem 1858 1694 3552 

Grywałd 864 869 1733 

Kro�nica 551 524 1075 

Hałuszowa 134 139 273 

razem 3407 3226 6633 

I.4 Gospodarka i rynek pracy 

Na terenie Gminy Kro�cienko n.D pracuj�cy stanowi� ok.  10 % ludno�ci,  z czego 

ponad połowa to kobiety. Blisko 2/3 pracuj�cych zatrudnionych jest w sektorze publicznym. 
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Według stanu na koniec  2009 roku, z terenu Gminy Kro�cienko n.D  w Powiatowym 

Urz�dzie Pracy w Nowym Targu zarejestrowanych było 278 bezrobotnych, z czego 128 osób 

– 46% to kobiety, a 150 osób – 54 % to m��czy�ni.(Dane z P.U.P) 

Tabela 2. Bezrobotni w Gminie Kro�cienko – dane z Powiatowego Urz�du Pracy 

Rok Ogółem Kobiety M��czy�ni 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 5 

I.5 Instytucje 

O�wiata 

Na terenie gminy Kro�cienko nad Dunajcem działa 9 placówek o�wiatowych, w tym:

3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 szkoły �rednie, 1 ochronka, 2 przedszkola

Edukacja na szczeblu podstawowym prowadzona jest przez: 

Szkoł� Podstawow� im. Jana Brzechwy w Kro�nicy  

Szkoł� Podstawow� im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie 

                  Szkoł� Podstawow� im. Adama Mickiewicza w  Kro�cienku nad Dunajcem  

Na  szczeblu  gimnazjalnym  przez   Publiczne  Gimnazjum  w  Kro�cienku im. Jana 
Pawła II.  

W miejscowo�ci funkcjonuje Zespół Szkół Zawodowych. W skład szkoły wchodz�: 

Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Policealna. 

W Liceum młodzie� mo�e wybiera� pomi�dzy klas� o profilu ekonomiczno – 

administracyjnym, a klas� o profilu zarz�dzanie informacj�. W technikum mo�na zdoby�

zawód: kelnera, hotelarza lub technika �ywienia. Szkoła zawodowa daje mo�liwo�� zdobycia 

zawodu kucharza. Natomiast szkoła policealna na podbudowie liceum kształci techników 

rachunkowo�ci oraz techników technologii i organizacji usług gastronomicznych. Szkoła 

znajduje si� w nowoczesnym budynku dostosowanym do standardów europejskich. Posiada 

pracownie: technologii gastronomicznej obsługi klienta, informatyczn�, multimedialn�, 

pracownie przedmiotowe, warsztat praktycznej nauki zawodu, wyposa�ony  

w najnowocze�niejsze urz�dzenia gastronomiczne, umo�liwiaj�cy odbywanie praktyk 

zawodowych w szkole. Szkoła zatrudnia 28 nauczycieli, a ucz�szcza do tej placówki 

o�wiatowej 153 uczniów. W roku szkolnym 2005/2006 do szkoły ucz�szczało 137 uczniów. 
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W Kro�cienku n.D znajduje si� równie� Liceum Ogólnokształc�ce im. Stefana 

	eromskiego. 

Liceum zacz�ło sw� działalno�� 1 wrze�nia 1945 jako prywatne Gimnazjum 

Ogólnokształc�ce. Obecnie w szkole kształci si� w 12 klasach ponad 300 uczniów. Kadr�

pedagogiczn� stanowi� do�wiadczeni  nauczyciele o bardzo wysokich kwalifikacjach. 

 W niewielkim, bo licz�cym zaledwie 27 osób gronie, pracuje a� 13 nauczycieli 

dyplomowanych oraz jeden z tytułem doktora nauk humanistycznych. 

Kultura i sport 

Animatorem �ycia kulturalnego Gminy jest Gminne Centrum Kultury,  finansowane  

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. GCK kieruje sw� bogat� ofert� nie tylko do 

mieszka�ców, ale równie� do turystów. W amfiteatrze „Pod Wierzb�" organizuje szereg 

ró�nych plenerowych imprez m.in.: w Noc �wi�toja�sk� 23 czerwca – „Wianki na Dunajcu”, 

w drugi weekend lipca i sierpnia „Lato Kro�cie�skie”, w ostatni weekend lipca „Biesiad� nad 

Dunajcem”, w pi�tek po Bo�ym Ciele - imprez� z okazji „Mi�dzynarodowego Spływu 

Kajakowego na Dunajcu”. Co roku sezon turystyczny w gminie rozpoczyna  „Wielka 

Majówka”, która odbywa si� w dniach 1 - 3 maja. Oprócz wymienionych wy�ej imprez 

stałych, w ka�dy weekend lata zawsze w amfiteatrze dzieje si� co� interesuj�cego. 

Organizowane s� tu wyst�py zespołów regionalnych, rozrywkowych, dyskoteki, degustacje 

potraw regionalnych, kiermasze prac twórców ludowych, wyst�py zespołów z kraju  

i zagranicy. W amfiteatrze w Grywałdzie latem odbywaj� si� festyny rodzinne. W Galerii 

Sztuki Ludowej GCK co miesi�c mo�na ogl�da� inn� wystaw� twórców, nie tylko 

zwi�zanych z gmin�, ale tak�e z terenu całego kraju i z zagranicy. W Gminnym Centrum 

Kultury ka�dy turysta otrzyma bezpłatn� informacje o kwaterach.  

Do dyspozycji mieszka�ców i go�ci jest równie� Gminna Biblioteka Publiczna z 

czytelni�, oraz filiami w Kro�nicy i  Grywałdzie.  

Na terenie Gminy  funkcjonuj� kluby sportowe : 

Klub Sportowy „ Sokolica” w Kro�cienku nad Dunajcem  

Ludowy Klub Sportowy „ Pieniny” w Grywałdzie 

Ludowy Klub Sportowy „Kro�nica” w Kro�nicy 
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Bezpiecze	stwo publiczne 

 W miejscowo�ci Kro�cienko nad Dunajcem ma swoj� siedzib� komisariat policji, 

który obsługuje cał� Gmin�. W sołectwach: Kro�cienko - Centrum, K�ty-Niwki, Biały Potok-

Tylka, Grywałd,  Hałuszowa i Kro�nica działa 6 jednostek Ochotniczej Stra�y Po�arnej.   

Powołane s� do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga�niczego – spełniaj�c odpowiednie 

kryteria w zakresie wyposa�enia w sprz�t, stanu organizacyjnego i zaplecza. 

Organizacje społeczne 

  

Organizacje pozarz�dowe, działaj�ce na terenie Gminy: 

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym w Kro�cienku 

nad Dunajcem – Koło w Szczawnicy, 

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kro�cienku nad 

Dunajcem, 

- Fundacja „ Dzieci Pienin” w Kro�cienku nad Dunajcem,  

- Pieni�ski Oddział Zwi�zku Podhalan w Kro�cienku nad Dunajcem; 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Oddział w Kro�cienku 

nad Dunajcem, 

- Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu �wiatło - 	ycie” , 

- Fundacja �wiatło – 	ycie, 

- Zgromadzenie Sióstr Słu�ebniczek, 

- Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Grywałdzie, 

- Polski Czerwony Krzy� – Klub Honorowych Dawców Krwi; 

- Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pieni�skich na rzece Dunajec. 

       

Organizacje te działaj� i realizuj� swoje usługi z zakresu: 

- pomocy społecznej, 

- rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

- organizacji imprez sportowych i kulturalnych, 

- organizacji wypoczynku dzieci i młodzie�y, 

- o�wiaty i wychowania, 

- profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych, 

- ochrony przyrody i ochrony �rodowiska, 

- bezpiecze�stwa publicznego, 

- ochrony przeciwpo�arowej, 
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- promocji, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

- sportu, kultury fizycznej, turystyki. 


ródło: Strategia rozwoju Gminy Kro�cienko nad Dunajcem na lata 2008-2020     
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II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KRO�CIENKO 

II.1 Analiza danych zastanych 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej okre�la pomoc społeczn�

jako instytucj� polityki społecznej pa�stwa,  maj�c� na celu umo�liwienie osobom i rodzinom 

przezwyci��enie trudnych  sytuacji �yciowych, których nie s� w stanie pokona�

wykorzystuj�c własne �rodki, mo�liwo�ci i uprawnienia.  

Podstawowymi celami pomocy społecznej zgodnie z ustaw� s� :  

- zaspokajanie niezb�dnych potrzeb �yciowych osób i rodzin,  

- umo�liwienie im �ycia w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci człowieka,  

- podejmowanie działa� zmierzaj�cych do �yciowego usamodzielnienia osób i rodzin 

- integracja osób i rodzin ze �rodowiskiem   

 Art. 17 powy�szej ustawy okre�la zadania  gminy, dziel�c je na zadania własne, 

zadania własne o charakterze obowi�zkowym  oraz zadania zlecone. Adresatem pomocy  

społecznej s� osoby i rodzina jako cało��. Pomoc społeczna ma wspiera� te podmioty, a tak�e 

reagowa� na nowe sytuacje, w których si� znalazły. Pomoc �rodowiskowa �wiadczona jest 

przez O�rodek Pomocy Społecznej. O�rodek realizuje zadania własne i zadania zlecone. Praca 

w O�rodku ukierunkowana jest w szczególno�ci na:  

- prace socjaln� zgodnie z ustaw�  jako „działalno�� zawodow�, skierowana na pomoc 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolno�ci do funkcjonowania 

 w społecze�stwie, oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj�cych temu celowi”,   

- pomoc finansow�,  

- pomoc rzeczow�, w tym równie� w formie posiłku, 

- organizowanie usług opieku�czych, 

- organizowanie prac społecznie u�ytecznych, 

- prowadzenie �wietlic �rodowiskowych, finansowanych z profilaktyki antyalkoholowej, 

- aktywizacj� społeczno�ci lokalnej, organizowanie kursów, szkole� zawodowych, porad 

specjalistycznych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programu „Kapitał Ludzki” 

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej - pomocy społecznej udziela si� osobom  

i rodzinom w szczególno�ci z powodu: 

- ubóstwa, 

- sieroctwa, 

- bezdomno�ci, 

- bezrobocia, 
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- niepełnosprawno�ci, 

- długotrwałej lub ci��kiej choroby, 

- przemocy w rodzinie, 

- potrzeby ochrony ofiar handlu lud�mi, 

- potrzeby ochrony macierzy�stwa lub wielodzietno�ci, 

- bezradno�ci w sprawach opieku�czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

- braku umiej�tno�ci w przystosowaniu do �ycia młodzie�y opuszczaj�cej całodobowe 

placówki opieku�czo-wychowawcze, 

- trudno�ci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchod�cy lub ochron� uzupełniaj�c�

- trudno�ci w przystosowaniu do �ycia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

- alkoholizmu lub narkomanii, 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- kl�ski �ywiołowej lub ekologicznej. 

W roku 2009 Gminny O�rodek Pomocy Społecznej przyznał decyzj� pomoc dla 222 

osób ze 110 rodzin (437 osób w rodzinach). Głównym powodem przyznania pomocy było 

ubóstwo (95 rodzin). 

Poni�sza tabela przedstawia powody przyznania pomocy w latach 2008 i 2009, przy 

czym nale�y zaznaczy�, �e w jednej rodzinie korzystaj�cej z pomocy  mogło jednocze�nie 

wyst�pi� kilka z poni�ej wymienionych przesłanek. 

Tab. 3 Powody przyznania pomocy z OPS 

2008 rok 2009 rok 
Powód przyznania 

pomocy Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Ubóstwo 85 361 95 397 
Sieroctwo  - - 1 1 

Bezdomno��  - - - - 
Potrzeba ochrony 

macierzy�stwa 
35 231 30 206 

Wielodzietno��  30 211 22 167 
Bezrobocie  34 146 44 196 

Niepełnosprawno�� 73 243 68 228 
Długotrwała lub ci��ka 

choroba 
94 359 82 324 

Bezradno�� w spr. opiek 
wychowaw. i prowadz. 

gosp. domowego 
21 59 20 101 

W tym: rodziny niepełne 4 22 8 23 
Rodziny wielodzietne 3 21 7 52 
Przemoc w rodzinie 3 21 3 14 
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Alkoholizm 24 85 18 69 
Narkomania 1 5 - - 

Trudn. w przystosow. do 
�ycia po zwoln. z zakł 

karnego 
1 1 1 1 

Trudn. w przystosow do 
�ycia młodzie�y opuszcz 
placówki opiek-wychow 

- - - - 

Trudn. w integracji osób 
które otrzym status 

uchod�cy 
- - - - 

Zdarzenie losowe - - - - 
Sytuacja kryzysowa - - 2 6 

Kl�ska �ywiołowa lub 
ekologiczna 

- - - - 

Analizuj�c powy�sz� tabel�, mo�na zauwa�y� i� ilo�� �wiadcze� i powody, dla 

których zostały one przyznane, plasuj� si� w przeci�gu ostatnich dwóch lat na 

porównywalnym do siebie poziomie, z niewielk� tendencj� wzrostow� je�li chodzi o problem 

ubóstwa i bezrobocia. W pozostałych przypadkach liczba rodzin obj�tych pomoc�  w 2009r 

jest nieznacznie ni�sza, ni� w roku 2008.  

W zwi�zku z powy�szymi wska�nikami nale�y przybli�y� pokrótce najwa�niejsze 

problemy, w zwi�zku z którymi została przyznana pomoc w Gminie. 

Ubóstwo – stan, w którym osobie lub rodzinie brakuje �rodków na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb, uznawanych w społecze�stwie za niezb�dne. Zasadniczo, aby 

skorzysta� z pomocy społecznej, w rodzinie musi wyst�powa� ubóstwo.  Wyj�tek mog�

stanowi� specjalne zasiłki celowe, które mo�na przyzna� w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, pomimo przekraczania przez osob� lub rodzin� kryterium dochodowego 

uprawniaj�cego do pobierania �wiadcze� z pomocy społecznej. Ubóstwo mo�e by�

spowodowane  ró�nymi czynnikami, jak chocia�by bezrobociem, niepełnosprawno�ci�, 

bierno�ci� �yciow�, czy brakiem odpowiedzialno�ci za siebie i rodzin�. 

Niepełnosprawno��, długotrwała lub ci
�ka choroba – za osoby niepełnosprawne 

nale�y uzna� osoby, których stan psychiczny i fizyczny powoduje trwałe lub okresowe 

utrudnienia lub uniemo�liwienia  pełnienia ról i zada� społecznych na poziomie ogólnie 

przyj�tych norm społecznych. Mówi�c o osobach niepełnosprawnych mamy na my�li osoby 

posiadaj�ce stopie� niepełnosprawno�ci orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawno�ci, Komisj� Lekarsk� przy ZUS, KRUS, jak równie� inne osoby  

z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Waga tego problemu wynika  

z powszechno�ci wyst�powania niepełnosprawno�ci w społecze�stwie 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 ekonomiczn� sytuacj� rodziny, ale te� na sfer� psychiki, 

Najbardziej bolesnym aspektem bezrobocia jest zagro�enie bezpiecznej egzystencji rodziny. 

Powoduje jej szybk� degradacj�, pot�guje bied�, ogranicza kontakty ze �rodowiskiem. Jest 

cz�sto czynnikiem konfliktogennym i nasilaj�cym patologie społeczne. Nierzadko le�y 

u podstaw nadu�ywania alkoholu, zdobywania �rodków pieni��nych nielegalnymi sposobami, 

depresji, niedbało�ci o własne zdrowie. 

Potrzeba ochrony macierzy	stwa (w tym wielodzietno��) -  wielodzietno�ci  

w Polsce towarzyszy cały zespół cech sprzyjaj�cych ubóstwu, takich jak bezrobocie, niskie 

kwalifikacje głowy rodziny, czy zamieszkanie na wsi. Wielodzietno�� to cz�sto wzór trwały, 

odtwarzany przez kolejne dorastaj�ce pokolenia. Rodziny takie  znajduj� si� w o wiele 

trudniejszej sytuacji materialnej ni� np. rodziny niepełne, które w wielu innych krajach nale��

do najbiedniejszych. W Polsce bardzo cz�sto wielodzietno�� bywa synonimem ubóstwa. 

Wielodzietno�� to równie� gorsza sytuacja materialna dzieci, to niedo�ywienie, podatno�� na 

choroby, trudne warunki do nauki, wcze�nie podejmowana praca zarobkowa (cz�sto kosztem 

nauki), ograniczone kontakty rówie�nicze, ró�nego rodzaju wyrzeczenia i upokorzenia. To 

bardzo trudny start do dorosłego �ycia. Bieda dotykaj�ca dzieci to szczególnie wa�ny problem 

społeczny, gdy� odnosi si� zarówno do tera�niejszo�ci jak i do przyszło�ci społecze�stwa. 

Kryje si� w niej niebezpiecze�stwo utrwalenia niedostatku, czy n�dzy i zwi�zanych z tym 

negatywnych zjawisk. 

Bezradno�� w sprawach opieku	czo wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – charakteryzuje si� przede wszystkim niezaradno�ci� w opiece 

i wychowaniu dzieci w rodzinach  oraz nieporadnym i nieracjonalnym dysponowaniem 

bud�etem domowym.  

Alkoholizm – mo�emy mówi� o uzale�nieniu od alkoholu wówczas, kiedy zaczyna on 

panowa� nad �yciem człowieka, kiedy staje si� wa�niejszy ni� cokolwiek innego, kiedy  

w wyborach �yciowych człowieka mi�dzy alkoholem a prac�, alkoholem a uczuciem, 

alkoholem a dobrem rodziny – wygrywa alkohol. Alkoholizm jest chorob� kontroli – nie da 

si� przesta� pi�, kiedy si� si�gnie si� po alkohol. Jest chorob� zaprzecze� – alkoholik 

odgradza si� od pewnych sygnałów (bagatelizuje sygnały o chorobie, kłopotach w domu) 

twierdzi, �e nie pami�ta tego, co robił w domu po spo�yciu alkoholu. Tworzy system iluzji i 

zaprzecze�, by nie dopu�ci� do skonfrontowania si� z dramatem sytuacji. Jest to tak�e 
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choroba emocji – alkoholik nie potrafi na trze�wo radzi� sobie z emocjami, a im wi�ksze jest 

uzale�nienie, tym wi�kszych samo picie dostarcza powodów do l�ku, rozpaczy i  samotno�ci.  

    

Celem wła�ciwego i rzetelnego opracowania cz��ci diagnostycznej oprócz analizy 

danych zastanych (dane statystyczne, sprawozdania własne O�rodka Pomocy Społecznej, itp.) 

przeprowadzono ankiet� w�ród  mieszka�ców Gminy Kro�cienko nad Dunajcem. Ankieta 

miała na celu sprecyzowanie i zweryfikowanie  najwa�niejszych problemów społecznych  

w Gminie Kro�cienko nad Dunajcem, a tak�e okre�lenie sposobów ich rozwi�zywania. 

Badaniami obj�to 261 osób z terenu Gminy. Grup� t� stanowiły kobiety – 188 osób – 72% i 

m��czy�ni – 73 osoby – 28%, na st�puj�cych  przedziałach wiekowych: 

14-19 lat – 86 osób 

20-30 lat – 45 osób 

31-45 lat – 94 osoby 

46-60 lat – 34 osoby 

61 i wi�cej – 2 osoby 

Ryc. 5 Zró�nicowanie badanych ze wzgl�du na płe� (lewa str.) i wiek (prawa str.) 
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Ankietowani zró�nicowani byli pod wzgl�dem wykształcenia. Najwi�kszy odsetek w�ród 

nich stanowiły osoby posiadaj�ce wykształcenie �rednie zawodowe – 108 osób (41%).  

Niemal równ� liczb� stanowiły osoby posiadaj�ce wykształcenie wy�sze – 46 osób (18%), 

�rednie ogólne – 50 osób (19%) oraz gimnazjalne – 46 osób (18%). Wykształcenie 

podstawowe zadeklarowało 11 osób (4%) – w zdecydowanej wi�kszo�ci były to osoby  

powy�ej 46 roku �ycia. 	adna z badanych osób nie zaznaczyła wykształcenia niepełnego 

podstawowego. Badania prowadzone były przez okres 7 miesi�cy  - od czerwca 2009r do 

stycznia 2010r., a w�ród ankietowanych  znale�li si�, m. in., �wiadczeniobiorcy �wiadcze�

rodzinnych i �wiadcze� pomocy społecznej, pracownicy instytucji z terenu gminy (policja, 

poczta, GCK, ZGK, UG, OPS, szkoły gminne), uczniowie szkół �rednich i gimnazjum. 
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Ryc. 6 Wykształcenie badanych 
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Przeprowadzone badania  ankietowe pozwoliły pozna� i oceni� problemy społeczne 

gminy  z punktu widzenia  jej mieszka�ców  oraz dowiedzie� si�,  jak w ich opinii mo�na tym 

problemom zaradzi�. Wyniki bada� pozwalaj� lepiej zrozumie� oczekiwania osób bior�cych 

udział w badaniu wobec instytucji działaj�cych na terenie Kro�cienka nad Dunajcem  

w zakresie rozwi�zywania problemów społecznych. Ankieta składała si� z pyta� jedno - oraz 

wielokrotnego wyboru, jak równie� z pyta� otwartych. 

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło najwa�niejszych według mieszka�ców 

problemów społecznych mieszka�ców Gminy Kro�cienko nad Dunajcem. W�ród 

wymienionych problemów najwi�cej głosów oddano na problemy uzale�nienia od alkoholu 

(228 głosów)i bezrobocia (197), nast�pnymi w kolejno�ci problemami, które uzyskały 

podobn� liczb� głosów s�: 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 s� najmniej 

zauwa�alne na terenie gminy s�: bezdomno��(26), niepełnosprawno�� (51), długotrwała lub 

ci��ka choroba (59), brak mieszka� (49), przest�pczo�� (62) i izolacja społeczna (50).   
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Ryc. 7  

NAJWA�NIEJSZE PROBLEMY MIESZKA�CÓW GMINY KRO�CIENKO NAD DUNAJCEM
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 Kolejne pytanie dotyczyło problemów społecznych dzieci i młodzie�y na terenie 

naszej Gminy. Najwi�cej osób, podobnie jak w pierwszym pytaniu, zwróciło uwag� na 

problem dost�pu do alkoholu i papierosów w�ród najmłodszych (190 głosów), kolejnymi 

istotnymi problemami były: brak zorganizowanych form sp�dzania wolnego czasu (147) oraz 

ograniczony dost�p do placówek kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Mniejsza liczba 

ankietowanych zaznaczyła w tym pytaniu brak pozytywnych wzorców i autorytetów (85), 

przemoc ze strony �rodowiska, rówie�ników (75), narkotyki (85), chuliga�stwo (93), tylko 18 

osób zaznaczyło przemoc ze strony rodziców. 

Ryc. 8  

PROBLEMY SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIE�Y NA TERENIE GMINY KRO�CIENKO N.D
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 Na pytanie o najbardziej skuteczne działania maj�ce wpływ na rozwi�zywanie 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, zdecydowanie najwi�cej osób 

(176) wskazało organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzie�y. Pozostałe odpowiedzi 

uzyskały bardzo podobne do siebie wyniki: współpraca z Policj� -104, szerzenie o�wiaty   

w tym zakresie (kształtowanie �wiadomo�ci) w�ród dzieci, młodzie�y i dorosłych – 97,  

udzielanie pomocy (w tym równie� prawnej) – 92, organizowanie grup wsparcia dla osób 

uzale�nionych – 85, zapewnienie w ka�dej szkole pomocy psychologa i pedagoga – 102 

głosy.  

Ryc.9  
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NAJBARDZIEJ SKUTECZNE DZIAŁANIA MAJ�CE WPŁYW NA ROZWI�ZYWANIE 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Kolejne pytanie dotyczyło najwa�niejszych problemów w zakresie edukacji na terenie 

gminy. Najwi�cej osób wskazało na to, �e baza szkolna w czasie wolnym od nauki jest 

niewykorzystywana – b�d� nie udost�pniana dla dzieci i młodzie�y (176 osób), kolejnym 

problemem który ju� został w pewnym stopniu zniwelowany (badania zostały rozpocz�te  

w czerwcu 2009r, a w pa�dzierniku 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 równie� bardzo istotny problem, jakim jest brak 

miejsc aktywnego wypoczynku zarówno dla najmłodszych, jak i pozostałych mieszka�ców 

gminy (baseny, place zabaw, wyci�gi narciarskie). 
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Ryc. 10 

NAJWA�NIEJSZE PROBLEMY GMINY  W OBSZARZE 
EDUKACJI
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Na pytanie, czy uzale�nienie od alkoholu lub narkotyków stanowi w Gminie powa�ny 

problem, zdecydowana wi�kszo�� ankietowanych odpowiedziała, �e tak (41% - 106 osób), 

lub raczej tak (31% - 81 osób), znalazły si� jednak osoby, których zdaniem ten problem nie 

jest a� tak bardzo powa�ny. 

Ryc. 11 

Czy uzale�nienie od alkoholu lub narkotyków stanowi powa�ny problem na 
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Pomimo tego, �e  w roku 2009 w Gminnym O�rodku Pomocy Społecznej została wypełniona 

tylko 1 niebieska karta, na pytanie czy w rodzinach zamieszkuj�cych Gmin� Kro�cienko nad 

Dunajcem istnieje zjawisko przemocy domowej, 63 ankietowanych – 25% stwierdziło, �e zna 

takie przypadki, 105 osób - 42% słyszało o takich przypadkach, tylko 33% - 83 osoby nie 

słyszało, b�d� nie zna takich przypadków.  
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Ryc. 12 

ZJAWISKO PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE 
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Zdaniem ankietowanych najwa�niejsze przyczyny przemocy domowej to: uzale�nienia 

(219 głosów), nieumiej�tno�� radzenia sobie z problemami wychowawczymi (152 głosy), 

bezrobocie (130 głosów), stres (121 głosów), mniejsze znaczenie zdaniem respondentów 

maj�: ubóstwo (70 głosów), choroba (30 głosów) i niepełnosprawno�� (3 głosy). Pozostałe 

problemy mog�ce by� przyczyn� przemocy domowej, to: niedojrzało�� emocjonalna  

rodziców, zbyt pó�ne wdra�anie w wychowaniu dziecka odpowiednich zasad i wzorców oraz 

powtarzanie w dorosłym �yciu nieprawidłowych modeli wychowawczych z rodzin z których 

si� wywodzi.  
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Nast�pne pytanie miało na celu przedstawienie,  w jaki sposób kształtuje si� �wiadomo��

mieszka�ców Gminy Kro�cienko wobec rozpoznawania form przemocy.  Wyniki przedstawia 

poni�szy wykres. 

Ryc. 14   

Od pa�dziernika  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 �rodowiskach 

lokalnych. Na pytanie, czy respondenci zetkn�li  si� z okre�leniem „Niebieska Karta”, tylko 

21% - 53 osoby odpowiedziało �e tak. Reszta, tj. 196 osób – 79% odpowiedziało, �e nie 

spotkali si� nigdy z takim okre�leniem. 

Ryc. 15 

CZY SPOTKALI SI	 PA�STWO Z OKRE�LENIEM 
"NIEBIESKA KARTA" 

21%

79%
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NIE
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 Na podstawie wyników uzyskanych z analizy kolejnego pytania mo�na stwierdzi�, �e 

ludzie czuj� si� bezpiecznie w Gminie Kro�cienko n.D. Potwierdziło to 181 badanych –  czyli 

70% ogółu, 22% - 56 osób stwierdziło, �e nie ma zdania,  a tylko 8 %  - 20 osób uznało �e nie 

czuj� si� bezpiecznie na terenie Gminy Kro�cienko n.D.  

Ryc.16 

CZY CZUJE SI	 PAN/PANI BEZPIECZNIE NA 
TERENIE GMINY? 

70%

8%

22%

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

Osoby, które zaznaczyły, �e nie czuj� si� bezpiecznie na terenie naszej gminy, zostały 

poproszone o podanie przyczyn takiego stany rzeczy i okre�lenie, co według nich wpłyn�łoby 

na podniesienie poczucia bezpiecze�stwa. Na pierwsze pytanie ankietowani odpowiadali, �e 

nie czuj� si� bezpiecznie z powodu piractwa drogowego, narkotyków i alkoholu w�ród 

młodzie�y, bójek na ulicach, wał�saj�cych si� bezpa�skich psów oraz zbyt du�ej agresji 

Policji. Co ciekawe, zdania na temat Policji były podzielone. Młodzi ludzie w wieku 14 – 19 

lat uskar�ali si� na prac� policji – na jej zbyt du�� agresj�, co mogło by� spowodowane mod�

na ogóln� nienawi�� do władzy, a szczególnie do Policji w�ród uczniów. Osoby z innych 

kategorii wiekowych stwierdziły, �e na popraw� ich bezpiecze�stwa wpłyn�łyby wzmo�one 

patrole Policji w godzinach wieczornych oraz ich wi�ksza skuteczno��. Poprawie 

bezpiecze�stwa mogłoby tak�e słu�y� lepsze zorganizowanie czasu wolnego młodzie�y, 

kontrola dzieci, które w godzinach wieczornych przebywaj� w miejscach dla nich 

nieodpowiednich oraz współpraca organizacji odpowiedzialnych za wychowanie młodzie�y 

 i  wyci�ganie konsekwencji za ich złe zachowanie. Padła równie� odpowied� �e na popraw�

bezpiecze�stwa miałby wpływ wzajemny szacunek  mieszka�ców.  
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Kolejne zagadnienie dotyczyło bezpiecze�stwa w szkołach i miejscach publicznych. 

Na pytanie czy szkoły i miejsca publiczne s� bezpieczne dla dzieci 60 osób – 23% 

odpowiedziało, �e tak, 180 osób – 69% -  raczej tak, tylko 6 osób – 2% uznało �e nie, a 15 

osób – 6%,  �e raczej nie.     

Ryc. 17 

CZY SZKOŁY I MIEJSCA PUBLICZNE S�
BEZPIECZNE DLA DZIECI

TAK 

23%

RACZEJ TAK

69%

NIE

2%

RACZEJ NIE

6%

TAK 

RACZEJ TAK

NIE

RACZEJ NIE

Ankietowani stwierdzili, �e w naszej gminie przede wszystkim nale�y podj�� działania 

słu��ce poprawie sytuacji w zakresie: lepszego dost�pu do słu�by zdrowia (172 głosy), 

rozwoju sportu i rekreacji (146 głosów) oraz w zakresie wsparcia ubogich (140 głosów),  

w dalszej kolejno�ci nale�y równie� zwróci� uwag� na działania maj�ce słu�y� poprawie 

bezpiecze�stwa (99 głosów), edukacji (88 gł.), na rzecz osób starszych (65 gł.), na rzecz osób 

niepełnosprawnych (44 gł). Ankietowani byli równie� zdania. �e nale�ałoby wszcz��

działania słu��ce ograniczeniu dost�pu do alkoholu i innych u�ywek, szczególnie dla osób 

nieletnich oraz maj�cych problemy z ich nadu�ywaniem. 
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Ryc. 18 
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OBSZARY W KTÓRYCH NALEZY PODJ�
 DZIAŁANIA  
SŁU��CE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE

Podsumowuj�c nale�y stwierdzi�, i� zdaniem badanych reprezentuj�cych mieszka�ców 

Gminy Kro�cienko n.D  z ró�nych �rodowisk, wzgl�dem osób dorosłych za najwa�niejsze 

problemy uwa�a si� alkoholizm, bezrobocie, problemy osób starszych, przemoc oraz 

ubóstwo. Natomiast w odniesieniu do dzieci i młodzie�y w wi�kszo�ci pyta� zostaje 

wskazany jako najwa�niejszy na terenie gminy problem zorganizowania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzie�y, braku wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki oraz 

problemy uzale�nie�. Dlatego planuj�c działania w zakresie rozwi�zywania problemów 

społecznych w Gminie Kro�cienko nad Dunajcem nale�y przede wszystkim zwróci� uwag�

na problematyk� w powy�szym zakresie. Maj�c na uwadze stosunkowo nisk� �wiadomo��

mieszka�ców wobec problemu przemocy, w tym równie� przemocy w rodzinie (tylko 21 % 

badanych spotkało si� z okre�leniem niebieskiej karty) działaniem priorytetowym gminy 

powinno by� utworzenie punktu konsultacyjnego, lokalnej koalicji przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, utworzenie lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz u�wiadomienie mieszka�ców w zakresie tego problemu poprzez organizacj� spotka�, 

oraz rozreklamowanie działalno�ci przeciw przemocy na terenie naszej gminy. Nale�y 

równie� zwróci� uwag� na problemy podnoszone przez respondentów w pytaniach otwartych 

w�ród których wyró�niono m.in. problemy opieki zdrowotnej, a w szczególno�ci 

dostosowanie pomieszcze� słu�by zdrowia, O�rodka Pomocy Społecznej, itp. do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i chorych oraz podj�cie działa� u�wiadamiaj�cych przyczyny popadania 

w problemy społeczne – walka z przyczynami, a nie zaobserwowanymi zjawiskami.   
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Skuteczno�� działa� pomocy społecznej uzale�niona jest od znajomo�ci swoich 

mocnych i słabych stron oraz �wiadomo�ci szans i zagro�e�, jakie mo�emy napotka� podczas 

realizacji okre�lonych zada�. 
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III. GMINNA STRATEGIA ROZWI�ZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH NA LATA 2010 - 2015. 

III.1 ANALIZA SWOT 

Podstaw� badania uwarunkowa� Gminy Kro�cienko n.D  jest analiza SWOT - metoda 

powszechnie stosowana w organizacjach, oparta na podziale wszystkich czynników 

wpływaj�cych na obecn� i przyszł� pozycj� organizacji. Ze skrzy�owania czynników 

zewn�trznych i wewn�trznych, negatywnych i pozytywnych, powstaj� cztery kategorie: 

szanse i zagro�enia zewn�trzne, mocne i słabe strony wewn�trzne. Ocena potencjału 

 w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na okre�lenie siły i słabo�ci gminy w obszarze 

polityki społecznej. Silny potencjał jest baz� umo�liwiaj�c� budowanie strategii, słabo�ci to 

problemy i ograniczenia do pokonania. Zagro�enia informuj� nas o potencjalnym, 

niepo��danym rozwoju warunków zewn�trznych, szanse - to wsparcie i inspiracje dla lokalnie 

prowadzonej polityki społecznej.  

Wyartykułowanie tych czynników jest szczególnie istotne, poniewa� mo�na wówczas 

podejmowa� działania maj�ce na celu ich wyeliminowanie lub przynajmniej 

zminimalizowanie. 

Mocne strony Słabe strony 

1.Du�a liczba organizacji pozarz�dowych 
2. Dobra organizacja administracji publicznej 
oraz pracy jednostek organizacyjnych Gminy 
Kro�cienko n.D 
3. Przychylno�� władz samorz�dowych 
4. Dobre rozeznanie społeczno�ci lokalnej 
5. Miejscowo�� turystyczna (walory 
turystyczne) 
6. Istnienie tradycyjnych, 
wielopokoleniowych rodzin 
7. Profesjonalna i zaanga�owana w swoj�
prac� kadra pomocy społecznej 
8. Du�y odsetek mieszka�ców w wieku 
produkcyjnym 
9. Aktywno�� i wra�liwo�� społeczna 
10. Otwarcie na nowe do�wiadczenia i 
wiedz�

1. Brak współdziałania organizacji 
2. Brak infrastruktury socjalnej (mieszkania 
socjalne, mieszkania chronione) 
3. Brak anonimowo�ci 
4. Niewielki bud�et gminy 
5. Bierno�� klientów korzystaj�cych z 
pomocy społecznej 
6. Brak placówek wsparcia dziennego i grup 
wsparcia 
7. Niski poziom wykształcenia ludno�ci 
8. Brak zakładów pracy (istniej�ce 
bezrobocie) 
9. Warunki lokalowe w GOPS (brak 
anonimowo�ci, utrudniony dost�p dla osób 
niepełnosprawnych i starszych 
10. Niewystarczaj�ce �rodki na realizacj�
działa� profilaktycznych i naprawczych w 
szczególno�ci na pomoc społeczn�
11. Brak placówek dla osób bezdomnych 
(noclegownie, jadłodajnie) 
12. słaby dost�p do poradni 
specjalistycznych i lekarzy specjalistów 
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Szanse Zagro�enia 

1. Poszerzenie współpracy mi�dzy gmin� a 
organizacjami pozarz�dowymi 
2. Mo�liwo�� pozyskiwania funduszy z 
zewn�trz (PFRON, POKL) 
3. Rozwój infrastruktury turystycznej (nowe 
miejsca pracy) 
4. Usamodzielnienie si� cz��ci rodzin 
5. Współpraca pomi�dzy jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej na 
ró�nych szczeblach  

1. Migracje młodych, wykształconych, 
aktywnych osób (brak perspektyw) 
2. Niedostateczna ilo�� �rodków 
finansowych przeznaczonych na realizacj�
zada� z zakresu pomocy społecznej, nawet 
tych o charakterze obowi�zkowym 
3. Narzucanie coraz wi�kszej liczby 
dodatkowych zada� dla jednostek Pomocy 
Społecznej oraz Gmin 
4. Ogólne ubo�enie społecze�stwa w Polsce 
5. Wzrost patologii 
6. Rosn�cy alkoholizm w�ród młodzie�y 
7. Zaniki wi�zi rodzinnych, rozpadanie si�
rodzin 
8. Rosn�ce bezrobocie 
9. Brak porozumienia w�ród mieszka�ców w 
zwi�zku z konieczno�ci� inwestowania w 
infrastruktur� turystyczn�, dzi�ki której wiele 
osób mogłoby znale�� prac�

III.2 MISJA, CEL GŁÓWNY STRATEGII, CELE OPERACYJNE 

Misja - sens naszego istnienia i działania. 

Misj� polityki społecznej prowadzonej przez samorz�d lokalny jest zapewnienie 

kompleksowej pomocy rodzinie i wspomaganie najsłabszych oraz umo�liwianie im pełnego 

uczestnictwa w �yciu społeczno�ci lokalnej.  

 Gwarantem prawidłowego funkcjonowania człowieka jest zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb �yciowych (np. odzie�, dach nad głow�, zapewnienie poczucia 

bezpiecze�stwa itp.). Wi�kszo�� osób i rodzin, która  zgłasza si� do Gminnego O�rodka 

Pomocy Społecznej po pomoc, robi to z powodu braku dostatecznych �rodków finansowych. 

Dlatego te� konieczne jest, aby  w tym szczególnie trudnym dla osoby lub rodziny okresie, 

udzielona pomoc pozwoliła na faktyczne zaspokojenie niezb�dnych i udokumentowanych 

potrzeb bytowych.  

Przy corocznie dochodz�cych nowych zadaniach do realizacji jako zadania własne 

Gmin, które dotychczas były finansowane przez bud�et pa�stwa, pomoc społeczna zdaje si�

by�  znacznie ograniczona. Z tego wzgl�du nale�y poszukiwa� dodatkowych �rodków         

np. unijnych oraz wsparcia  gminy poprzez wszystkie podmioty, w tym organizacje 

pozarz�dowe działaj�ce na rzecz rozwi�zywania 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, aktywizacj� społeczn�, rozwój samopomocy s�siedzkiej. Celem tych wszystkich 

działa� ma by� zapobieganie marginalizacji, doprowadzenie do usamodzielnienia osób, 

rodzin, grup i społeczno�ci lokalnych oraz wyposa�enie ich w narz�dzia umo�liwiaj�ce 

samodzielne radzenie sobie z pojawiaj�cymi si� problemami i potrzebami. 

 Maj�c na uwadze powy�sze nale�y tak zaplanowa� działalno�� Gminy w zakresie 

rozwi�zywania problemów społecznych, aby osoby potrzebuj�ce miały zapewnion� nie tylko 

pomoc finansow�, ale przede wszystkim pomoc pozamaterialn�. Powszechnie znane jest 

powiedzenie, i� osobie potrzebuj�cej mo�na da� gotow� ryb�, ale du�o lepszym 

rozwi�zaniem b�dzie podarowanie w�dki i nauczenie tej osoby, jak si� ni� posługiwa�.  Kiedy 

klient otrzyma niewielk� pomoc materialn�, to z reguły za jaki� czas wróci po kolejn� pomoc. 

Dlatego nauczenie społecze�stwa, jak umiej�tnie samemu radzi� sobie z problemami, 

zach�cenie do podj�cia pracy, organizacja kursów, specjalistycznego poradnictwa, dzi�ki 

projektom unijnym, mo�e o wiele lepiej przyczyni� si� do dalszego funkcjonowania danej 

osoby czy rodziny. Dlatego nadrz�dnym celem podejmowanych działa� jest doprowadzenie 

do �yciowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społeczno�ci lokalnych oraz ich 

zaktywizowania do wł�czenia si� w rozwi�zywanie istniej�cych problemów. 

Cel główny (strategiczny) 

Zapewnienie profesjonalnego systemu wsparcia osobom i rodzinom b�d�cym  

w trudnej sytuacji �yciowej. 

Cele operacyjne  

1. Wspieranie osób i rodzin dotkni�tych problemem bezrobocia. 

2. Pomoc na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

3. Pomoc na rzecz rodzin, w których wyst�puj� problemy bezradno�ci w sprawach 

opieku�czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

4.  Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapobieganie, 

interwencja, terapia osób i rodzin dotkni�tych przemoc�. 

5. Pomoc na rzecz rodzin dotkni�tych problemami uzale�nie�. 

6. Aktywizacja społeczno�ci romskiej. 
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III.3 ZADANIA DO OSI�GNI�CIA 

1. Wspieranie osób i rodzin dotkni�tych problemem bezrobocia. 

Sposób realizacji Realizatorzy Jednostki 
współdziałaj�ce 

1. 1 Nawi�zanie formalnej współpracy z Powiatowym 
Urz�dem Pracy w Nowym Targu  
-   gromadzenie z PUP informacji o szkoleniach oraz 
ofertach pracy. 

GOPS PUP 

1.2 Działalno�� Punktu Informacyjnego dla osób 
bezrobotnych: 
- pomoc w pisaniu CV, listu motywacyjnego itp. 
- gromadzenie ofert pracy z terenu gminy i okolic, 
- zapewnienie pomieszcze� do organizowania szkole�
kursów,  
- motywowanie osób bezrobotnych do podj�cia pracy 
(porady psychologiczne, prawne, lekarskie), 

GOPS PUP 
Urz�d Gminy 

1.3 Kształtowanie po��danych postaw, ocena dokonanych 
osi�gni��: 
- kontrakt socjalny, 
- �wiadczenia finansowe, 
- plan pracy z rodzin�. 

GOPS 

1.4 Rozwi�zanie problemów bezrobocia z uwzgl�dnieniem 
sytuacji rodziny, w tym ochrona dzieci przed skutkami 
bezrobocia rodziców: 
- wyposa�enie dziecka w niezb�dne pomoce szkolne, 
- do�ywianie dzieci w szkołach, 
- udział w zaj�ciach �wietlicowych, 
- kolonie, 
- umo�liwienie rodzinom bezrobotnego poradnictwa 
specjalistycznego. 
- przyznawanie i wypłacanie �wiadcze� rodzinnych 
- bezpłatna opieka w przedszkolach dla dzieci osób 
bezrobotnych, w celu umo�liwienia im poszukiwania pracy 

Urz�d 
Gminy, 
GOPS,  

Fundacja 
„Dzieci Pienin", 
CARITAS, 
Szkoły, 
�wietlice,  
przedszkola 

1.5 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej: 
- programy zatrudnienia tymczasowego, 
- działalno�� samopomocowa w zakresie zatrudnienia,  
spraw mieszkaniowych i socjalnych. 

Urz�d 
Gminy, 
GKRPA 

PUP,  GOPS 

1.6 Realizacja prac społecznie u�ytecznych Urz�d 
Gminy 

GOPS, PUP 

1.7 Wyst�pienie do Banku 	ywno�ci o posiadan�
�ywno��

Urz�d 
Gminy 

GOPS, 
organizacje 
pozarz�dowe 

1.8 Pozyskiwanie �rodków zewn�trznych, realizowanie 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (opieka w przedszkolach)  

Urz�d 
Gminy,  

GOPS, ZEAS, 
EFS 
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2. Pomoc na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

Sposób realizacji Realizatorzy Jednostki 
współdziałaj�ce

2.1 Utrzymanie i rozwój usług opieku�czych, w tym 
specjalistycznych usług opieku�czych 

GOPS Urz�d Gminy  
MUW 

2.2 Zabezpieczenie miejsc noclegowych w okresie jesienno 
- zimowym 

Urz�d 
Gminy 

GOPS, 
organizacje 
pozarz�dowe 

2.3 Integracja oraz budowanie pozytywnego wizerunku 
ludzi starszych i niepełnosprawnych: 
- umowa z UM Szczawnica i kierowanie osób do 
�rodowiskowego Domu Samopomocy „Perła” 
- zakup paczek mikołajkowych dla podopiecznych PSOUU 
z terenu Gminy Kro�cienko n.D oraz organizowanie opłatka 
dla podopiecznych Hospicjum 
- uwra�liwianie młodzie�y szkolnej na problemy osób 
starszych i  niepełnosprawnych poprzez edukacj�, spotkania 
-prezentacja twórczo�ci artystycznej osób 
niepełnosprawnych i starszych  

GOPS, 
Szkoły, 
GCK 

Przytulisko �w. 
Brata Alberta w 
Grywałdzie, 
�wietlice, 
Biblioteki, 
sponsorzy 
PSOUU 

2.4 Propagowanie instytucji samopomocowych i 
wolontariatu 

GOPS, 
Szkoły 

Urz�d Gminy 

2.5 Zaopatrzenie w sprz�t rehabilitacyjny i ortopedyczny, 
poprzez pomoc w pozyskaniu �rodków na likwidacj� barier 
architektonicznych: 
- udzielanie informacji 
- pomoc w wypełnianiu wniosków 
- tworzenie bazy danych o �rodkach finansowych i 
programach 

GOPS PCPR, 
PSOUU,       
SP ZOZ, 
PFRON 

2.6 Opracowywanie w miar� potrzeb programów w zakresie 
niepełnosprawno�ci  

GOPS PCPR, PSOUU 

2.7 Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych PSOUU Urz�d Gminy 
2.8 Wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków piel�gnacyjnych, 
oraz �wiadcze� piel�gnacyjnych 

Urz�d 
Gminy, 
GOPS 

3. Pomoc na rzecz rodzin, w których wyst�puj� problemy bezradno�ci w sprawach 

opieku�czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Sposób realizacji Realizatorzy Jednostki 
współdziałaj�ce

3.1 Realizacja Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodzin�

wszyscy wszyscy 

3.2 Rozwijanie jako�ci i poziomu do�ywiania: 
-realizacja programu wieloletniego „Pomoc Pa�stwa w 
zakresie do�ywiania” 
-rozdzielanie artykułów spo�ywczych z Banku 	ywno�ci 

Urz�d 
Gminy, 
GOPS 

Szkoły, 
Fundacja 
„Dzieci 
Pienin”, 
Caritas, MUW 

3.3 Utworzenie placówki opieku�czo wychowawczej Urz�d GOPS 



32

wsparcia dziennego jako odr�bnej jednostki na terenie 
gminy lub wyodr�bnienie istniej�cych �wietlic 
�rodowiskowych ze struktur GOPS i zatrudnienie 
wykwalifikowanej kadry do ich obsługi  

Gminy 

3.4 Kształtowanie po��danych postaw i zachowa�, ocena 
dokonanych osi�gni��: 
- praca kontraktem socjalnym, 
- Plan Pracy z Rodzin� jako metoda wychodzenia rodziny z 
sytuacji kryzysowej. 

GOPS 

3.5 Współpraca z instytucjami zajmuj�cymi si�
problematyk� bezradno�ci w sprawach opieku�czo-
wychowawczych, problemów bytowych. 

GOPS Policja, 
Kuratorzy 
s�dowi, 
przedstawiciele 
szkół, PCPR 

3.6 Rozwi�zywanie problemów bezradno�ci z 
uwzgl�dnieniem ochrony dzieci: 
- posiłki dla dzieci, 
- kolonie, 
- udział w zaj�ciach �wietlicowych, 
- wyposa�enie w niezb�dne pomoce szkolne, 
- uczestnictwo w programach profilaktycznych. 
- okresowe badania kontrolne dzieci 
- wypłata �wiadcze� rodzinnych  

GOPS, 
Urz�d 
Gminy 

Fundacja 
„Dzieci 
Pienin", 
CARITAS, 
Szkoły,         
SP ZOZ, 
�wietlice 
�rodowiskowe, 

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 uko�czeniu dotowania przez Uni� Europejsk�
kontynuacja działania w ramach �rodków własnych  

Urz�d 
Gminy 
GOPS 

GKRPA, EFS, 
WUP,  

4.   Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapobieganie, 

interwencja, terapia osób i rodzin dotkni�tych przemoc�. 

Sposób realizacji Realizatorzy Jednostki 
współdziałaj�ce

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

GOPS Policja, Szkoły, 
PCPR 
(O�rodek 
Interwencji 
Kryzysowej), 
Kuratorzy 
GKPRA 

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

GOPS, 
GKRPA, 

Policja, Szkoły, 
PCPR. 
(O�rodek 
Interwencji 
Kryzysowej), 
Kuratorzy, 
GKRPA  
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5. Pomoc na rzecz rodzin dotkni�tych problemami uzale�nie�. 

Sposób realizacji Realizatorzy Jednostki 
współdziałaj�ce

5.1 Propagowanie zdrowego stylu �ycia w�ród dzieci i 
młodzie�y: 
- proponowanie młodzie�y ró�nych, przede wszystkim 
aktywnych, form sp�dzania wolnego czasu, rozwijanie 
zainteresowa�, udost�pnienie zaplecza rekreacyjno - 
sportowego tak�e w godzinach poza lekcyjnych i w dniach 
wolnych od nauki 
- prowadzenie w �wietlicach zaj�� dla dzieci i młodzie�y z 
grup ryzyka, w szczególno�ci z rodzin alkoholowych,  
- organizowanie kolonii, imprez sportowych dla dzieci i 
młodzie�y, 
- udział w kampaniach propaguj�cych �ycie w trze�wo�ci 
(zakup ulotek i rozprowadzanie ich po szkołach �wietlicach 
i innych miejscach u�yteczno�ci publicznej) 

GKRPA, 
GOPS 

Urz�d Gminy, 
Szkoły, 
Fundacja 
„Dzieci 
Pienin", 
organizacje 
pozarz�dowe, 
GCK 

5.2 Pomoc osobie uzale�nionej od alkoholu: 
- Wspieranie i motywowanie do podj�cia leczenia 
odwykowego, 
- utworzenie grup wsparcia zgodnie z potrzebami (DDA, 
AA, Al-Aanon) 

GKRPA GOPS 

5.3 Pomoc rodzinom uzale�nionych: 
- umo�liwienie kontaktu ze specjalistami (GKRPA, 
psycholog, pedagog, lekarz itp.) 
 - przygotowanie programu edukacyjnego skierowanego do 
dorosłych 

GKRPA, 
GOPS 

Urz�d Gminy, 
PCPR 
organizacje 
pozarz�dowe 

6. Aktywizacja społeczno�ci romskiej. 

Sposób realizacji Realizatorzy Jednostki 
współdziałaj�ce

6.1 Poprawa warunków bytowych:  
- mieszkaniowych,  
- sanitarnych. 

Urz�d 
Gminy 

6.2 Edukacja dzieci romskich: 
- pomoc rzeczowa, 
- posiłki dla dzieci,  
- kolonie. 

GOPS Szkoły, Urz�d 
Gminy, 
Fundacja 
„Dzieci Pienin" 

6.3 Podejmowanie działa� wspieraj�cych aktywno��
zawodow�:  
- Prace społecznie u�yteczne, 
- prace interwencyjne, 
- udział w Klubach Integracji Społecznej 

Urz�d 
Gminy 

GOPS, ZGK, 
Szkoły 

6.4 Integracja społeczno�ci romskiej ze 
społeczno�ci� lokaln�:  
- zapraszanie przedstawicieli społeczno�ci romskiej do 
wszelkich inicjatyw społecznych, 

wszyscy wszyscy 
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IV. HARMONOGRAM REALIZACJI, �RÓDŁA 

FINANSOWANIA,  PARTNERZY 

IV.1 Przebieg realizacji 

Zgodnie z ustaw� o pomocy społecznej realizatorem gminnej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych jest Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Kro�cienku n.D. 

Przedstawiona strategia obejmuje teren gminy. Realizacja odbywa� si� b�dzie w latach 2010-

2015, a jej powodzenie zale�y od �cisłej współpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz 

�rodków finansowych, które zostan� przeznaczone na ich urzeczywistnienie. W przypadku 

wyst�pienia nowych problemów na terenie Gminy Kro�cienko nad Dunajcem, Gminny 

O�rodek Pomocy Społecznej, po ich rozeznaniu, rozwa�y mo�liwo�� opracowania 

programów w tym zakresie. 

  

HARMONOGRM REALIZACJI:  

1. Wspieranie osób i rodzin dotkni�tych problemem bezrobocia. 

Cele szczegółowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. 1 Nawi�zanie formalnej współpracy z 
Powiatowym Urz�dem Pracy w Nowym Targu  
-   gromadzenie z PUP informacji o szkoleniach 
oraz ofertach pracy. 

x x x x x x 

1.2 Działalno�� Punktu Informacyjnego dla osób 
bezrobotnych: 
- pomoc w pisaniu CV, listu motywacyjnego itp. 
- gromadzenie ofert pracy z terenu gminy i okolic, 
- zapewnienie pomieszcze� do organizowania 
szkole� kursów,  
- motywowanie osób bezrobotnych do podj�cia 
pracy (porady psychologiczne, prawne, lekarskie), 

x x x x x x 

1.3 Kształtowanie po��danych postaw, ocena 
dokonanych osi�gni��: 
- kontrakt socjalny, 
- �wiadczenia finansowe, 
- plan pracy z rodzin�. 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

1.4 Rozwi�zanie problemów bezrobocia z 
uwzgl�dnieniem sytuacji rodziny, w tym ochrona 
dzieci przed skutkami bezrobocia rodziców: 
- wyposa�enie dziecka w niezb�dne pomoce 
szkolne, 
- do�ywianie dzieci w szkołach, 
- udział w zaj�ciach �wietlicowych, 
- kolonie, 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
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- umo�liwienie rodzinom bezrobotnego 
poradnictwa specjalistycznego. 
- przyznawanie i wypłacanie �wiadcze�
rodzinnych 
- bezpłatna opieka w przedszkolach dla dzieci 
osób bezrobotnych w celu umo�liwienia im 
poszukiwania pracy 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

1.5 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej: 
- programy zatrudnienia tymczasowego, 
- działalno�� samopomocowa w zakresie 
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych 
i socjalnych. 

x x x x 

1.6 Realizacja prac społecznie u�ytecznych x x x x x x 
1.7 Wyst�pienie do Banku 	ywno�ci o posiadan�
�ywno�� x x x x x x 
1.8 Pozyskiwanie �rodków zewn�trznych, 
realizowanie projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (opieka w 
przedszkolach)  

x x x 

2. Pomoc na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

Cele szczegółowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.1 Utrzymanie i rozwój usług opieku�czych, w 
tym specjalistycznych usług opieku�czych x x x x x x 
2.2 Zabezpieczenie miejsc noclegowych w okresie 
jesienno - zimowym x x x x x x 
2.3 Integracja oraz budowanie pozytywnego 
wizerunku ludzi starszych i niepełnosprawnych: 
- umowa z UM Szczawnica i kierowanie osób do 
�rodowiskowego Domu Samopomocy „Perła” 
- zakup paczek mikołajkowych dla podopiecznych 
PSOUU z terenu Gminy Kro�cienko n.D oraz 
organizowanie opłatka dla podopiecznych 
Hospicjum 
- uwra�liwianie młodzie�y szkolnej na problemy 
osób starszych i  niepełnosprawnych poprzez 
edukacj�, spotkania 
-prezentacja twórczo�ci artystycznej osób 
niepełnosprawnych i starszych  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
2.4 Propagowanie instytucji samopomocowych i 
wolontariatu x x x x x x 
2.5 Zaopatrzenie w sprz�t rehabilitacyjny i 
ortopedyczny  poprzez pomoc w pozyskaniu 
�rodków na likwidacj� barier architektonicznych: 
- udzielanie informacji 
- pomoc w wypełnianiu wniosków 
- tworzenie bazy danych o �rodkach finansowych i 
programach 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
2.6 Opracowywanie w miar� potrzeb programów 
w zakresie niepełnosprawno�ci  x x x x x x 
2.7 Mieszkania chronione dla osób       
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niepełnosprawnych x x x x 
2.8 Wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków 
piel�gnacyjnych  oraz �wiadcze� piel�gnacyjnych x x x x x x 

3. Pomoc na rzecz rodzin, w których wyst�puj� problemy bezradno�ci w sprawach 

opieku�czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Cele szczegółowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.1 Realizacja Gminnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodzin� x x x x x x 
3.2 Rozwijanie jako�ci i poziomu do�ywiania: 
-realizacja programu wieloletniego „Pomoc 
Pa�stwa w zakresie do�ywiania” 
-rozdzielanie artykułów spo�ywczych z Banku 
	ywno�ci 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

3.3 Utworzenie placówki opieku�czo -
wychowawczej wsparcia dziennego jako odr�bnej 
jednostki na terenie gminy lub wyodr�bnienie 
istniej�cych �wietlic �rodowiskowych ze struktur 
GOPS i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do 
ich obsługi  

  

x x 

   

3.4 Kształtowanie po��danych postaw i zachowa�, 
ocena dokonanych osi�gni��: 
- praca kontraktem socjalnym, 
- Plan Pracy z Rodzin� jako metoda wychodzenia 
rodziny z sytuacji kryzysowej. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
3.5 Współpraca z instytucjami zajmuj�cymi si�
problematyk� bezradno�ci w sprawach 
opieku�czo-wychowawczych oraz  problemów 
bytowych. x x x x x x 
3.6 Rozwi�zywanie problemów bezradno�ci z 
uwzgl�dnieniem ochrony dzieci: 
- posiłki dla dzieci, 
- kolonie, 
- udział w zaj�ciach �wietlicowych, 
- wyposa�enie w niezb�dne pomoce szkolne, 
- uczestnictwo w programach profilaktycznych. 
- okresowe badania kontrolne dzieci 
- wypłata �wiadcze� rodzinnych  

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

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),  x x x x x x 
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4.   Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyka, 

interwencja, terapia osób i rodzin dotkni�tych przemoc�. 

Cele szczegółowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.1 Stworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
opracowanie programu ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie x 

   

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

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

5. Pomoc na rzecz rodzin dotkni�tych problemami uzale�nie�. 

Cele szczegółowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5.1 Propagowanie zdrowego stylu �ycia w�ród 
dzieci i młodzie�y: 
- proponowanie młodzie�y ró�nych, przede 
wszystkim aktywnych form sp�dzania wolnego 
czasu, rozwijanie zainteresowa�, udost�pnienie 
zaplecza rekreacyjno - sportowego tak�e w 
godzinach pozalekcyjnych i w dniach wolnych od 
nauki 
- prowadzenie w �wietlicach zaj�� dla dzieci i 
młodzie�y z grup ryzyka, w szczególno�ci z 
rodzin alkoholowych,  
- organizowanie kolonii, imprez sportowych dla 
dzieci i młodzie�y, 
- udział w kampaniach propaguj�cych �ycie w 
trze�wo�ci (zakup ulotek i rozprowadzanie ich po 
szkołach �wietlicach i innych miejscach 
u�yteczno�ci publicznej) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
5.2 Pomoc osobie uzale�nionej od alkoholu: 
- Wspieranie i motywowanie do podj�cia leczenia 
odwykowego, 
- utworzenie grup wsparcia zgodnie z potrzebami 
(DDA, AA, Al-Aanon) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
5.3 Pomoc rodzinom uzale�nionych: 
- umo�liwienie kontaktu ze specjalistami 
(GKRPA, psycholog, pedagog, lekarz itp.) 
- przygotowanie programu edukacyjnego 
skierowanego do dorosłych 

x 

x 

x x x x X 
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6. Aktywizacja społeczno�ci romskiej. 

Cele szczegółowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6.1 Poprawa warunków bytowych:  
- mieszkaniowych,  
- sanitarnych. 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

6.2 Edukacja dzieci romskich: 
- pomoc rzeczowa, 
- posiłki dla dzieci,  
- kolonie. 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

6.3 Podejmowanie działa� wspieraj�cych 
aktywno�� zawodow�:  
- Prace społecznie u�yteczne, 
- prace interwencyjne, 
- udział w Klubach Integracji Społecznej 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

6.4 Integracja społeczno�ci romskiej ze 
społeczno�ci� lokaln�:  
- zapraszanie przedstawicieli społeczno�ci 
romskiej do wszelkich inicjatyw społecznych, x x x x x x 

IV.2 �ródła finansowania: 

-    bud�et Gminy, 

-    bud�et pa�stwa, 

-    �rodki unijne, 

-    sponsorzy, inne. 

IV.3 Partnerzy: 

W realizacji strategii uczestniczy� b�d� mieszka�cy, instytucje i organizacje, takie jak: 

- CARITAS, 

- Fundacja „Dzieci Pienin",  

- Gminna Komisja Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, 

- Gminne Centrum Kultury w Kro�cienku n.D, 

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, 

- Powiatowy Urz�d Pracy w Nowym Targu. 

- Policja 

- Przytulisko �w. Brata Alberta w Grywałdzie, 

- Szkoły z terenu Gminy Kro�cienko n.D, 

- SP ZOZ w Kro�cienku n.D, 

inne organizacje pozarz�dowe. 
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V. MONITORING I EWALUACJA 

Realizacja strategii rozwi�zywania problemów społecznych b�dzie uzale�niona od 

wielu ró�nych czynników. Najwa�niejsze z nich to: 

- sytuacja finansowa gminy 

- kreatywno�� i stopie� zaanga�owania lokalnych zasobów instytucjonalnych we wspólne 

działania 

- aktywno�� samych zainteresowanych, czyli mieszka�ców gminy 

Do poszczególnych przedsi�wzi�� realizowanych w ramach strategii winny by�

przygotowane odr�bne programy i projekty. Ich wdra�anie b�dzie systematycznie 

monitorowane przez wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za ich realizacj�. 

Systematycznie te� prowadzona b�dzie analiza osi�ganych efektów. Nadzór nad realizacj�

cało�ci zada� zało�onych w strategii b�dzie prowadzony z upowa�nienia Wójta Gminy 

Kro�cienko nad Dunajcem przez Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej.  

VI. Umocowanie prawne strategii rozwi�zywania problemów społecznych 

Opracowanie „Strategii rozwi�zywania problemów społecznych gminy Kro�cienko nad 

Dunajcem oraz jej wdra�anie wynika i odpowiada obowi�zuj�cym przepisom prawnym, 

w�ród których do najwa�niejszych nale��: 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z 

pó�n. 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 działalno�ci po�ytku 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 pó�n. zmianami 

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach 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 samorz�du terytorialnego Dz. U. 203 z 

2003 r. poz. 1966 

- ustawa z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci 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 �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

�rodków 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 �RÓDŁA ZASTANE ORAZ DANE STATYSTYCZNE 

- Gminna Strategia Rozwi�zywania Problemów Społecznych na lata 2006 -2013 

- Strategia Rozwoju Gminy Kro�cienko na lata 2008 -2020 

- Program ochrony �rodowiska Gminy Kro�cienko nad Dunajcem 

-Urz�d Gminy Kro�cienko n.D – dane statystyczne (Ewidencja Ludno�ci, Zespół 

Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Zakład Gospodarki Komunalnej, Geodezja) 

- Powiatowy Urz�d Pracy w Nowym Targu – dane statystyczne 

- Sprawozdania własne Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej 


