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WSTĘP
Samorząd gminny odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki społecznej na poziomie
lokalnym. Ustawodawca nałożył na struktury samorządu szereg zadań, które muszą być
realizowane przez jednostki działające na poziomie lokalnym. Doświadczenia w realizacji
polityki społecznej pokazują, że jest ona wówczas skuteczna, jeżeli jest realizowana jako
długofalowy proces oparty na podstawach naukowych i porozumieniu społecznym.
Tworzeniu nowej rzeczywistości będącej skutkiem tego procesu nadają sens przede
wszystkim jego uczestnicy. Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów
społecznych jest człowiek – jego potrzeby w kontekście

indywidualnym i społecznym.

Strategia jest zatem dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym
obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno
jednostki, jak też grupy społecznej jako całości. W praktyce stanowi ona istotny instrument
realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w misji.
Opracowana strategia jest dokumentem, który ma pomóc w koordynacji działań gminnego
samorządu w obszarze polityki społecznej. Jest także istotną potrzebą i wymogiem nowej
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju związanej z naszym członkostwem w Unii
Europejskiej. Stwarza to bowiem istotne możliwości związane z pozyskiwaniem funduszy
strukturalnych na rozwój lokalny, w tym na politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania
polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach,
o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, pomaga także w skoordynowaniu działań różnych
instytucji podejmujących problematykę społeczną w gminie.
Niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma ostatecznie na celu
stworzenie solidnego fundamentu długofalowych działań opartych na trzech podstawowych
zasadach :
1. W sposób systematyczny i kompleksowy budowana jest sieć bezpieczeństwa
socjalnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, oparte na realnych
podstawach utrzymania gospodarstw domowych.
2. Tworzy się spójny system wspierający aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy
i na polu pomocy społecznej, tak aby każdemu zagwarantować szansę aktywizacji
i warunki godnego życia.
3. Tworzy

się

skoordynowany

system

instytucjonalny,

jasno

prezentujący

odpowiedzialność instytucji rządowych i samorządowych, otwierający jednocześnie
przestrzeń dla aktywności obywatelskiej sektora pozarządowego.
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Opracowany dokument zawiera ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych
Gminy Sułkowice. W szczególności obejmuje on zadania w zakresie takim jak :
1. Instytucjonalna pomoc społeczna rozumiana jako współpraca na poziomie pracownik
socjalny – beneficjent.
2. Ochrona zdrowia.
3. Rozwiązywanie problemów uzależnień.
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy.
5. Edukacja -

rozumiana jako działania profilaktyczne dotyczące patologii życia

społecznego.
6. Przeciwdziałanie bierności społecznej i wyuczonej bezradności.
7. Wzmacnianie trwałości rodziny, wspieranie jej rozwoju oraz przeciwdziałanie
marginalizacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn nie są samodzielne.
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Część I
PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Rozdział I
JAK POWSTAŁA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2012 – 2020.
Do pracy nad „Strategią” przystąpiono na mocy Zarządzenia Nr 96/2011 Burmistrza
Gminy Sułkowice z dnia 12 października 2011 roku.
W skład Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostali
powołani przedstawiciele następujących organizacji w gminie :

1) Krystyna Sosin – Kierownik Świetlicy Środowiskowej;
2) Józefa Bernecka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) Magdalena Mielecka – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej;
4) Piotr Budzoń – Pracownik socjalny w Ośrodka Pomocy Społecznej;
5) Bernadetta

Koźlak

–

Przewodnicząca

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
6) Jan Socha – Przewodniczący Rady Miejskiej;
7) Bożena Horwat – Przewodnicząca Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sułkowicach;
8) Kazimierz Zachwieja – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach,
Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA;
9) Józef Godzik – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Miejskiej w Sułkowicach;
10) Alina Judasz – Członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
11) Danuta Sołtys – Przewodnicząca Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów w Sułkowicach;
12) Jarosław Krzyżek – Rzecznik Grupy AA;
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13) Agata Kęsek – Olesek – Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sułkowicach;
14) Anna Moskal – Pielęgniarka środowiskowa;
15) Tomasz Kucik – Dzielnicowy Miasta Sułkowice;
16) Marta Matera –

Pedagog Szkoły Podstawowej

im.

Adama Mickiewicza

w Sułkowicach;
17) Teresa Chodnik – Pedagog Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego
w Sułkowicach;
18) Agnieszka Przała – Pedagog Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku;
19) Anna Cyrek – Pedagog Zespołu Placówek Oświatowych im. Jadwigi Królowej Polski
w Krzywaczce;
20) Gabriela Chrapla – Pedagog Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

partycypacyjną, tj. przy współudziale przedstawicieli

powstała

metodą

szerokiej gamy podmiotów

zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych w naszej gminie. Wyższość tej
metody nad metodą ekspercką polega na tym, że w proces planowania zaangażowana jest
społeczność lokalna lub jej przedstawiciele znający oddolnie problemy, które należy
w najbliższej przyszłości rozwiązać z korzyścią dla ogółu mieszkańców. Program czy
plan przygotowany tą metodą daje szansę na wspólną refleksję nad stanem aktualnym,
pozwala na wyznaczanie kierunków działań na przyszłość, które poprawią wszystko, co
jest określane mianem poprawy życia mieszkańców terenu, którego dokument dotyczy,
w naszym przypadku mieszkańców Gminy Sułkowice.
Strategia nastawiona jest na rozszerzanie i pogłębianie form pracy socjalnej,
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w obszarze
polityki społecznej.
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1.1 PRZEBIEG PROCESU BUDOWANIA STRATEGII.

Prace nad Strategią prowadzone były na dwóch płaszczyznach. Członkowie Zespołu
powołanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy zostali podzieleni na zespoły zadaniowe.
Powstały trzy zespoły zadaniowe, których członkowie związani byli na co dzień
z problematyką, której diagnozę mieli przygotować. Skład zespołów przedstawiał
się następująco :

ZESPÓŁ DO SPRAW OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:
Alina Judasz, Agnieszka Przała, Teresa Chodnik, Anna Cyrek, Gabriela Chrapla,
Agata Kęsek-Olesek, Jan Socha.

ZESPÓŁ DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPS ORAZ
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
Magdalena

Mielecka,

Piotr

Budzoń,

Kazimierz

Zachwieja,

Danuta

Sołtys,

Józefa Bernecka, Krystyna Sosin.

ZESPÓŁ DO SPRAW PATOLOGII ŻYCIA RODZINNEGO I UZALEŻNIEŃ,
ZDROWIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:
Bernadetta Koźlak, Marta Matera, Jarosław Krzyżek,

Anna Moskal, Tomasz Kucik,

Józef Godzik, Bożena Horwat.

Ponadto odbywały się okresowo spotkania plenarne, na których liderzy zespołów
przedstawiali wypracowane przez siebie materiały i poddawali je ogólnej analizie.

Problematyka pracy zespołów przedstawiała się następująco:

1. Dokonanie diagnozy wybranego obszaru, podsumowania i wnioski.
2. Dokonanie analizy własnego obszaru metodą SWOT.
3. Ustalenie celów strategicznych , operacyjnych , zadań oraz wskaźników i oszacowanie
finansowe zadania.
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Tematyka spotkań plenarnych to:

1. Spotkanie organizacyjne ze szkoleniem na temat: Metodologii i struktury
przygotowania

dokumentu

jakim

jest

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych oraz cechy dobrej i obiektywnej diagnozy.
2. Analiza całościowa diagnozy – dyskusja i wnioski do jej uzupełnienia.
3. Sformułowanie ( na podstawie diagnozy misji dokumentu) oraz określenie mocnych
i słabych stron polityki społecznej w gminie metodą analizy SWOT.
4. Przegląd i uzupełnianie celów strategicznych , operacyjnych i działań.
5. Całościowy

przegląd

przygotowanej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych – dyskusja i ostatnie poprawki.
6. Przekazanie dokumentu do społecznej konsultacji.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STRATEGII
Opracowując

Strategię

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

na

lata

2012 – 2020 opierano się na kluczowych w tym zakresie aktach prawnych w celu
zapewnienia spójności z obowiązującymi przepisami oraz wymogami prawnymi.
Poniżej przedstawiono akty prawne oraz ich charakterystykę z uwzględnieniem zagadnień
szczególnie istotnych dla funkcjonowania Strategii.
1) Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

Konstytucja opiera model ochrony praw i wolności człowieka i obywatela na trzech filarach:
a) zasadzie godności człowieka, jako źródle wolności i praw człowieka. Godność
człowieka jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych,
b) zasadzie wolności człowieka, którą utożsamiono z możliwością wyboru postępowania
według woli zainteresowanej osoby. Granice wolności wyznacza reguła „każdy jest
obowiązany szanować wolności i prawa innych”. Wolność w sensie pozytywnym
oznacza swobodę czynienia tego, czego prawo nie zakazuje, zaś w sensie negatywnym
jest tożsama z zakazem zmuszenia kogokolwiek do czynienia tego, czego prawo mu
nie nakazuje,

9

c) zasadzie równości, która obejmuje równość wszystkich wobec prawa, nakaz równego
traktowania wszystkich przez władze publiczne oraz zakaz dyskryminacji w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Prawa i wolności jednostki nie mają charakteru absolutnego. Ich realizacja przez obywateli
często prowadzi do sytuacji konfliktowych. Dlatego Konstytucja formułuje generalną zasadę
zezwalającą na ustanowienie ograniczeń w zakresie korzystania z praw i wolności.
Ograniczenia te mogą być określone tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne
w demokratycznym państwie, dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo dla ochrony wolności i praw
innych osób.
2) Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn. zm.);

Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
Ustawa o pomocy społecznej określa:
a) zadania w zakresie pomocy społecznej,
b) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania,
c) organizację pomocy społecznej,
d) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie na zasadach partnerskich z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
Według tej ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności
z powodu:
a) ubóstwa,
b) sieroctwa,
c) bezdomności,
d) bezrobocia,
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e) niepełnosprawności,
f) długotrwałej ciężkiej choroby,
g) przemocy w rodzinie,
h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
j) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo- wychowawcze,
k) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
m) alkoholizmu i narkomanii,
n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
o) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3) Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 288, poz. 2255 z późn. zm.);

Ustawa reguluje warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady
przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Środki finansowe na realizację tych świadczeń
gmina otrzymuje w formie dotacji z budżetu państwa. Prawo do zasiłku zależy od sytuacji
ekonomicznej rodziny.

Świadczeniami rodzinnymi są:
a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”),
c) świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

4) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 3003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn.zm.);

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom,
które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Wychodzi również
naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które oczekują od państwa większego
zaangażowania w aktywizację i edukację środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem.
Kładzie nacisk na edukację i aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo
i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Ma zastosowanie przede
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wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób
bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu
w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, osób chorych
psychicznie, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów oraz uchodźców.

5) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn.
zm.);

Według ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.
W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:
a) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
b) zapewnieniu

osobom

z

zaburzeniami

psychicznymi

wielostronnej

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
c) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych,

zwłaszcza

zrozumienia,

tolerancji,

życzliwości,

a

także

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

6) Ustawa o działalności pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96.
poz. 873 z późn. zm.);

Jest szczególnie ważnym aktem z punktu widzenia działalności i tworzenia organizacji
pozarządowych w Polsce. Wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych
dziedzin działalności organizacji pozarządowych.

Jej uregulowania dotyczą między innymi:
a) prowadzenia działalności pożytku publicznego,
b) uzyskiwania

przez

organizacje

pozarządowe

statusu

organizacji

pożytku

publicznego oraz konsekwencje z tym związane,
c) nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,
d) wolontariatu.
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7) Ustawa

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

(Dz. U. z 1984 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.);

Ustawa ta nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej obowiązek
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu
zmianę obyczajów w zakresie spożycia tych napojów, działania na rzecz trzeźwości
w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu nadużywania alkoholu, a także
wspierania w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Na podstawie ustawy do zadań gminy należy:
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
c) prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i socjoterapeutycznych,
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

8) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001 z późn. zm.);

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zadania te realizowane są przez instytucje rynku
pracy działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich,
osiągania wysokiej jakości pracy, wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej.
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Gmina ze względu na bliskość do obywatela oraz istniejący i funkcjonujący system
pomocy społecznej ma do spełnienia następujące zadania:
a) wzmocnienie usług prozatrudnieniowych w ramach

systemu pomocy

społecznej,
b) aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) zapewnienie dostępności do informacji o możliwości podjęcia pracy,
d) zapewnienie informacji obywatelom o usługach służb społecznych.

9)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494
z późn. zm.) ;

Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zasady
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, oraz zasady postępowania
wobec osób stosujących przemoc. Jest ściśle powiązana z ustawą o pomocy społecznej
i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Poprzez przemoc w rodzinie rozumie się jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie działania, które narusza prawa i dobra osobiste członków rodziny
lub osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność powodującą szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne.
Osoba dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo do szerokiej pomocy a mianowicie w formie:
a) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
b) interwencji kryzysowej i wsparcia,
c) ochrony przed dalszym krzywdzeniem,
d) zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia.
Zadania własne gminy wynikające z tej ustawy to:
a) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
c) realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie
gminnych ośrodków wsparcia.
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10) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149,
poz.887).
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada nowe obowiązki na
administrację publiczną. Na jej podstawie obowiązkiem gminy jest zapewnienie wsparcia
rodzinie z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wspieranie rodziny może być prowadzone w formie:
a) pracy z rodziną (konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi
opiekuńcze, pomoc prawna, a także pomoc ze strony asystenta rodziny),
b) pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci poprzez placówkę wsparcia dziennego oraz
rodzinę wspierającą).
Do zadań gminy w szczególności należy:
a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
b) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych przez:
•

zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

•

organizowanie

szkoleń

i

tworzenie

warunków

do

działania

rodzin

wspierających,
•

prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc
dla dzieci.

d) finansowanie:
•

kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

•

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

•

kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2,
ponoszonych przez rodziny wspierające.

e) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
f) sporządzanie sprawozdań

rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie,
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g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy.

11) Strategia Europa 2020;
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
a) rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
b) rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
c) rozwój

sprzyjający włączeniu

społecznemu:

wspieranie

gospodarki

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną
i terytorialną.
Wśród nadrzędnych celów, jakie postawiła Komisja Europejska znajdują się miedzy innymi:
a)

osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;

b)

podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie
odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz
zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających
wykształcenie wyższe;

c)

wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa,
mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego
20 milionów obywateli.

12) Zgodność z Europejskim Funduszem Społecznym;
Założenia Strategii tworzą warunki do realizacji projektów w obszarach wsparcia
Europejskiego Funduszu Społecznego:
a)

zatrudnienie i integracja społeczna,

b)

rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,

c)

dobre rządzenie.
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13) Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013;

Celem tej strategii jest zbudowanie spójnego systemu polityki państwa, mającego
doprowadzić do równego dostępu wszystkich obywateli do praw społecznych, poprawy
warunków funkcjonowania rodzin oraz dostarczenie wsparcia dla grup i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Strategia wyznacza priorytety i kierunki działań na lata 20072013.

14) Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015;

Niniejsza Strategia jest zgodna z priorytetami strategicznymi określonymi w Strategii
Rozwoju Kraju, w tym z priorytetami:
a)

"Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej",

b)

"Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości",

c)

"Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa".

15) Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020;

Jednym z celów strategicznych jest: Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca
polityka społeczna, a kluczowe działania to:

a) wdrażanie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie,
b) integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
c) wdrażanie regionalnych strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa,
d) rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki
społecznej,
e) rozwój prorodzinnych form opieki zastępczej.
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16) Powiatowa

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

w

Powiecie

Myślenickim na lata 2006 – 2013;

Nie ulega wątpliwości, że przy projektowaniu gminnych działań strategicznych należy
wziąć pod uwagę problemy społeczne akcentowane w niniejszym opracowaniu.

Celem nadrzędnym tej strategii są dwa priorytety:
a) podjąć działania w kierunku tworzenia sprawnie funkcjonującej profilaktyki
w oparciu o dobrą infrastrukturę społeczną,
b) przeciwdziałać dalszej pauperyzacji i rozwarstwianiu społecznemu ludności
lokalnej.

17) Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2007 – 2020;
W Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice zawarte są między innymi następujące priorytety:
a) zintegrowanie społeczności lokalnej,
b) promocja w edukacji w zakresie postaw społecznych, zaradności życiowej oraz
integracji społecznej i zawodowej osób,
c) zwiększenie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych działających
w gminie.
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Część II – DIAGNOZA
Rozdział I

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

1.1 POŁOŻENIE GMINY SUŁKOWICE

Gmina Sułkowice położona jest w województwie małopolskim, w powiecie
myślenickim, znajduje się około 25 km od Krakowa. Leży w obrębie dwóch jednostek
fizyczno-geograficznych: Pogórza Wielickiego oraz Beskidu Średniego. Położenie gminy
w niewielkiej odległości od stolicy Małopolski oraz na atrakcyjnym turystycznie obszarze,
o urozmaiconej rzeźbie terenu należy do jej atutów.
W skład gminy wchodzi miasto Sułkowice oraz cztery wsie : Biertowice, Harbutowice,
Krzywaczka i Rudnik, które stanowią odrębne sołectwa.
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Rysunek 1. Schematyczna mapa województwa małopolskiego.

Źródło: Opracowanie na podstawie źródeł internetowych.

Od południowego zachodu graniczy z nią gmina Budzów (wsie: Bieńkówka, Baczyn
i Palcza), od zachodu gmina Lanckorona (Jastrzębia, Izdebnik), od północnego zachodu
Skawina (Wola Radziszowska, Radziszów), od północnego wschodu i wschodu Myślenice
(Głogoczów, Bęczarka, Jawornik, Bysina, Jasienica), od południa Pcim. Zachodnia i północna
granica gminy Sułkowice stanowi jednocześnie granicę powiatu myślenickiego.
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Rysunek 2 Mapa gminy Sułkowice.

Źródło: Opracowanie na podstawie źródeł internetowych.
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1.2 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Gmina Sułkowice na dzień 30.11.2011 r. liczyła 14.302

mieszkańców. Miasto

Sułkowice zamieszkuje 6.445 osób, wieś Biertowice 964 osoby, wieś Harbutowice 1 632
osoby, wieś Krzywaczkę 1 795 osób i wieś Rudnik 3 437 osób.
Jak wynika z wykresu nr 1, liczba ludności gminy rośnie. Liczba mieszkańców na przestrzeni
lat 2009 -2011 wzrosła o 179 osób.

Wykres nr 1. Ludność gminy Sułkowice w latach 2009 – 2011.

14 350
14 302
14 300
14 250
14 202
14 200
14 150
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14 123

14 100
14 050
14 000
2009

2010

2011

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Liczbę ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w latach 2009-2011 przedstawia
tabela nr 1.
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Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w latach 2009 - 2011.

MIEJSCOWOŚCI

2009 rok

2010 rok

30.11.2011

Sułkowice

6 397

6 415

6 445

Biertowice

945

956

968

Harbutowice

1 805

1 803

1 795

Rudnik

3 329

3 396

3 437

Krzywaczka

1 598

1 632

1 657

Razem

14 123

14 202

14 302

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W przeciwieństwie do ogólnopolskiej tendencji spadku liczby ludności, szczególnie
widocznej w małych ośrodkach miejskich i na obszarach wiejskich, w poszczególnych
miejscowościach gminy Sułkowice, poza Harbutowicami, w latach 2009 - 2011 występowała
tendencja nieznacznego wzrostu ludności, oscylującego na poziomie kilkudziesięciu osób
rocznie. Jednak pomimo, że przyrost naturalny w gminie był dodatni, to jednak liczba
urodzeń ciągle się zmniejszała.

Wykres nr 2 obrazuje ruch ludności w latach 2007 – 2010. Liczba urodzeń od 2008
roku systematycznie spada. Powodem tego jest zmniejszająca się liczba małżeństw oraz
spadek dzietności kobiet. Zjawiska te mogą w przyszłości zaburzyć strukturę wieku ludności,
która jak dotąd była korzystna dla rozwijającego się społeczeństwa. Liczba zgonów utrzymuje
się mniej więcej na tym samym poziomie.
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Wykres nr 2. Ruch ludności w latach 2007 -2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Tabela nr 2 obrazuje strukturę ludności gminy oraz % udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej populacji gminy.

Tabela 2 Struktura ludności gminy.

PŁEĆ

Ogółem

w wieku
przedprodukcyjnym

kobiety

7 188

1 629

4 315

1 244

% udziału
ludności w wieku
poprodukcyjnym
do ogółu
17

mężczyźni

7 014

1 612

4 844

558

8

RAZEM

14 202

3 241

9 159

1802

13

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W ogólnej liczbie ludności gminy Sułkowice przeważają kobiety, a współczynnik
feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) wynosi 102. Analizując liczebność
kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych zwraca uwagę fakt, że kobiety
przeważają w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, natomiast
w grupie osób w wieku produkcyjnym liczniejsi są mężczyźni. W liczbie kobiet i mężczyzn
w poszczególnych grupach wiekowych nie występują duże, niepokojące dysproporcje.
Największa różnica odnotowana w grupie w wieku poprodukcyjnym

jest wynikiem

wcześniejszego przechodzenia kobiet na emeryturę, a także występowania na terenie całej
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Polski ogólnoeuropejskiego trendu – w krajach europejskich, a także w pozostałych
wysokorozwiniętych krajach, średnia długość życia kobiet jest dłuższa od średniej długości
życia mężczyzn.
Jak wynika z wykresu nr 3 najwyższy procent stanowi ludność w wieku produkcyjnym.
Druga pod względem wielkości jest grupa osób w wieku przedprodukcyjnym. Najmniejszą
grupę stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym.

Wykres nr 3. Struktura ludności wg kategorii wiekowej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Taki obraz społeczeństwa niewątpliwie wpływa na wiele czynników należących do sfery
zagadnień polityki społeczno-gospodarczej gminy. Najważniejszymi z nich i zarazem
najtrudniejszymi są polityka oświatowa, struktura zatrudnienia, zagadnienia gospodarki
mieszkaniowej, infrastruktura gminy.
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1.3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

1.3.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Sułkowice jest gminą młodą, to znaczy, że procent ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym jest dominujący. Rodzi to skutki zadaniowe dla gminy
w zakresie stworzenia odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach, zapewnienia
odpowiednich warunków kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz
uruchomienia zajęć dodatkowych będących alternatywą dla nudy i tworzenia się grup
nieformalnych młodych ludzi. Wysoko kwalifikowana kadra zarówno w przedszkolach jak
i szkołach zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Bogaty blok zajęć
pozalekcyjnych daje możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
O ile w gminie Sułkowice przybywa miejsc w przedszkolach (powstają dodatkowe oddziały),
nie ma w naszej gminie żłobków, które zapewniałyby opiekę nad dziećmi do lat 3. Budowa
żłobka lub stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form opieki dla dzieci poniżej
3 roku życia, staje się coraz większą potrzebą sygnalizowaną przez młode małżeństwa.

1.3.1.1

PRZEDSZKOLA

W mieście Sułkowice działają trzy placówki, jako samodzielne jednostki, w pozostałych
miejscowościach gminy: w Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce, i Rudniku
przedszkola wchodzą w skład Zespołów Placówek Oświatowych.
W przedszkolach oprócz zajęć prowadzonych w ramach minimum programowego
organizowanych jest wiele zajęć dodatkowych, takich jak:
a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny
i społeczny dziecka,
b) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym
światem,
c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci
oraz zaspokajające ich zainteresowania i potrzebę aktywności,
d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
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e) język angielski,
f) rytmika,
g) religia.
W przedszkolu nr 1 w Sułkowicach funkcjonuje oddział integracyjny, do którego mogą
uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z całej gminy.
Biorąc pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, w bieżącym roku
szkolnym zostały utworzone dodatkowe oddziały przedszkolne w Harbutowicach,
Krzywaczce, Biertowicach i Rudniku. W 2008 roku dzieci uczęszczały do 18 oddziałów
przedszkolnych W 2011 roku liczba oddziałów wzrosła do 20.

Wykres nr 4. Liczba dzieci w przedszkolach na terenie gminy Sułkowice.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Kadra pedagogiczna we wszystkich przedszkolach posiada wymagane kwalifikacje. W roku
2011 w przedszkolach pracowało 12 nauczycieli dyplomowanych oraz 13 mianowanych.
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1.3.1.2

SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy Sułkowice działa pięć szkół podstawowych. Cztery z nich wchodzą
w skład Zespołów Placówek Oświatowych, a szkoła w Sułkowicach działa jako samodzielna
placówka.
Wykres nr 5 obrazuje liczbę uczniów w gminie Sułkowicach w latach 2008 – 2011.
Pomimo utrzymującej się niekorzystnej tendencji demograficznej i spadającej liczby uczniów
w szkołach podstawowych, udało się utrzymać stałą liczbę oddziałów, których jest 54.

Wykres nr 5. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy Sułkowice.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Jak widać z wykresu nr 5, liczba uczniów szkół podstawowych na przestrzeni trzech ostatnich
lat zmalała o 69.
Zatrudniona kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje. Większość stanowią nauczyciele
dyplomowani-64 oraz nauczyciele mianowani-26.
We wszystkich szkołach oprócz zajęć programowych prowadzone są zajęcia dodatkowe,
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Dzięki nim wielu uczniów zdobywało
liczne wyróżnienia w województwie i powiecie oraz było laureatami konkursów
przedmiotowych.
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Od 2008 roku w Szkole Podstawowej w Sułkowicach funkcjonują klasy sportowe
o specjalności: piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa dziewcząt. W roku 2011 do klas
sportowych uczęszczało łącznie 63 uczniów, którzy reprezentowali szkołę w wielu zawodach
sportowych szczebla gminnego, powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego.
W szkołach prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:
a) koła

zainteresowań:

czytelnicze,

turystyczne,

dziennikarskie,

recytatorskie,

polonistyczne, informatyczne, matematyczne, plastyczne, ekologiczno-przyrodnicze,
języka niemieckiego, języka angielskiego, misyjne, origami, chór,
b) gry i zabawy, gimnastyka korekcyjna, SKS,
c) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, pisania, czytania, przyrody,
d) program ortograffiti,
e) wychowanie do życia w rodzinie,
f) nauka pieśni religijnych, spotkania z biblią,
g) zajęcia logopedyczne,
h) zajęcia rewalidacyjne.

1.3.1.3

GIMNAZJA

Na terenie gminy młodzież uczy się w trzech gimnazjach: w Krzywaczce i w Rudniku
(gimnazja wchodzą w skład Zespołów Placówek Oświatowych) oraz w Sułkowicach, gdzie
uczy się młodzież z pozostałych miejscowości ( Sułkowic, Harbutowic i Biertowic).
W Sułkowicach nauka prowadzona jest w 16 oddziałach.
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Wykres nr 6. Liczba uczniów gimnazjów na terenie gminy Sułkowice.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

Tak samo jak w szkołach podstawowych, liczba uczniów gimnazjów na przestrzeni ostatnich
trzech lat zmalała o 60.
Kadrę gimnazjów tworzy wysoko wykwalifikowane grono nauczycielskie, większość
nauczycieli posiada najwyższe stopnie awansu zawodowego.
W gimnazjach oprócz realizacji programowych zajęć, prowadzonych jest wiele zajęć
dodatkowych umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów:
a) zajęcia sportowo-rekreacyjne, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, aerobik, basen,
siłownia,
b) liczne koła zainteresowań - origami, matematyczne, języka niemieckiego, języka
polskiego, teatralne, biblijne, informatyczne, ekologiczne, regionalne, Caritas,
fizyczne, plastyczne, historyczne, zespół wokalny/chór, bezpieczny gimnazjalista,
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,
np. z języka polskiego i matematyki oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
d) wychowanie do życia w rodzinie,
e) zajęcia rewalidacyjne.
Dzięki ww. zajęciom oraz dużemu zaangażowaniu nauczycieli w pracy z uczniami, gimnazja
mogą pochwalić się dużą liczbą finalistów i laureatów licznych konkursów nawet na szczeblu
wojewódzkim.
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1.3.1.4

Na

terenie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

gminy

Sułkowice

działa

Zespół

Szkół

Zawodowych

i Ogólnokształcących, który jest spadkobiercą tradycji dawnej szkoły kowalskiej. Jest to
najstarsza szkoła w powiecie myślenickim. Kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych
ludzi od 118 lat. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
Szkoła obecnie kształci 432 uczniów w szkołach młodzieżowych i dla dorosłych.
Pobierają oni naukę w 18 oddziałach różnych typów.
Pomimo, że szkoła prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, to
jednak pełni ona ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą i integracyjną w środowisku
lokalnym. Uczniowie uczęszczający do niej to w zdecydowanej większości młodzi ludzie
mieszkający na terenie gminy Sułkowice. Stanowią oni 70 % młodzieży tej szkoły.
Korzystając z oferty edukacyjnej zespołu szkół, młodzież może zdobyć wykształcenie średnie
i kwalifikacje zawodowe w technikum (w zawodach: technik informatyk, technik
hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik mechanik, technik
mechatronik, technik ekonomista) oraz kwalifikacje robotnicze w zasadniczej szkole
zawodowej (w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających, stolarz, piekarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, murarz itp.).
Szkoła zatrudnia 44 nauczycieli, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.
Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani w liczbie 27.
Zajęcia pozalekcyjne organizowane dla uczniów szkoły to:
a) koła zainteresowań (informatyczne, z przedmiotów zawodowych, z przedmiotów
ogólnokształcących, sportowe, szachowe itp.),
b) zajęcia wyrównawcze,
c) zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych.
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1.3.2 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Na terenie gminy Sułkowice funkcjonuje Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach,
która posiada swoje filie w Biertowicach, Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku. Jest to
placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z gminy Sułkowice w wieku od 7 do 16
lat.
Świetlica posiada 150 miejsc, wydaje jeden posiłek dziennie ( podwieczorek). W roku 2011
uczęszczało do wszystkich placówek 140 dzieci. Głównymi celami działalności placówki jest
udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie tym, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, mają problemy w nauce, zachowaniu itp.
Zadania te są realizowane poprzez pomoc uczniom w nauce, rozbudzanie i rozwój
zainteresowań dzieci i młodzieży, współpracę z rodziną wychowanka, współpracę ze
szkołami i instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom i młodzieży, prowadzenie działań
profilaktycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i osobistych.
Ważnym aspektem pracy świetlicy jest organizowanie wyjazdów i wycieczek np. na basen,
do kina , wycieczki piesze i wyjazdowe o charakterze krajoznawczo-turystycznym.
Niebagatelną rolę dla mieszkańców Sułkowic, zwłaszcza tych młodszych ma organizowana
corocznie przez świetlicę środowiskową akcja ,,Lato” oraz akcja ,,Zima”. Są to
zorganizowane zajęcia dla uczniów, którzy mogą ciekawie spędzić wolny czas podczas
zimowych i letnich ferii szkolnych.

1.3.3 KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach prowadzi swą działalność
w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 70.
Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji budżetu gminy, Ośrodek może również
otrzymywać darowizny, zapisy i posiadać inne dochody. Może też prowadzić działalność
gospodarczą.
Ze względu na trudną sytuację materialną mieszkańców (wysoki procent bezrobocia),
rzadko proponuje imprezy płatne, a jeśli już płatne, to są opłaty symboliczne. Stara się raczej
o pozyskanie sponsorów, którzy wspierają działalność Ośrodka w formie rzeczowej,
a czasami finansowej.
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Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu,
promocji i ochronie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży i osób
niepełnosprawnych.
Do jego podstawowych zadań należy:
a) rozpoznawanie, rozwijanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb
kulturalnych mieszkańców,
b) integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego oraz współdziałanie ze społecznym
ruchem kulturalnym na terenie Gminy,
c) tworzenie, ochrona i upowszechnianie kultury na terenie Gminy,
d) umożliwienie mieszkańcom Gminy dostępu do szeroko rozumianej bazy dóbr
kultury,
e) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez wiedzę i sztukę,
f) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także
rękodzieła ludowego i artystycznego,
g) organizowanie, inicjowanie i wspieranie rekreacji ruchowej i turystyki.

Ośrodek jest spadkobiercą bogatych i ważnych dokonań ruchu artystycznego
i ludowego silnie rozwijającego się na ziemi sułkowickiej w okresie przedwojennym.
Zamiłowania teatralne przetrwały w podtrzymywanej do dziś tradycji zespołów kolędniczych
przedstawiających dawne obrzędy kolędowania na licznych przeglądach.

Prawdziwymi

ambasadorami Sułkowic są chór „Apassionata", Zespół Pieśni i Tańca „Elegia", Zespół
Taneczny „Retro”.
Obecnie działalność Ośrodka Kultury skupia się w trzech głównych nurtach:
a)

zespoły muzyczne i regionalne - Zespół Pieśni i Tańca ,, Elegia”, Kapela Dudy,
Orkiestra Dęta, Chór „Apassionata” i inne,

b)

zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży - Zespół Taneczny „Retro”, gry
świetlicowe, koło teatralne, koło gitarowe, koło plastyczne, koło szachowe,

c)

działania kulturalno – rozrywkowo - rekreacyjne organizowane dla mieszkańców
Sułkowic - koncerty, wystawy malarstwa i fotografii, spotkania z ciekawymi ludźmi,
imprezy plenerowe itp.
Ośrodek Kultury poprzez swą działalność współpracuje z instytucjami z terenu gminy

(np. Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy
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w Sułkowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej, placówki oświatowe itp.). Uczestnicy zajęć
zdobywają liczne nagrody nie tylko w konkursach gminnych ale i poza gminą.
1.3.4 CENTRUM KULTURY W KRZYWACZCE

14 listopada 2010 roku zostało otwarte „Centrum Kultury w Krzywaczce”.
Budynek ten został postawiony prawie od podstaw na działce wydzierżawionej od Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Krzywaczce. Budowa jak również wyposażenie Centrum zostało
sfinansowane ze środków unijnych. Z kolei budynek został oddany na mocy umowy
użyczenia filii Świetlicy Środowiskowej w Krzywaczce. W Centrum Kultury znalazły swoją
siedzibę :
- filia Świetlicy Środowiskowej w Krzywaczce;
- Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach- filia w Krzywaczce;
- Stowarzyszenie Gospodyń” „Swojskie Klimaty” w Krzywaczce;
- Stowarzyszenie Muzyczne „Parantela” działające w imieniu „Orkiestry Dętej KrzywaczkaBęczarka”.
Wszystkie siedziby zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia swojej
działalności przez zajmujące je podmioty.
Dzięki uzyskaniu nowej, całkowicie wyposażonej siedzibie organizacje, które znalazły tam
swoje miejsce mogą prowadzić działalność wzbogacając życie mieszkańców wsi
Krzywaczka. Filia Świetlicy Środowiskowej zapewnia opiekę dzieciom, pomagając im
w nauce, rozwijając ich zainteresowania i przeciwdziałając patologiom społecznym.
Stowarzyszenie

Gospodyń

„Swojskie

Klimaty”

kultywuje

tradycje

i

reprezentuje

miejscowość oraz Gminę na zewnątrz, a Biblioteka użycza swoich książek zarówno młodym
jak i dorosłym czytelnikom z Krzywaczki. Centrum Kultury spełnia jeszcze jedno ważne
zadanie. Jest nim integracja i współpraca wszystkich podmiotów tam działających. Są nimi
wspólne imprezy, spotkania, konkursy, a także codzienna wymiana doświadczeń, codzienne
bycie ze sobą wzbogacające doświadczenia jego uczestników.
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1.3.5 BIBLIOTEKI

W gminie Sułkowice działa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach.
Posiada ona filie w Rudniku, Harbutowicach oraz punkt biblioteczny w Krzywaczce.
Głównym zadaniem biblioteki jest przede wszystkim obsługa czytelników, doradztwo
w zakresie doboru księgozbioru oraz udostępnianie informacji.
Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 17548 woluminów. Gminna Biblioteka Publiczna
dokonuje systematycznych zakupów, aby urozmaicić księgozbiór i poszerzyć zbiory
o nowości wydawnicze.
Działalność biblioteki jest finansowana głównie z dotacji budżetu gminy.
Oferta czytelnicza skierowana jest do odbiorcy w każdym wieku

- dzieci, młodzieży,

dorosłych, seniorów. Poza książkami książek biblioteka gromadzi również czasopisma dla
różnych grup czytelniczych. Użytkownicy mogą z nich korzystać zarówno na miejscu jak
i wypożyczać do domu.
Ze względu na potrzeby środowiska lokalnego biblioteka gromadzi informacje
o regionie (wycinki prasowe z Dziennika Polskiego, informatory, gazetę gminną Klamra).
W celu popularyzacji czytelnictwa biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, wystawki
poświęcone wydarzeniom kulturalnym oraz promocje nowości czytelniczych.

1.3.6 SPORT

Rola sportu w zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży oraz
kształtowaniu pozytywnych postaw wychowawczych jest ogromna.
Biorąc udział w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych młody człowiek poznaje
pozytywne wartości, wzorce zachowań, poglądy, często inne niż te, które spotyka w trudnych,
problemowych sytuacjach domowych czy środowiskowych. Ma też możliwość kształtowania
wiary we własne możliwości, pokonuje obawę i wewnętrzne opory, cieszy się osiągnięciami,
uczy się zdrowej rywalizacji, przystosowania się do życia w grupie. Jest to także okazja do
wyzbycia

się

negatywnych

emocji,

frustracji

i

przeżyć.

Sport

jest

jednym
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z najważniejszych czynników w profilaktyce zachowań problemowych, uzależnień,
przejawów demoralizacji wśród młodzieży.
W gminie Sułkowice stwarza się młodym ludziom możliwości rozwoju fizycznego.
Świadczy o tym fakt funkcjonowania licznych klubów sportowych

o różnych

specjalnościach.
Funkcjonują kluby sportowe, które swoją ofertę kierują głównie do dzieci i młodzieży.
Są to następujące organizacje sportowe:

a) Klub Sportowy ,,Gościbia” z siedzibą w Sułkowicach, ma za sobą już 90 lat
działalności - piłka nożna i ręczna,
b) Uczniowski Klub Sportowy ,,Katana’’ z siedzibą w Sułkowicach - sekcja judo,
c) Uczniowski

Klub

Sportowy ,,Plon”

przy

Zespole

Placówek

Oświatowych

Sportowy działający przy Szkole

Podstawowej

w Krzywaczce - kolarstwo, piłka nożna,
d) Ludowy Klub Sportowy w Rudniku - piłka nożna,
e) Gminny Szkolny

Związek

w Sułkowicach - organizujący zawody dla uczniów szkół z terenu całej gminy.

Młodzież w gminie Sułkowice chętnie bierze udział w proponowanych zajęciach
sportowych, jest aktywna i usportowiona.
Działalność sportowa finansowana jest w dużej części ze środków budżetu gminy, w tym
ze środków w ramach Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innym Uzależnieniom.
Aby zapewnić mieszkańcom gminy szeroki dostęp do rekreacji i sportu, podejmuje się także
następujące działania:
a) budowa boisk sportowych -

boisko wielofunkcyjne

przy szkole podstawowej

w Sułkowicach w ramach rządowego programu „Budowa Wielofunkcyjnych Boisk
Sportowych Ogólnodostępnych dla Dzieci i Młodzieży”,

boisko trawiaste za placem

targowym w Sułkowicach, boisko trawiaste na „Kamieńcu”,
b) modernizacje i remonty istniejących boisk - modernizacja murawy boiska piłkarskiego
oraz remont i doposażenie infrastruktury

stadionu sportowego użytkowanego przez

gimnazjum w Sułkowicach i KS „Gościbia”, remont boiska betonowego przy Szkole
Podstawowej w Biertowicach,
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c) budowa placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. Nowoczesne place
zabaw funkcjonują przy Zespole Placówek Oświatowych w Harbutowicach oraz
w Biertowicach. Urządzenia do zabawy dla dzieci znajdują się

w parku przy

sułkowickim Rynku, na osiedlu Zielona koło Ośrodka Zdrowia, przy starym
przedszkolu w Rudniku, a także przy Przedszkolach Samorządowych nr 1, 2 i 3
w Sułkowicach,
d) wsparcie finansowe oraz popularyzacja ze strony gminy takich imprez, jak:
organizowane przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
„Kolonia” Dni Sportu, Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
zwycięskiej w poprzednim roku firmy, która na przełomie lutego i marca każdego
roku organizuje rozgrywki, a dochód przeznaczany jest na rzecz dzieci
niepełnosprawnych, turniej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Gminy
Sułkowice na „Kamieńcu” na zakończenie lata.

1.3.7

OPIEKA ZDROWOTNA

Opieka zdrowotna w gminie Sułkowice to Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Przychodnia „Vitamed” oraz Przychodnia „Aga-Vit”,
będąca filią szpitala im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie.
Poradnia „Aga-Vit”
kardiologicznym,

w ramach NFZ oferuje świadczenia w gabinetach:

okulistycznym,

nefrologicznym

i

stomatologicznym,

odpłatnie

–

alergologicznym i ginekologicznym.
Przychodnia Medycyny Rodzinnej obejmuje opieką w ramach NFZ 11 000 pacjentów (w tym
pacjenci spoza terenu gminy).
Zatrudnia 7 lekarzy, w tym:
a) 2 lekarzy rodzinnych ( 1 pediatra),
b) 2 lekarzy internistów,
c) 1 lekarza radiologa,
d) 2 lekarzy ogólnych.
W Przychodni zatrudnionych jest 10 pielęgniarek, w tym 2 położne.
Przychodnia w latach 2009-2011 przyjęła następującą liczbę pacjentów :

37

a) 2009 rok – 32 880,
b) 2010 rok – 32 480,
c) 2011 rok – 32 500.

Przychodnia „Vitamed” obejmuje opieką 4 200 pacjentów ( w tym także spoza terenu gminy).
Zatrudnia:
a) 3 lekarzy w tym: 1 pediatrę, 1 lekarza ogólnego, 1 lekarza rodzinnego,
b) 5 pielęgniarek, w tym 1 położną.

W ciągu ostatnich trzech lat przyjęła następujące ilości pacjentów:
a) 2009 – 14 400,
b) 2010 – 15 000,
c) 2011 – 15 600.

W Przychodni „Vitamed” działa poradnia rehabilitacyjna, która wykonuje zabiegi w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Poradnia rehabilitacyjna zatrudnia 2 fizjoterapeutów oraz masażystę. Zabiegi rehabilitacyjne
wykonywane przez poradnie to:
- masaż,
- fizykoterapia,
- krioterapia,
- kinezyterapia.
W budynku, w którym funkcjonują Przychodnia Medycyny Rodzinnej oraz Przychodnia
„Vitamed” znajduje się także poradnia stomatologiczna oraz laryngologiczna.
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej realizują również powiatowe programy
zdrowotne oraz programy zdrowotne szpitali, placówek zdrowotnych z całej Polski,
tj. wykrywanie choroby niedokrwiennej serca, badania wad wzroku, badania słuchu, diagnoza
wad postawy, mammografia, cytologia, szczepienia przeciw meningokokom.

W gminie Sułkowice działają również prywatne gabinety oferujące płatne usługi
rehabilitacyjne dla ogółu mieszkańców, 7 gabinetów stomatologicznych oraz 5 aptek.
Mieszkańcy gminy objęci są opieką Szpitala Powiatowego i Stacji Pomocy Doraźnej
„Pogotowie Ratunkowe” w Myślenicach. Na terenie naszej gminy obecnie występuje problem
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z dostępem do bezpłatnej opieki ginekologiczno – położniczej. Ponadto występują problemy
z dostępem oraz długimi terminami do bezpłatnej opieki stomatologicznej.
Na terenie gminy znaczna ilość dzieci jest ze zdiagnozowaną alergią, które wymagają
odpowiedniego leczenia, a tym samym dostępu do poradni alergologicznej. Wg pracowników
służby zdrowia niezbędne na terenie gminy jest powstanie gabinetów USG oraz RTG, które
przyczynią się do szybszej i lepszej diagnozy, a tym samym skuteczniejszego leczenia.
Bardzo istotną potrzebą

jest także zakup defibrylatora - sprzętu ratującego życie oraz

utworzenie Punktu Ratownictwa Medycznego z karetką pogotowia.

1.3.8 ORGANIZACJE SPOŁECZNE
Na terenie gminy Sułkowice działają organizacje pozarządowe, wykazane w tabeli nr 3.

Tabela 3. Wykaz organizacji działających na terenie Gminy Sułkowice.

Lp.
1
2

Nazwa
Stowarzyszenie Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych ”KOLONIA”
w Harbutowicach
Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd
Gminny

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach
KUŹNIA

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywaczce

6

Ochotnicza Straż Pożarna w Harbutowicach

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku

8

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach

9
10
11
12
13
14
15

Uczniowski Klub Sportowy „KATANA”
Sekcja Judo
Ludowy Klub Sportowy „Rudnik”
Uczniowski Klub Sportowy „Plon” przy ZPO
w Krzywaczce
Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Szkole
Podstawowej w Sułkowicach
Klub Sportowy „Gościbia”
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Zawodowych w Sułkowicach
Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach

Zakres działania
pomoc społeczna, działalność
charytatywna
pomoc społeczna
bezpieczeństwo, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona środowiska
bezpieczeństwo, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona środowiska
bezpieczeństwo, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona środowiska
bezpieczeństwo, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona środowiska
bezpieczeństwo, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona środowiska
bezpieczeństwo, ochrona
przeciwpożarowa, ochrona środowiska
sport i rekreacja
sport i rekreacja
sport i rekreacja
sport i rekreacja
sport i rekreacja
pomoc szkole,
kultura
promocja, kultura i turystyka
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16

Koło Terenowe
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Sułkowicach

pomoc społeczna,
kultura

17

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem
i Gościbią”

rozwój obszarów wiejskich

18

Społeczny Komitet Pomocy Szkole
w Krzywaczce działający przy Stowarzyszeniu
Pomocy Szkole „Małopolska”

pomoc szkole,
pomoc społeczna,
upowszechnianie kultury

19

Fundacja Brzezina

rozwój i wspieranie
inicjatyw społeczno-kulturalnych

20

Stowarzyszenie Skotnica dla Natury z siedzibą
w Krzywaczce

ochrona środowiska

21

Muzyczna Parantela

22

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Rudnika
Diabelski Kamień

23
24
25
26
27

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych „Daj Nadzieję”
Społeczny Komitet przy Gimnazjum
w Sułkowicach działający przy Stowarzyszeniu
Pomocy Szkole „Małopolska”
Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach
Stowarzyszenie Gospodyń KALINA w Rudniku
Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach
działający przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole
„Małopolska”

28

Izba Gospodarcza w Sułkowicach

29

Stowarzyszenie Kowali w Sułkowicach

upowszechnianie kultury muzycznej
oraz promowanie lokalnych tradycji
rozwój i wspieranie inicjatyw
społeczno-kulturalnych, promocja,
propagowanie zdrowego stylu życia
pomoc społeczna
pomoc szkole,
pomoc społeczna,
upowszechnianie kultury
promocja, kultura
promocja, kultura
pomoc szkole,
pomoc społeczna,
upowszechnianie kultury
ochrona i reprezentowanie interesów
gospodarczych zrzeszonych w nich
podmiotów
ochrona i reprezentowanie interesów
gospodarczych zrzeszonych w nich
podmiotów

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego i danych internetowych.
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Organizacje te działają w sferze kultury, pomocy społecznej, sportu, rekreacji,
bezpieczeństwa i w sferze gospodarczej. Współpracują z gminą w zakresie realizacji potrzeb
społecznych.
Za priorytetowe zadania w ramach współpracy określono:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności:
a)

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych oraz
organizacja imprez i zawodów sportowych, w tym prowadzenie działalności
popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, udział w rozgrywkach, zawodach
związkowych,

b)

organizowanie szkoleń i zawodów młodzieżowych drużyn OSP;

2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez:
a)

organizowanie dystrybucji żywności oraz prowadzenie magazynu żywności na
rzecz mieszkańców Gminy Sułkowice;

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
a)

organizowanie

spotkań

konsultacyjno

-

integracyjnych

dla

dzieci

niepełnosprawnych,
b)

organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych;

4) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Na terenie Gminy Sułkowice działają liczne organizacje pozarządowe, które
pomagają wzbogacić i usprawnić życie mieszkańców w różnych dziedzinach. Jednymi
z ważniejszych organizacji są prężnie rozwijające się od 2007 roku Koła Gospodyń
Wiejskich. Pierwsze takie koło powstało w Sułkowicach, za jego przykładem bardzo szybko
powstawały kolejne organizacje kobiece w pozostałych miejscowościach gminy. Obecnie nie
tylko działają one w w każdej miejscowości, ale prawie wszystkie przekształciły się
w stowarzyszenia. Dzięki temu mogą wspomagać finansowo swoją działalność poprzez
aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne. I tak w poszczególnych miejscowościach
działają :
- Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach;
- Stowarzyszenie Gospodyń „ Swojskie Klimaty” w Krzywaczce;
- Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” w Harbutowicach;
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- Stowarzyszenie Gospodyń „Kalina” w Rudniku;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Biertowicach.
Organizacje te spełniają niezwykle ważną rolę kulturotwórczą poprzez spotkania,
rozmowy, kultywowanie tradycji oraz kreowanie współczesnej kultury regionu, w którym
działają. Dzięki ich działalności nastąpiła integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania
opłatkowe organizowane w czasie Bożego Narodzenia w każdej miejscowości Gminy.
Ponadto spełniają niezwykle ważną rolę w promocji Gminy biorąc udział w różnorodnych
imprezach oraz konkursach powiatowych i wojewódzkich, reprezentując Gminę Sułkowice.
Do takich corocznych konkursów podczas którego nasza Gmina jest reprezentowana przez
Stowarzyszenia Gospodyń jest organizowany dwa razy do roku Powiatowy Konkurs Potraw
Regionalnych. Z tego konkursu Gospodynie przywiozły już wiele nagród i wyróżnień.
Rezultatem działalności Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach we współpracy
z Burmistrzem Gminy jest wypromowanie lokalnego produktu Sułkowicka Krzonówka.
Ta niezwykle smaczna zupa wielkanocna została wpisana na Listę

Produktów

Tradycyjnych Ministra Rolnictwa. Dzięki temu wzmianki o niej, a zatem i o Gminie
pojawiają się na łamach prasy nie tylko lokalnej. Trzykrotnie można było usłyszeć i obejrzeć
audycje w telewizji z krzonówką w tle. Były to programy :
- TVP Info Kraków program „ Smakowanie Małopolski”;
- Telewizja Polsat program „Ewa Gotuje”;
- TVP 2 program „Adam Gessler gotuje”.
Stowarzyszenia Gospodyń są obecne podczas wielu gminnych uroczystości, wzbogacając je
i ubarwiając efektami swojej działalności. Istnienie tych organizacji we wszystkich
miejscowościach gminy daje pewność, że przekazywanie treści kultury takich jak : obyczaje,
normy społecznie akceptowane, czerpanie z mądrości naszych przodków będą zajmowały
ważne miejsce w wychowaniu młodego pokolenia i będą przeciwdziałały przyjmowaniu
wzorów obcych tradycji, w której wyrosło wiele pokoleń mieszkańców Gminy Sułkowice.

42

1.3.9 STRAŻ MIEJSKA
W Gminie Sułkowice działa od 2009 roku Straż Miejska, której zadaniem jest
zapewnienie ładu i porządku na jej terenie. Strażnicy miejscy na bieżąco patrolują miejsca
szczególnie zagrożone potencjalnym wystąpieniem czynów łamiących prawo.
Straż Miejska, realizując swoje zadania, współpracuje na bieżąco z Policją na mocy
porozumienia

podpisanego

pomiędzy

Burmistrzem

Gminy

Sułkowice,

a

Policją

w Myślenicach.
W trakcie pełnienia 16 służb wspólnych strażników miejskich i policjantów w 2011
roku doszło do wylegitymowania 188 osób, 9 osób ukarano mandatami, ujawniono 24
wykroczenia oraz 1 przestępstwo, skierowano 6 wniosków do Sądu.
Pracownicy Straży Miejskiej włączają się do działań profilaktycznych prowadzonych na
terenie szkół, przedszkoli i świetlicy środowiskowej, organizując pogadanki i spotkania
z młodzieżą na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ponadto zabezpieczają imprezy
gminne, szkolne, pikniki itp. Łącznie w 2011 roku Straż Miejska podjęła 57 interwencji, 175
razy konwojowała wartościowe dokumenty i środki pieniężne, dokonała 36 kontroli placówek
sprzedających alkohol, 33 razy zabezpieczała imprezy i uroczystości na terenie Gminy
Sułkowice, ujawniła 42 wykroczenia z ustawy o czystości gminy.
Straż Miejska wydatnie przyczynia się do utrzymania ładu i porządku na terenie Gminy
Sułkowice.
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1.3.10 POMOC SPOŁECZNA

Zadania polityki państwa w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Sułkowice
realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej powołany uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach.
System pomocy społecznej jest jednym z elementów zabezpieczenia społecznego.
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są
w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera
ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

a) prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,
b) bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki
i usług opiekuńczych),
c) współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym,
d) aktywizowanie środowiska lokalnego.

Według art. 36 ustawy o pomocy społecznej, świadczeniami

są świadczenia pieniężne

i niepieniężne.

Do pomocy finansowej (pieniężnej) zaliczamy:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy,
d) specjalny zasiłek celowy,
e) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie
nauki,
f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla uchodźców.
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Natomiast do świadczeń niepieniężnych należy:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowy,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
e) pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek, niezbędne ubranie,
k) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych
domach pomocy,
l) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia,
m) mieszkanie chronione,
n) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo –
wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
w tym w mieszkaniu chronionym,
p) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
q) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki
adopcyjno – opiekuńcze.
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1.3.11 POMOC FINANSOWA

Wykres nr 7 przedstawia liczbę rodzin, które zostały objęte pomocą finansowa
w latach 2009 - 2011. Liczba rodzin objętych pomocą finansowa w roku 2010 była większa,
ponieważ z pomocy korzystały rodziny, które doznały strat w wyniku powodzi.

Wykres nr 7. Liczba rodzin objętych pomocą finansową.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
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Wykres nr 8. Kwota udzielonych świadczeń w latach 2009-2011.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Jak wynika z wykresu nr 8 wzrosła kwota świadczeń pieniężnych udzielonych na przestrzeni
lat 2009-2011.
Formy świadczeń, które zostały przyznane w latach 2009 – 2011 obrazuje tabela nr 4.
Tabela 4. Formy udzielonej pomocy w latach 2009 - 2011.

FORMY POMOCY
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
usługi opiekuńcze
posiłek
zasiłki celowe - ogółem
zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia
losowego

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
2009 rok
37
184
2
341
281

2010 rok
46
194
4
336
785

2011 rok
47
178
4
306
818

19

26

1

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
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Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. W gminie Sułkowice we wszystkich placówkach oświatowych
prowadzone są stołówki przygotowujące gorące posiłki – obiady dwudaniowe. Dożywianiem
w szkołach i przedszkolach objętych było w 2009 roku 341 dzieci, z czego całodziennym
wyżywieniem 78 dzieci i pełnego obiadu 275 dzieci, w 2010 roku łącznie programem
objętych było 379 dzieci, a w 2011 roku – 350 dzieci i młodzieży.
Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte są też osoby dorosłe,
dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, a także młodzież uczęszczająca do szkół
ponadgimnazjalnych. Jednak ze względu na brak możliwości udzielenia pomocy w formie
gorącego posiłku dla osób tych na terenie gminy pomoc udzielana jest w formie zasiłku
celowego na zakup żywności.

Tabela nr 5 Przedstawia liczbę osób korzystających z zasiłku celowego w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2009-2011”.

Tabela 5. Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
latach 2009 – 2011

rok
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie
Liczba rodzin
Koszt świadczeń

2009

2010

2011

185

663

706

183
305 783

200
377 300

200
404 000

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

1.3.12 PRACA SOCJALNA
Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych
gminy jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na
przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie,
oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. Praca socjalna jest jedną
z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc
w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.
Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają przesłanki udzielenia pomocy
społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna może być
prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. Pracownik socjalny we współpracy
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z

organizacjami

społecznymi,

kościołami,

stowarzyszeniami,

osobami

fizycznymi,

fundacjami i innymi podmiotami pomaga w integracji ze środowiskiem osób dotkniętych
niepełnosprawnością. Praca socjalna to działanie bogate w różnorodne treści i konteksty,
warunkowane potrzebą niesienia pomocy poprzez wsparcie intelektualne i emocjonalne.
Pracownik socjalny musi wykazać się umiejętnością słuchania, wyrozumiałością, zaufaniem,
spokojem, jak również ciepłem i współczuciem.
W 2009 roku z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 535 rodzin składających
się z 1 717 osób, w 2010 roku 608 rodzin składających się z 1 914 osób, a w 2011 roku 590
rodzin składających się z 1860 osób.
Tabela nr 6 pokazuje strukturę rodzin korzystających z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej zarówno w formie finansowej jak również w formie
pracy socjalnej. Największą grupę stanowią rodziny z małoletnimi dziećmi.
Tabela 6. Struktura rodzin objętych pomocą w latach 2009 -2011.

rok

2009

2010

2011

Rodziny ogółem

566

608

590

Rodziny z dziećmi ogółem

300

308

293

182

182

173

151

168

168

58

58

63

Rodziny emerytów
i rencistów
Jednoosobowe
gospodarstwa domowe
Rodziny niepełne

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
49

Tabela nr 7 pokazuje liczbę osób objętych pomocą w formie poszczególnych rodzajów
świadczeń rodzinnych, a także wysokość wypłaconych świadczeń.

Tabela 7. Liczba osób i kwota i kwota wypłaconych zasiłków (świadczenia rodzinne).

Lp.

1.
2.

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

Rodzaj dodatku

Zasiłki rodzinne
Dodatki z tytułu
urodzenia dziecka
Opieka nad
dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego
Dodatki z tytułu
samotnego
wychowywania
dziecka
Dodatki z tytułu
rozpoczęcia roku
szkolnego
Dodatki z tytułu
kształcenia i
rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Dodatki z tytułu
podjęcia przez
dziecko nauki w
szkole poza
miejscem
zamieszkania
Dodatki z tytułu
wychowywania
dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Jednorazowa
zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
Zasiłki
pielęgnacyjne
Świadczenia
pielęgnacyjne
Składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Liczba osób

Kwota

2009

2010

2011

2009

2010

2011

1 873

1 701

1 652

1 4 41417

1 750 142

1 652 632

97

98

114

97 000

98 000

114 000

84

90

101

390 402

418 035

439 970

61

53

53

130 180

114 810

113 820

1 397

1 231

1186

139 600

123 100

118 600

72

64

58

64 020

58 940

53 780

281

245

220

141 400

123 190

110 800

349

295

266

335 600

282 960

248 240

170

165

173

170 000

165 000

173 000

252

256

256

463 284

469 251

464 049

25

39

59

130 105

240 889

335 332

11

20

38

14 154

30 569

44 826

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
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Kolejną formą pomocy realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest
przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy

o dodatkach

mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.).
Z pomocy tej mogą korzystać właściciele lokali mieszkalnych, najemcy oraz podnajemcy
lokali mieszkalnych spełniający odpowiednie kryterium ( 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% najniżej emerytury w gospodarstwach
wieloosobowych).

Tabela nr 8 przedstawia liczbę rodzin korzystających z tej formy pomocy w latach 2009 –
2011 oraz koszt udzielonych świadczeń.

Tabela 8. Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych w latach 2009 – 2011 oraz koszt
udzielonych świadczeń.

lata
liczba rodzin
kwota

2009

2010

2011

24

24

19

40 345 zł

32 910,76 zł

29 188 zł

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest także realizatorem ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Ustawa ta nakłada na organ dwa podstawowe obowiązki:
wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników
alimentacyjnych, które doprowadzą do poprawy egzekucji świadczeń alimentacyjnych na
rzecz osób uprawnionych.
Tabela nr 9 pokazuje liczbę rodzin, którym w latach 2009 – 2011 wypłacono świadczenia
alimentacyjne a także kwotę wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Tabela 9. Liczba rodzin objętych pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych w latach 2009 – 2011 oraz
koszty udzielonych świadczeń.

lata
liczba rodzin
kwota

2009

2010

2011

49

42

45

230 670 zł

236 852 zł

247 675 zł

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
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Kolejną formą pomocy realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest
przyznawanie i wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można
ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Tabela nr 10 przedstawia liczbę uczniów, którym przyznano pomoc w formie zasiłków
szkolnych i stypendiów oraz koszty udzielonej pomocy w latach 2009 - 2011.
Tabela 10. Liczba uczniów otrzymujących stypendium i zasiłek szkolny oraz kwota

rok
liczba uczniów

2009/2010
303

2010/2011
287

kwota

347 478 zł

310 699 zł

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
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Rozdział II
1. PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SUŁKOWICE
Najczęstsze przyczyny udzielania pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej
przedstawia tabela nr 11.
Tabela 11. Przyczyny udzielania pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Przyczyny udzielenia pomocy
ubóstwo
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
alkoholizm
przemoc w rodzinie
trudności w przystosowaniu po
opuszczeniu zakładu karnego

2009 rok

2010 rok

2011 rok

213
198
170
165

237
214
207
209

220
230
207
192

96

93

106

40
62
26
0

38
61
22
2

53
59
24
11

2

1

1

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Jak wynika z tabeli nr 11 najczęstszymi powodami udzielonej pomocy było:
a) ubóstwo,
b) bezrobocie,
c) niepełnosprawność,
d) długotrwała i ciężka choroba,
e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
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1.1 UBÓSTWO
Pojęcie ubóstwa w świadomości społecznej funkcjonuje, jako brak dostatecznych
środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Ubóstwo można zdefiniować, jako
stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb
w odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy społecznej.

W warunkach wolnej konkurencji przyczyna ubóstwa leży, w takich cechach
i zachowaniach ludzi, które uniemożliwiają im osiągnięcie sukcesu we współzawodnictwie
ekonomicznym. Winą za tę sytuację nie zawsze należy obarczać samych zainteresowanych.
Na niską produktywność ubogich mogą, bowiem wpływać najróżniejsze przyczyny: niechęć
do

ciężkiej

pracy,

niedostateczne

wykształcenie,

brak

kwalifikacji

zawodowych

poszukiwanych na rynku pracy, patologia życia rodzinnego, alkoholizm, narkomania,
niepełnosprawność.

Ubóstwo jest, zatem zjawiskiem powszechnym i niebezpiecznym, co gorsza obecnie
obserwuje się szereg zmian, które ciągle je pogłębiają i poszerzają. Na ubóstwo w Gminie
Sułkowice

składa się długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, typ rodziny

(wielodzietność, rodziny niepełne) i niskie dochody gospodarstw domowych.
Głęboki wpływ bezrobocia na kształtowanie się nowej struktury społecznej, a co za
tym idzie, nowej warstwy ubogich, znajduje potwierdzenie w fakcie, iż przeważająca
większość świadczeniobiorców pomocy społecznej to osoby będące w dezaktywacji
zawodowej i zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.
Jednocześnie problem bezrobocia związany jest nierozerwalnie z brakiem stałych
dochodów, podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie lub w szarej strefie.
Najbardziej dotyka rodziny wielodzietne i niepełne oraz

rodziny, w których jest osoba

niepełnosprawna bądź długotrwale chora.

Istotnym elementem teoretycznej refleksji na temat ubóstwa jest zwrócenie uwagi na
sposoby walki i przeciwdziałanie ubóstwu. W raporcie Departamentu Pracy i Warunków
Życia z Głównego Urzędu Statystycznego „Jak pomagać ludziom biednym”, biorąc pod
uwagę miejsce swego zamieszkania. Za najbardziej potrzebną formę pomocy uznano:
a) pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym – ok.53%,
b) pomoc w pielęgnacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych – ok. 9%,
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c) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego osobom starszym – ponad 5%,
d) zasiłki pieniężne - ponad 5%.

W pierwszej kolejności pomoc społeczna powinna trafiać:
a) do rodzin wielodzietnych (ok. 29%),
b) do osób samotnie wychowujących dzieci (ok. 24%),
c) do dzieci wychowujących się poza rodziną, z domów dziecka (ok.10%),
d) do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych (ok. 10%),
e) do osób starszych (ok. 6%),
f) do osób bezrobotnych (ok.6%).

Z ubóstwem bezpośrednio związany jest problem wykluczenia społecznego. Można
patrzeć na wykluczenie społeczne w sposób całościowy i jest to perspektywa, która zakłada,
że konkretna jednostka i grupa poprzez cechy swojej egzystencji funkcjonuje na marginesie
życia społecznego, a zatem mamy tu na myśli:
a) nieuczestniczenie w powszechnie realizowanym życiu i akceptowalnym
społecznie,
b) wykluczenie związane z ubóstwem.

W Gminie Sułkowice w 2009 roku liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej
z powodu ubóstwa wynosiła – 213. Rodziny te składały się z 762 osób. W roku 2010 liczba
rodzin wynosiła 237 składających się z 752 osób, a w 2011 roku z powodu ubóstwa udzielono
pomocy 220 rodzinom składających się z 644 osób. Zaznaczyć tu należy, że do świadczeń
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa kwalifikują się rodziny, w których dochód na osobę
nie przekracza 351 zł. Obowiązujące kryterium dochodowe na podstawie ustawy o pomocy
społecznej nie zmieniło się od 2006 roku.
Rodziny zagrożone ubóstwem objęte są także pomocą Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej. W 2010 roku z pomocy PKPS skorzystało 860 osób z terenu gminy Sułkowice.
Do dnia 31.10.2011 r. pomoc została udzielona 920 osobom i jest to tendencja wzrostowa.
Polski Komitet Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie żywności a także odzieży.
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1.2 BEZROBOCIE
Problem ubóstwa w Polsce jest ściśle powiązany, jak już wcześniej zaznaczono,
z bezrobociem, (choć z drugiej strony mamy też w Polsce zjawisko working poor – biednych
pracujących, ludzi uzyskujących za pracę bardzo niskie wynagrodzenie). Problem stanowi
także niskopłatna praca w szarej strefie, „praca na czarno”. Praca za niskie wynagrodzenie
oraz praca w szarej strefie ma bardzo negatywne skutki; pozwalając na przetrwanie w chwili
obecnej mają negatywne skutki dla przyszłości w postaci niskich lub nieistniejących w ogóle
(w wypadku długotrwałego bezrobocia) emerytur. Pracownicy ci zasilą w przyszłości
najliczniejszą kategorię społeczno-ekonomiczną żyjącą w biedzie, czyli utrzymujących się
z tzw. niezarobkowych źródeł utrzymania, innych niż renty i emerytury, czyli ze świadczeń
społecznych.
Bezrobocie występuje, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa od liczby
wolnych miejsc pracy.
Bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna
i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź jeśli jest osobą niepełnosprawną,
zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej.
Do negatywnych skutków bezrobocia można zaliczyć: zły stan zdrowia fizyczny
i psychiczny, samobójstwa, nałogi, rosnącą przestępczość; nie należy przy tym abstrahować
od antagonizującego wpływu bezrobocia na stosunki społeczne, co grozi dezintegracją
społeczną.
Istotny problem dotyczy aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia.
Prowadzona przez lata polityka wspierania dezaktywizacji osób w starszym wieku
spowodowała upowszechnienie się w społeczeństwie skłonności do opuszczania rynku pracy
i przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. W obecnych warunkach ekonomicznych
i sytuacji demograficznej jest potrzebny trend przeciwny – jak najdłuższa aktywność
zawodowa osób starszych.
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Podstawowe problemy, które przypisuje się osobom po 50 roku życia, to niska
efektywność zawodowa, a także nieumiejętność poszukiwania zatrudnienia, pogarszający się
stan zdrowia, brak odpowiedniego wykształcenia, itp.
Dla społeczeństwa niska aktywność zawodowa osób 50+ niesie ze sobą negatywne
konsekwencje. Osoby bierne nie przyczyniają się do wypracowywania produktu krajowego
brutto, nie dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a ich świadczenia obciążają
budżet państwa.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
reguluje politykę rynku pracy.
Polityka państwa na rynku pracy w Polsce finansowana jest głównie ze środków Funduszu
Pracy. Jest to Państwowy Fundusz Celowy utworzony 1 stycznia 1990 roku w miejsce
Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Środki Funduszu Pracy przeznaczane są na finansowanie kosztów programów
aktywnych, ale również na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz na inne cele wiążące się
z łagodzeniem skutków bezrobocia. Publiczne służby zatrudnienia mają również możliwość
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację polityki
rynku pracy. Istnieje możliwość realizacji programów współfinansowanych ze środków
unijnych.
Do najistotniejszych form prawnych aktywizacji zawodowej, jakie przewiduje ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy możemy zaliczyć: prace interwencyjne,
staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz roboty publiczne.
Prace interwencyjne są jednym podstawowych narzędzi aktywnego ograniczania
bezrobocia. Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy zalicza się: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale, kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych.
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Roboty publiczne są ważną formą prawną aktywizacji osób bezrobotnych, która
z punktu widzenia społecznego niesie wiele korzyści, wynikających z przerwania na pewien
czas bezrobocia.
Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje statutowo
zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej
i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich
związki. Ograniczenie przez ustawodawcę instytucji, które mogą być organizatorem robót
publicznych połączono z warunkiem, że wykonywane prace są finansowane lub
dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych,
organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
Podobnie jak prace interwencyjne, ta forma skierowana jest do osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
W Polsce ważnym problemem, warunkującym działania państwa w zakresie
minimalizacji zjawiska pozostawania bez pracy, jest bezrobocie wśród ludzi młodych oraz
osób długotrwale pozostających bez pracy. Są to grupy traktowane priorytetowo na każdym
etapie oddziaływania na krajowy rynek pracy.
Staż polega na wykonywaniu przez stażystę w miejscu pracy określonych zadań,
umożliwiających nabycie przez niego praktycznych umiejętności do samodzielnego
wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami
rynku pracy jest:

a) pośrednictwo pracy,
b) usługi EURES,
c) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
d) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
e) organizacja szkoleń.
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Wymienione usługi, w odróżnieniu od instrumentów rynku pracy, skierowane są nie
tylko do osób bezrobotnych, ale również do osób poszukujących pracy, w tym także
zatrudnionych. Celem wszystkich wymienionych powyżej usług jest doprowadzenie osoby
bezrobotnej do podjęcia zatrudnienia.
Stopa bezrobocia w Polsce na dzień 30.09.2011 r. wynosiła 11,8%, w województwie
małopolskim 9,9%, w powiecie myślenickim 12,8%, w gminie Sułkowice 8,87%. Wykres
nr 9 przedstawia liczbę osób bezrobotnych w latach 2010 – 2011 na terenie gminy. Liczba
osób bezrobotnych w naszej gminie wynosiła 816 osób, w tym 433 kobiet. Dla porównania na
dzień 30.09.2010 roku liczba osób bezrobotnych z Gminy Sułkowice wynosiła 747 osób,
w tym 355 kobiet. Dostrzegalna jest duża jak na naszą gminę tendencja wzrostowa zarówno
wśród ogółu mieszkańców bezrobotnych jak i wśród kobiet.

Wykres nr 9. Liczba bezrobotnych na terenie gminy Sułkowice.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach.

W gminie Sułkowice liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia wynosi 237
osób, bez kwalifikacji zawodowych 250 osób, bez doświadczenia zawodowego 218 osób,
z wykształceniem wyższym 17 osób, bez wykształcenia średniego 412 osób, bezrobotnych
niepełnosprawnych z terenu gminy Sułkowice jest 21 osób, długotrwale bezrobotnych 386
osób. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w gminie Sułkowice wynosiła na
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dzień 30.09.2011 roku 128 osób i jest to wzrost w stosunku do III kwartału 2010 roku o 38
osób.
Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach,
w których występuje problem bezrobocia w 2010 roku wynosiła 214 rodzin, na dzień
30.06.2011 r. wynosiła 193 rodziny.
Władze Gminy dostrzegając problem bezrobocia, starają się - stosownie do
możliwości - aktywizować osoby bezrobotne z terenu naszej Gminy. Urząd Miejski, a także
wszystkie podległe jednostki organizacyjne corocznie korzystają z różnych form aktywizacji,
tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społeczno - użyteczne, staże.
Tabela 12. Formy aktywizacji bezrobotnych w latach 2009 – 2011.

Formy aktywizacji

2009 rok

2010 rok

2011 rok

staże
prace interwencyjne
roboty publiczne
prace społeczno użyteczne

13
6
14

9
4
22

2
5

6

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Ponadto

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działania, których celem jest

przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
poprzez organizowanie kursów, szkoleń a także udzielając wsparcia przez specjalistów,
tj. doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.

1.3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny i/lub psychiczny, trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról
społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.
Niepełnosprawność – długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia
w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek
obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli
utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może
być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub
progresywna.
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Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata.
Wynika to z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. Z niepełnosprawnością fizyczną wiąże
się

niepełnosprawność

społeczna,

czyli

niemożność

pełnego

funkcjonowania

w społeczeństwie.

Rodzaje niepełnosprawności:
a) obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub
zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome,
niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej
i słuchowej),
b) obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe, demencja
starcza,
c) obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi
nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego,
d) obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny
(zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się),
e) obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną
lub nabytą),
f) mózgowe porażenie dziecięce,
g) obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np.
nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, rak.

Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności to:
a) wady wrodzone,
b) choroby przewlekłe.
c) nagłe wypadki, urazy, zatrucia, infekcje.

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać oficjalne, administracyjne uznanie ich
niepełnosprawności, występując o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dokument taki wydają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Określenie stopnia niepełnosprawności może być również dokonane przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarza orzecznika Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Takie orzeczenie jest niezbędne w przypadku występowania
o przyznanie renty inwalidzkiej, gdyż orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
61

o Niepełnosprawności nie jest wystarczające, by uzyskać świadczenia z racji ubezpieczeń
społecznych.
Podstawową formą wsparcia osób niepełnosprawnych jest renta inwalidzka
przyznawana przez ZUS oraz renta socjalna dla osób, których niepełnosprawność datuje się
przed 18 rokiem ich życia. Osoby, które nie pracowały lub pracowały zawodowo lecz nie
posiadają wymaganego okresu zatrudnienia a stały się niepełnosprawnymi, otrzymują zasiłek
stały na podstawie ustawy o pomocy społecznej, który jest wypłacany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dla osób niemogących funkcjonować samodzielnie przyznawany jest zasiłek
pielęgnacyjny. Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą
się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się. Dofinansowanie to realizowane jest przez PCPR ze środków
pochodzących z PFRON. Inny rodzaj wsparcia osób niepełnosprawnych to dofinansowania do
turnusów rehabilitacyjnych.
W krajach Unii Europejskiej około 15 % populacji to osoby niepełnosprawne. Ostatnie
pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego
Spisu Powszechnego 2002 roku. Na podstawie tych danych liczba osób niepełnosprawnych
w gminie Sułkowice wynosiła 2370 ( w tym w mieście 1012 osób).
Do osób niepełnosprawnych zaliczono zarówno te osoby, które posiadają odpowiednie
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność (2 108 osób), jak i te, które uważają się za
niepełnosprawne, lecz nie posiadają stosownego orzeczenia (osoby niepełnosprawne
biologicznie – 262 osoby). Osoby niepełnosprawne stanowią 17, 8% społeczeństwa naszej
gminy.
Na terenie Gminy Sułkowice liczba dzieci i młodzieży z aktualnym orzeczeniem
niepełnosprawności do 25 roku życia wynosi 103 osoby (dane Ośrodka Pomocy Społecznej
– Dział Świadczeń Rodzinnych). Aktualnie 71 dzieci od 0 do 16 lat

ma orzeczoną

niepełnosprawność oraz 32 dzieci i młodzieży w wieku 16 do 25 lat ma orzeczony stopień
niepełnosprawności. Rozkład terytorialny jest w miarę proporcjonalny w poszczególnych
miejscowościach Gminy z niewielką przewagą na terenach wiejskich.
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Rodzaje niepełnosprawności:
a) fizyczna,
b) intelektualna,
c) psychiczna.

Dominują niepełnosprawności fizyczne związane z wadami wrodzonymi i wadami
nabytymi. Znaczącą liczbę stanowią również niepełnosprawności intelektualne. Liczba ta jest
stosunkowo wysoka z tego powodu, że na terenie Gminy umiejscowiony jest Dom Pomocy
Społecznej zamieszkały przez 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym 74 osoby
zameldowane są w Gminie Sułkowice na stałe, a jedna czasowo).
Niepełnosprawni z terenu Gminy Sułkowice mają zapewnioną pomoc realizowaną
przez instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Na terenie Gminy funkcjonują:
a) Dom Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach, jako jednostka
samorządu powiatowego. DPS Harbutowice jest domem pobytu stałego
całodobowego, przeznaczony dla osób dorosłych, niepełnosprawnych
intelektualnie.

W

Domu

mieszkają

kobiety

i

mężczyźni

w liczbie 75 osób. Dom zapewnia swoim mieszkańcom pełną obsługę
w zakresie socjalnym i terapeutycznym. Na terenie Domu funkcjonuje
5 pracowni terapeutycznych oraz kaplica, gdzie wsparcia duchowego udziela
zatrudniony

kapelan.

Osiemnastu

mieszkańców

Domu

uczestniczy

w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.
b) Warsztaty Terapii Zajęciowej, jako jednostka samorządu powiatowego,
prowadzą na terenie Gminy Sułkowice zajęcia dla 40 osób. Na zajęcia
dzienne uczęszcza 36 mieszkańców Gminy Sułkowice (w tym 18
mieszkańców DPS Harbutowice). Na zajęcia dowożonych jest łącznie 16
osób ze wszystkich miejscowości w gminie. Zajęcia prowadzane są w ośmiu
pracowniach

terapeutycznych.

Warsztaty

zapewniają

wsparcie

psychologiczne oraz rehabilitację ruchową uczestników.
c) Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA”. Na zajęcia dzienne
do lokalu położonego w Sułkowicach uczęszcza 30, osób głównie
z problemami psychicznymi. Z terenu Gminy Sułkowice uczęszcza 7 osób.
Reszta to osoby spoza gminy dojeżdżające lub dowożone na zajęcia.
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Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Sułkowice objęte są wsparciem społecznym
głównie przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA”,
organizację pożytku publicznego.
We współpracy z Gminą, przez cały rok organizowane są Spotkania Integracyjne,
w których uczestniczy średnio ok. 40 dzieci niepełnosprawnych oraz około 50-60 dzieci
pełnosprawnych.
Inne instytucje i organizacje wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych to:
a)

Ochotnicza Straż Pożarna,

b)

Ośrodek Kultury,

c)

Stowarzyszenia Gospodyń,

d)

Parafie rzymsko-katolickie,

e)

placówki oświatowe,

f)

Ośrodek Pomocy Społecznej,

g)

Przychodnia Medycyny Rodzinnej,

h)

Przychodnia „Vitamed”.

Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodeka Pomocy Społecznej w Sułkowicach,
w których występuje problem niepełnosprawności, w 2010 roku wynosiła 207, zaś
z tytułu długotrwałej choroby z pomocy korzystało 209 rodzin. Na dzień 30. 06. 2011 r. liczba
rodzin korzystających z pomocy z tytułu niepełnosprawności wynosiła 193 oraz 165 rodzin
z powodu długotrwałej choroby.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu gminy Sułkowice mogła bezpłatnie korzystać
z rehabilitacji w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego, który realizowany był budynku
przy ul. Sportowej 51 w Sułkowicach.

Charakterystyczna dla środowiska osób niepełnosprawnych jest ich izolacja
spowodowana trudnością w poruszaniu się, skrępowaniem, zacofaniem społecznym. Zjawisko
to jest znaczące szczególnie wśród osób starszych. Dlatego ta grupa niepełnosprawnych jest
w najmniejszym stopniu objęta wsparciem instytucjonalnym oraz społecznym.
Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym jest najlepiej identyfikowalną grupą
niepełnosprawnych. Dzięki temu grupa ta jest najsilniej wspierana na terenie naszej gminy.
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1.4 STAROŚĆ I SAMOTNOŚĆ
Starzenie się społeczeństwa jest stwierdzonym faktem. W całej historii rozwoju
ludzkości nigdy dotychczas nie było na świecie tak dużej liczby ludzi starych, i nie stanowili
oni tak znaczącego odsetka ogółu ludności jak obecnie.
Starość jest nieubłaganym ludzkim przeznaczeniem. Dla części osób starość może być
produktywna, pogodna, natomiast dla innym może być okresem trudnym, smutnym
i uciążliwym.
Sytuacja człowieka wkraczającego w ostatni etap swojego życia zmienia się dość
radykalnie, ponieważ traci on swoje liczne role społeczne, tj:
a) zawodową – przestaje pracować,
b) rodzinną – gdy umiera współmałżonek, dzieci opuszczają dom rodzinny,
c) społeczno - organizacyjną w grupie pozadomowej.
Ludzie starzy zmieniają swoją aktywność, ograniczają społeczne więzi z innymi.
Przyczyn można dopatrywać się bądź w osłabieniu sił i energii życiowych, bądź
w stopniowym przygotowywaniu się do odejścia. Zmienia się również ich sytuacja
w rodzinie, odwracają się role: wychowankowie stają się opiekunami.
W dzisiejszym społeczeństwie w stosunkach międzyosobowych często dominuje,
nienawiść, surowość i złość wobec osób starszych. Członkowie rodziny, a szczególnie osoby
młode, często nie odczuwają żadnych zobowiązań w stosunku do dziadka czy babci,
a zdarza się, że ich odrzucają. W takiej sytuacji osoby starsze tracą szybciej swą aktywność
psychiczną, co przyspiesza proces starzenia się. Odrzucanie człowieka starszego przez
rodzinę może być przyczyną wyobcowania go ze społeczeństwa lokalnego, a utraciwszy
dotychczasowe więzi, nie ma on już często siły na nawiązywanie nowych.
W okresie starzenia się bardzo często ludzie starzy doznają poczucia zbędności. We
współczesnym

świecie

naukowo-technicznym,

nadmiernie

zinstytucjonalizowanym

obowiązuje zasada użyteczności, oznacza ona, iż człowiek jest dobry, uznany, pożądany, póki
jest potrzebny, póki może coś dać z siebie. Poczucie zbędności przyspiesza u człowieka
proces starczej degradacji i rezygnacji.
Warto pamiętać, że źródłem przywracania człowiekowi sił psychicznych może być
i bardzo często jest środowisko społeczne.
Dorosłość i starość to trzy czwarte życia ludzkiego, od nas zależy, jak osoby starsze
przebywające, żyjące w naszym otoczeniu przeżyją tę część życia.
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Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa, powodowane tym implikacje
w sferze nie tylko zabezpieczenia społecznego, ale szerzej – stosunków społecznych
i gospodarczych występują nie tylko w Polsce. Są to problemy o szerokim, światowym
zasięgu i szczególnym znaczeniu w krajach, w których nasilają się procesy starzenia się
społeczeństwa.
Liczbę i strukturę osób w wieku poprodukcyjnym przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Sułkowice.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie
funkcjonować zapewnia usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pozwala

to na

pozostanie tej osoby w naturalnym środowisku. Z pomocy takiej skorzystały w 2009 r.
2 osoby, w 2010 r. 4 osoby. Pracownicy socjalni pomagają też w zorganizowaniu tzw.
„opieki sąsiedzkiej”, która częściowo pozwala odciążyć rodziny w opiece nad osobami
starszymi. Jeżeli zakres świadczonych usług opiekuńczych jest niewystarczający, wówczas
osoby starsze kierowane są do domów pomocy społecznej. W 2009 roku w DPS przebywały
3 osoby, w 2010 – 6 osób a w 2011 roku – 7 osób.
Osobom starszym udzielana jest także pomoc finansowa na zakup opału, lekarstw, żywności.
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Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych osobom, które nie podejmowały
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

(matce, ojcu) przyznawane jest

i wypłacane świadczenie pielęgnacyjne. Pozwala to na zapewnienie opieki najbliższym
członkom rodziny nad starszą, chorą osobą. Dzięki tym świadczeniom osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji nie wymagają objęcia pomocą w formie odpłatnych usług
opiekuńczych lub umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.
Z pomocy tej skorzystało:
w roku 2010 – 13 osób,
w roku 2011 – 24 osoby.

Na terenie gminy Sułkowice działa Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, które zrzesza i udziela pomocy 450 członkom tej organizacji. Pomoc
udzielana jest w formie żywności, organizacji czasu wolnego. W jego strukturach działa
również Klub Seniora.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

realizuje działania, których celem jest

pomoc osobom starszym, m.in. w utrzymywaniu i nawiązywaniu więzi społecznych oraz
w ograniczeniu bierności, spotkania opłatkowe, Dzień Seniora, organizacja czasu wolnego.

1.5 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO I SIEROCTWO.
Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą istotne funkcje zaspakajające
potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków.
Współczesne rodziny są bardzo zróżnicowane; obok tych, które zapewniają
potomstwu komfort bytowy i psychiczny, istnieją także rodziny niezdolne do stworzenia
dzieciom

podstawowych

warunków

bytowych

i

opiekuńczo-wychowawczych.

Najpoważniejsze problemy wiążą się z sytuacją dzieci w rodzinach, które nie zaspokajają
w niezbędnym zakresie materialnych, psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków.
W rodzinach tych występują poważane zaburzenia kontaktów emocjonalnych. Więzi jej
członków najczęściej są osłabione, a dzieci boleśnie odczuwają wyobcowanie i odrzucenie
uczuciowe.
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Na terenie miasta

i gminy Sułkowice

funkcjonuje wiele rodzin niewydolnych

w wypełnianiu funkcji, które powinna spełniać rodzina.
Rodziny te najczęściej odznaczają się zaburzeniem struktury w postaci nieustabilizowanych
formalnie i społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego. Zjawiska patologiczne
powszechnie występujące w tych rodzinach to: przemoc, nadużywanie alkoholu i łamanie
norm społeczno- prawnych.
Najczęstszymi problemami wynikającymi z bezradności rodziców w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych są: problemy psychologiczne dzieci, złe zachowanie,
drugoroczność, sięganie po alkohol.
Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się
z innymi dysfunkcjami, takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc
domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy
w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych. Wyrażają się one m.in. w postaci
niedojrzałości emocjonalnej, w problemach we współżyciu z ludźmi, trudnościach
adaptacyjnych,

niezaradności

w

prowadzeniu

gospodarstwa

domowego,

problemy

wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym, które ujawniają się w postaci zachowań
buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania przez dzieci i młodzież panujących
obyczajów, norm, wartości.
Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka.
Tu nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia
z dziedziny życia społecznego. Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny,
atmosfera wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia
rodziców i ogólna struktura środowiska.
Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców OPS,
niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na jego więź z rodziną. Rodziny klientów Ośrodka
odznaczają się często zaburzoną strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie
i społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów;
występuje w nich przemoc skierowana na partnerów lub dzieci albo problem nadużywania
alkoholu przez jednego bądź oboje rodziców.
W rodzinach dysfunkcyjnych często rodzicom brakuje umiejętności tworzenia
właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowania napięć powstałych poza domem,
właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania
dzieci i młodzieży. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie chcą ingerować
w życie innych lub nie potrafią pomóc, gdyż same nie posiadają właściwych wzorców.
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W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są same sobie,
większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają się
u nich problemy w szkole, co wynika z faktu poświęcania mniejszej ilości czasu na naukę
oraz ze zniechęcenia licznymi porażkami w szkole, a to z kolei wpływa deprymująco na
dalsze kształcenie. W takiej sytuacji rodzice nie pomagają, lecz podwyższają wymagania
w stosunku do dzieci lub też w ogóle przestają się nim interesować. Dzieci odrzucane przez
środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy nieformalne,
zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikty z prawem.
Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera rodziny, w których występuje problem
bezradności. Jest to zarówno pomoc finansowa jak i wsparcie socjalne. Realizuje także
projekty unijne, w których rodziny z problemami mogą skorzystać z pomocy psychologa,
pedagoga, prawnika. W rozwiązaniu problemów w tych rodzinach współpracuje także
z pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, policją, sądem rodzinnym oraz kuratorami.
Wykres nr 11 przedstawia liczbę rodzin w latach 2009 – 2011, które objęte były pomocą
w formie pomocy finansowej oraz pracy socjalnej.

Wykres nr 11. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
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Innym problemem jest sieroctwo. Pojęcie to wiąże się ze stanem pozbawienia dzieci,
trwale lub przejściowo, szans wychowywania we własnej rodzinie, ze względu na brak
odpowiednich warunków opiekuńczo-wychowawczych. Rozróżnia się sieroctwo naturalne,
spowodowane śmiercią rodziców oraz społeczne, gdy rodzice dzieci nie chcą, nie mogą lub
nie potrafią wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Decyzją sądów rodzinnych
osobom tym została ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska. Istnieją tu
także przypadki zrzeczenia się praw do dziecka, tak zwana zgoda blankietowa na adopcję.
Dzieci zostają powierzone opiece zastępczych środowisk o charakterze rodzinnym lub
instytucjonalnym.
W przypadku sieroctwa społecznego dziecko pozbawione jest opieki rodzicielskiej
z innych powodów, najczęściej należą do nich alkoholizm, rozkład pożycia małżeńskiego,
bieda, choroby psychiczne lub fizyczne rodziców.
Z pojęciem sieroctwa wiąże się także pojęcie sieroctwa duchowego, odnoszące się do
sytuacji osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, a więc do braku opieki i wsparcia ze strony
rodziców biologicznych.
Liczba sierot społecznych systematycznie wzrasta, o czym świadczy m.in. analiza
sytuacji rodzinnej wychowanków domu dziecka. Ponad 65% wychowanków tej placówki
opieki całkowitej posiada jednego bądź oboje rodziców. Problem sieroctwa społecznego
wykazuje tendencje wzrostowe także w skali światowej. Z roku na rok w sądach wzrasta
liczba spraw o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Sierota może być wychowywana przez pozostałych przy życiu członków rodziny,
a w przypadku ich braku w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej.
Według danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach na terenie
gminy Sułkowice jest 11 rodzin zastępczych.
Jest to 9 rodzin spokrewnionych oraz 3 rodziny niespokrewnione. W rodzinach tych przebywa
łącznie 11 dzieci. Na dzień 01.12. 2011 roku żadnego dziecka z terenu Gminy Sułkowice nie
umieszczono w rodzinie zastępczej poza terenem gminy.

1.6 PRZEMOC W RODZINIE
Bardzo dużym problemem coraz częściej pojawiającym się w rodzinach jest
stosowanie przemocy. Z badań wynika, że przemocy doznają głównie kobiety i dzieci, mitem
natomiast jest, że przemoc dotyka rodziny patologiczne, ubogie, o niskim wykształceniu.
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Zjawisko to może dotykać wszystkie rodziny niezależnie od ich statusu materialnego
i wykształcenia. Przemoc w rodzinie zwana również przemocą domową, to zamierzone
i wykorzystujące przewagę siły działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa
i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody. Negatywne skutki stosowania przemocy
w rodzinie są wielowymiarowe. Osoby te często oskarżają siebie o zaistniałą sytuację,
posiadają bardzo niską samoocenę. Przemocy towarzyszy często alkoholizm i zwykła bieda,
która nie pozwala rodzinie na godne egzystowanie. Przerwanie kręgu przemocowego jest
bardzo trudne. Najczęściej dochodzi do tego wówczas, kiedy mamy do czynienia z tzw.
przemocą „gorącą” i ofiara trafia do szpitala. Późne wykrycie tego zjawiska to długa droga do
wychodzenia z choroby, do pozbycia się współuzależnienia przez domowników, do
„uzdrowienia” rodziny.
Aby temu zapobiec, ustawa z dnia ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
nałożyła na gminy obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych, jako instytucji
pierwszego kontaktu, gdzie ofiara może poszukać pomocy w najbliższym kręgu
zamieszkania. Daje też większą możliwość reagowania z otoczenia ofiary. Bierność prowadzi
bowiem do eskalacji zjawiska przez poczucie bezkarności sprawcy.
W Gminie Sułkowice działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, powołany zarządzeniem Burmistrza.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 16 osób. Są to przedstawiciele instytucji,
organizacji pozarządowych, m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych
organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.
Zespół, przygotowując się do opracowania programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Sułkowice, dokonał diagnozy środowiska
lokalnego na temat problemu przemocy w rodzinie, poddając próbie badawczej 1004
respondentów. Analiza materiału badawczego wykazała, że :
1) chłopcy

są osobami najczęściej doznającymi przemocy fizycznej, jak również

częściej stosują przemoc pod wpływem negatywnych emocji (zdenerwowania) niż
dziewczęta. Badania wykazują także, że w wieku dorosłym mężczyźni są częściej
sprawcami przemocy;
2) najbardziej rozpoznawalna i stosowana wśród ankietowanych jest przemoc fizyczna
(bicie, popychanie, przypalanie, duszenie, szarpanie, wyzwiska). Natomiast przemoc
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psychiczna, zaniedbywanie, krzyk, odtrącenie jest w mniejszym stopniu traktowana
jako problem. Niepokojącym zjawiskiem jest

duża częstotliwość występowania

przemocy (kilka razy w miesiącu);
3) ankietowani wykazują się znajomością instytucji pomocowych. Jednak, jako „osoby
zaufane”, do których zwróciliby się w razie wystąpienia przemocy wskazują rodzinę,
kolegę, koleżankę. Wśród dorosłych policja występuje na pierwszym miejscu (w razie
wystąpienia „gorącej” przemocy), wśród osób do których by się zwrócili. Inne
instytucje nie cieszą się zaufaniem, co może wynikać zarówno z faktu braku
informacji
w środowisku o zadaniach tych instytucji, jak i również z tego, że problem przemocy
nadal stanowi „tabu” społeczne, „nie wychodzi” poza rodzinę;
4) ankietowani stwierdzają, że przemoc nie powinna być sprawą prywatną rodziny,
jednak znaczna część osób jest przeciwna prawnemu zakazowi stosowania przemocy;
5) głównym powodem stosowania przemocy jest alkohol, narkomania. Duża część
respondentów wskazuje warunki socjalne oraz wychowanie;
6) jak wskazują respondenci szkół podstawowych i gimnazjów, najbardziej przemocowe
są media, tj.: telewizja, gry komputerowe a także środowisko szkolne;
7) duża cześć dorosłych ankietowanych stwierdza , że surowe traktowanie dziecka jest
jednym ze sposobów właściwego wychowania dziecka i jest przeciwna prawnemu
zakazowi stosowania kar fizycznych;
8) znaczna część respondentów wykazuje, że najczęściej przemoc stosowana jest wobec
dzieci, w mniejszym stopniu do współmałżonków oraz osób starszych.
Uchwałą Nr IX/35/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2011 r. został
przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Gminie Sułkowice. Program ten wyznacza działania mające na celu ograniczenia bądź też
zaprzestania występowania przemocy w rodzinie.
Ponadto uruchomiony został

Punkt Konsultacyjny, który zajmuje się pomocą osobom

dotkniętym przemocą w rodzinie. W punkcie tym ofiary przemocy mogą skorzystać
z pomocy: prawnika, psychologa i pracownika socjalnego. Punkt

działa przez

5 dni

w tygodniu.
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Dotychczas skorzystało z pomocy oferowanej przez Punkt Konsultacyjny 38 osób
dotkniętych przemocą.
W Ośrodku Pomocy Społecznej czynny jest także całodobowy telefon dla ofiar przemocy.

1.7 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA
Alkoholizm, narkomania to choroba. Na szybkość uzależnienia istotny wpływ
wywiera stopień i dojrzałość organizmu. Nadmierne picie alkoholu czy odurzanie się
środkami narkotycznymi, zaspakaja potrzebę odczuwania przyjemności, znosi nudę, osłabia
wrażliwość na problemy dnia codziennego – stanowi pewien rodzaj ucieczki od kłopotów.
Wiele jest definicji uzależnienia, mają one jednak wspólne cechy. Określają zaabsorbowanie,
które przeszkadza w życiu codziennym, a skupia się na zapewnieniu

sobie dostępu do

środków odurzających.
Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija
podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu
napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.
Jest to choroba postępująca (progresywna). Objawy alkoholizmu nasilają się w miarę
trwania choroby. Jeżeli choroba nie zostanie powstrzymana, stan chorego będzie się stale
pogarszał. W alkoholizmie można wyróżnić odmienne objawy cechujące wczesną, średnio
zaawansowaną oraz późną fazę choroby. Poza tym jest to choroba chroniczna. Gdy u kogoś
rozwiną się charakterystyczne objawy, jest wysoce nieprawdopodobne, aby osoba ta mogła
powrócić do normalnego, towarzyskiego picia. Można jednak w każdym momencie trwania
uzależnienia powstrzymać progresję choroby i całkowicie wyeliminować ostre objawy
alkoholizmu. Podobnie jak w innych chronicznych chorobach, wczesne rozpoznanie ułatwia
proces zdrowienia i zwiększa prawdopodobieństwo, że alkoholik odzyska zdrowie i zdolność
normalnego funkcjonowania. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Nieleczony zagraża życiu.
Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie średnio o 10-15 lat. Alkoholicy często giną śmiercią
tragiczną w wypadkach samochodowych, wskutek samobójstwa, zabójstwa, w czasie bijatyk
lub w wyniku utonięcia.
Alkoholizm jest problemem całej rodziny, prowadzi do współuzależnienia, przemocy,
stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania członków rodziny. Człowiek
uzależniony szkodzi nie tylko sobie, swoim bliskim, ale również osobom niezwiązanym z nim
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więzami rodzinnymi. Skuteczna pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym
polega na umożliwieniu im rozpoczęcia leczenia.
Od kilku lat nie posługujemy się już słowem „alkoholizm”, jako centralną kategorią
ujmującą wszystkie szkody związane z nadużywaniem alkoholu. Zgodnie z terminologią
międzynarodową taką kategorią są „problemy alkoholowe”. Ułatwia to bardziej precyzyjne
określenie szkód i metod zmniejszania lub usuwania tych szkód.
Niewątpliwie nadużywanie alkoholu powoduje uszkodzenia zdrowia. Znaczna część
osób nadmiernie pijących skarży się na zaburzenia układu trawiennego, krążenia, choroby
neurologiczne, choroby płuc, nowotworów, urazów, a koszty związane z leczeniem tych
dolegliwości powoduje spore obciążenie ekonomiczne dla polskiego systemu ochrony
zdrowia, ponieważ leczenie tych pacjentów trwa dłużej i jest mniej efektywne. U pijącej
młodzieży można zauważyć uszkodzenia rozwoju psychofizycznego.
Nadużywanie

alkoholu

wpływa

również

destrukcyjnie na osoby związane

emocjonalnie z alkoholikiem. Życie w ciągłym stresie, doznawanie przemocy powoduje
schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne. Poza tym członkowie rodzin
z problemem alkoholowym narażeni są na demoralizację, ubóstwo, obniżenie szans
osiągnięcia kariery zawodowej.
Równie znamienną szkodą jest alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy
i bezrobotnych. Nadmierne picie powoduje absencje w pracy, wypadki i obniżenie
wydajności zawodowej, ale także alkoholową patologizację populacji bezrobotnych, co
poważnie ogranicza szanse na skuteczną pomoc w przezwyciężeniu bezrobocia i nędzy.
Osoby nietrzeźwe często naruszają prawo i porządek, dokonując przestępstw, stosując
przemoc lub przebywają w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu.
Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić, że alkoholizm zarówno w życiu
jednostki, jak i w życiu społecznym-zawsze powoduje straty.
Termin „narkomania” określa stan uzależnienia od środków odurzających. Pojęcie to
ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale posługiwanie
się wszelkimi środkami wywołującymi euforię odurzającą. Nawykowe odurzanie się
narkotykami staje się zjawiskiem masowym i groźnym dla zdrowia i życia (nadużywanie
silnych środków narkotycznych prowadzi do śmierci, samobójstw na tle narkomanii) oraz
mienia (rabunki, kradzieże popełnione w celu zdobycia pieniędzy na zaspokojenie głodu
narkotycznego).
Jak wynika z danych Gminnej Komisji Alkoholowej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w latach 2009-2011 zgłoszono do Komisji 232 osoby nadużywające alkoholu, w tym :
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w roku 2009 – 90 osób,
w roku 2010 – 85 osoby,
w roku 2011 – 57 osób.
Na przymusowe badania w kierunku zdiagnozowania uzależnienia od alkoholu oraz
dalsze leczenie odwykowe skierowano 74 osoby, w tym:
w roku 2009 – 38 osób,
w roku 2010 – 15 osób,
w roku 2011 – 21 osób.
Leczenie z powodu choroby alkoholowej podjęło 108 osób, w tym:
w roku 2009 – 41osób,
w roku 2010 – 32 osoby,
w roku 2011 – 35 osób.

Na terenie Gminy działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, w którym
zatrudniony jest psycholog.
Do zadań Punktu należy w szczególności: dostarczenie informacji o możliwości
podejmowania profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie
wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich
rodzinom.
Na terenie Sułkowic działa także grupa AA „Trzeźwiejący Razem” .
Pedagodzy wspólnie z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzą w szkołach działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii adresowane do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych.
Ważnym elementem oddziaływań profilaktycznych są także cykliczne szkolenia skierowane
do sprzedawców napojów alkoholowych i tytoniowych.
Rodzinom, w których występuje

problem alkoholowy pomocy udziela również

Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to pomoc w postaci pracy socjalnej a także pomocy
finansowej. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczęszczają także do Świetlicy
Środowiskowej.
Pracownicy socjalni,

twierdzą, że zauważają lub podejrzewają

problem alkoholowy

u większej ilości swoich klientów. Ci jednak nie uświadamiają sobie zagrożenia, a bardzo
wielu problem ten ukrywa. Zauważają niepokojący wzrost osób nadużywających alkohol,
a także niepokojący fakt, że obniża się wiek inicjacji alkoholowej. W wielu środowiskach
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daje się zauważyć tzw. dziedziczenie alkoholizmu. Problem nadużywania alkoholu jest
bardzo skomplikowany, ponieważ obok alkoholizmu występuje zaburzenia komunikacji
między członkami rodziny, ubóstwo, problemy wychowawczo – opiekuńcze, przemoc. Praca
z rodziną, w której występuje problem alkoholizmu jest bardzo trudna i wymaga współpracy
wielu instytucji działających na terenie gminy i poza nią.
1.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.
Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe
piętno na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, ale
intensywność zdarzeń oraz częstotliwość z jaką występują, mogą mieć wpływ na formowanie
się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność.
Nakładanie się różnych problemów społecznych, dotykających te same rodziny, przyczynia
się do patologizacji życia rodzinnego oraz popełniania czynów przestępczych zarówno przez
dorosłych jak i nieletnich.

Przestępczość na terenie gminy Sułkowice przedstawia wykres nr 12.

Wykres nr 12. Przestępczość na terenie gminy Sułkowice.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

76

Interpretując

dane wykresu nr 12, można zauważyć, że 2010 rok był rokiem

o najwyższej liczbie przestępstw. Tylko w zdarzeniach takich jak uszkodzenie mienia
i kradzieże wynik jest niższy od roku 2009 tylko o dwa zdarzenia. Rokiem o najniższej
przestępczości można uznać rok 2011 (bez grudnia). W tym roku zanotowano spadek
przestępstw na terenie gminy, wzrost dotyczy tylko znęcania się ( założone niebieskie karty)
o jeden przypadek. Najwięcej zdarzeń łamiących prawo w tych latach to włamania oraz
nietrzeźwi kierujący pojazdami. Natomiast największy wzrost na przestrzeni omawianego
okresu dotyczy znęcania się w rodzinie (niebieskie karty). Między 2009, a 2011 rokiem
wzrost ten jest dwukrotny.

Tabela 13. Wykroczenia na terenie gminy Sułkowice

WYKROCZENIA
kradzież mienia
art. 119§1 kw
uszkodzenie mienia
art. 124§1 kw
zakłócenie ładu i
porządku publicz.
art. 51§1i2 kw
nieobyczajny wybryk
art. 140 kw
nieprzyzwoite
zachowanie
art. 141 kw
spożywanie alkoholu
w m. publicznym
art. 43 ust. o wych.
inne wykroczenia

2009 rok

2010 rok

I-IX 2011 rok

18

13

16

17

15

17

19

14

12

7

6

4

9

7

5

33

21

18

46

23

20

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Analizując tabelę nr 13, widzimy, że do najczęstszych wykroczeń należało spożywanie
alkoholu w miejscach publicznych, choć porównując trzy ostatnie lata ( 2009-2011)
zauważamy znaczący spadek tego typu zdarzeń. Dane pokazują, że w notowanych
zdarzeniach typu wykroczenia w ciągu lat 2009- 2011 zanotowano spadek tego rodzaju
łamania prawa.
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Wykres nr 13. Łamanie prawa w latach 2009 - 2011.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Jak pokazują powyższe dane ilość zdarzeń, w których łamane było prawo ma wyraźną
tendencję spadkową. Najwyższy spadek dotyczy policyjnych interwencji. Jeżeli w 2009 roku
zanotowano 819 interwencji, to w 2010 było już ich o 63,8% mniej, a w roku 2011 o 71,7%
mniej niż w roku 2009. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to przedstawia się to następująco:
2009 r. było ich 149 , w 2010 mniej o 59,7%, a w roku 2011 ilość wykroczeń wzrosła
w stosunku do roku 2010 o 2%. W analizowanym czasie najmniej zanotowano przestępstw,
ale mają one nieznaczną tendencję wzrostową. I tak porównując rok 2009 i 2010, zauważamy
wzrost przestępstw o 18,7%. W roku 2011 notuje się wzrost o 12% w stosunku do roku
2009, ale spadek o 5,5 % w stosunku do roku 2010.

Wykres nr 14 przedstawia rodzaje podejmowanych interwencji w latach 2009 -2011.
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Wykres nr 14. Podejmowane interwencje w latach 2009 – 2011.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

1.8.1

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE NA TERENIE GMINY
SUŁKOWICE

Tabela nr 14 przedstawia ilość przestępstw narkotykowych na terenie gminy. Jak
wynika z tabeli w roku 2011, nie doszło do tego rodzaju przestępstw. W latach ubiegłych
odnotowano w sumie 6 przestępstw narkotykowych, w których sprawcami były osoby
dorosłe.
Tabela 14. Przestępstwa narkotykowe na terenie gminy Sułkowice w latach 2009 - 2011.

rok

ilość czynów

liczba
sprawców

sprawca
dorosły

sprawca
nieletni

2009 rok

3

2

2

0

2010 rok

3

1

1

0

I-IX 2011 rok

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
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1.8.2

WYKONYWANIE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH
RODZINNYCH I NIELETNICH

Na podstawie danych uzyskanych z Sądu Rejonowego w Myślenicach można stwierdzić,
że w okresie od 01.01.2008 roku do 01.11.2011 wpłynęło do Sądu Rodzinnego
w Myślenicach i pozostawało pod nadzorem kuratora 142 sprawy, w tym:

1) 13 spraw dotyczących nieletnich ( sprawy karne);
2) 36 spraw o leczenie odwykowe alkoholowe osób dorosłych;
3) 93 sprawy opiekuńcze, gdzie sąd ingerował we władzę rodzicielską.

Zakończono:
1) 11 spraw dot. nieletnich;
2) 24 sprawy o leczenie odwykowe,;
3) 58 spraw „opiekuńczych”.

Na dzień 10.11.2011 w referacie kuratora pozostają:

1) 2 sprawy nieletnich;
2) 12 spraw o leczenie odwykowe;
3) 35 spraw „ opiekuńczych”.

Są to liczby szacunkowe i odpowiadają tylko tym sprawom, które pozostają pod nadzorem
kuratora.

Mogą znajdować się również sprawy:

1) alkoholowe, gdzie nie ma orzeczonego nadzoru kuratora;
2) niewydolności wychowawczej – gdzie np. sąd zastosował inny środek wychowawczy;
3) odebranie praw rodzicielskich – np. dzieci zostało umieszczone w rodzinach
zastępczych, bądź placówkach opiekuńczych.
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Aby przeciwdziałać nasilaniu się zjawisk patologicznych głównie wśród młodych
ludzi, konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych, w formie
programów prewencyjnych i edukacyjnych

różnorodnych

realizowanych na różnych poziomach

samorządów lokalnych, których głównym celem będzie przeciwdziałanie przestępczości
i demoralizacji nieletnich.

81

Rozdział III
1. PODSUMOWANIE DIAGNOZY
Dokonując diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Sułkowice, analizie podano
dane, informacje i dokumenty takich instytucji jak: Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach,
Wydziału

Kuratorskiego

Sądu

Rejonowego

w

Myślenicach,

Urzędu

Miejskiego

w Sułkowicach, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Banku

Danych

Regionalnych,

Urzędu

Statystycznego, Komendy Powiatowej Policji, placówek oświatowych, służby zdrowia,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.

Sumując

uzyskane

dane

i

nakładając

wyniki

diagnozy

na

zakres

możliwości

kompetencyjnych samorządu, możemy wskazać obszary problemowe, których rozwiązanie
powinno stać się przedmiotem działań samorządu lokalnego, a jest treścią części
programowej niniejszego dokumentu. Realizując zadania nakreślone w strategii, samorząd
będzie dążył do:
1) zapewnienia potrzebującym odpowiedniej pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej
oraz dostępu do szeroko pojętego poradnictwa;
2) integracji i aktywizacji różnych grup społecznych;
3) przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia;
4) wspierania grup szczególnego ryzyka i zapobiegania ich społecznemu wykluczeniu;
5) wspierania lokalnych inicjatyw;
6) szerzenia edukacji ustawicznej;
7) zapewnienia dostępu do informacji i poradnictwa;
8) otoczenia rodziny opieką i udzielania jej pomocy w powrocie do prawidłowego
funkcjonowania;
9) podejmowania działań systemowych w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy;
10) promowania zdrowego stylu życia;
11) poprawy infrastruktury i dostosowanie jej do możliwości niepełnosprawnych.
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2. ANALIZA SWOT

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca
do badania otoczenia, analizowanego obszaru oraz analizy jego wnętrza.
Gmina Sułkowice posiada ograniczony wpływ na kształtowanie się procesów społecznoprawnych będących w jej otoczeniu. Może jednak w sposób aktywny wykorzystywać szanse
oraz unikać zagrożeń płynących z otoczenia.

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości
gminy w aspekcie analizowanych jej sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca
budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to
ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie
i inspiracja dla lokalnej polityki społecznej.

Analiza SWOT stanowi kompleksowe narzędzie pomocnicze pozwalające pogłębić ocenę
otoczenia planowanego przedsięwzięcia, a także wewnętrznych aspektów warunkujących jego
powodzenie.

Z oczywistych względów w niniejszej analizie zdefiniowano jedynie czynniki mające
kluczowe znaczenie dla polityki społecznej Gminy Sułkowice. Analizę SWOT oparto na
wyodrębnionych czynnikach mających wpływ na rozwój sfery społecznej. Treść analizy jest
z natury szersza niż wyspecyfikowane czynniki rozwojowe, gdyż obejmuje ona nie tylko pola
działań polityki społecznej, lecz również uwzględnia efekty tych działań, np. stan rozwoju
systemu pomocy społecznej, w tym poziom rozwoju instytucji realizujących politykę
społeczną władz samorządowych.
Określanie szans i zagrożeń w przedstawionej poniższej części dokumentu oparte zostało na
zestawieniu mocnych i słabych stron.

83

2.1 ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Mocne strony
1. Dobrze zorganizowana i wyposażona
sieć szkół i przedszkoli.
2. Duża oferta zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
3. Wysoki poziom wykształcenia kadry
oświatowej.
4. Oddziały integracyjne w szkołach
i przedszkolu nr 1.
5. Posiadanie
kwalifikacji
zawodowego
i doświadczenia
pracowników socjalnych.
6. Dobre rozpoznanie środowiska;
7. Wysoki poziom korzystania ze
środków unijnych w ramach realizacji
programów Kapitał Ludzki.
8. Kompleksowy system pomocy dla
potrzebujących rodzin.
9. Sprawnie
działający
Zespół
Interdyscyplinarny
do
Spraw
Przemocy w Rodzinie.
10. Współpraca instytucji zajmujących
się dzieckiem i jego rodziną.
11. Funkcjonowanie
Świetlicy
Środowiskowej i jej filii w każdej
miejscowości gminy - 4 godziny
dziennie od poniedziałku do piątku.
12. Zapewnienie dzieciom możliwości
bezpiecznych i rozwijających zajęć
podczas ferii szkolnych i wakacji.
13. Duża liczba i dobre wykorzystanie
obiektów sportowych zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
14. Istnienie podmiotów organizujących
zajęcia wspierające dla dzieci
i młodzieży ( kluby sportowe,
ośrodek kultury, grupy oazowe).
15. Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych i ich rodzin.
16. Duża
liczba
stowarzyszeń
i
organizacji
integrujących
mieszkańców.
17. Działalność grupy AA.
18. Działający Klub Seniora przy Kole
Emerytów.

Słabe strony
1. Dziedziczenie biedy.
2. Duża
liczba
bezrobotnych
(szczególnie
długotrwale
bezrobotnych kobiet).
3. Wyuczona
bezradność
i roszczeniowość postaw.
4. Pokoleniowość rodzin korzystających
z pomocy (syndrom uzależnienia od
pomocy społecznej).
5. Niewystarczające wywiązywanie się
rodziców
ze
swoich
zadań
opiekuńczo-wychowawczych.
6. Nowe zadania gmin zlecane bez
pokrycia finansowego.
7. Przemoc w rodzinach.
8. Ciągle niewystarczająca ilość grup
wolontaryjnych i samopomocowych
do pomocy starszym, chorym,
samotnym.
9. Brak mieszkań socjalnych.
10. Brak jadłodajni.
11. Niechęć
osób
wykluczonych
społecznie
do
pomocy
instytucjonalnej.
12. Alkoholizm wśród mieszkańców
(nadużywanie alkoholu).
13. Brak oferty skierowanej do osób
starszych.
14. Brak specjalistów do terapii rodzin.
15. Niskie
zatrudnienie
osób
niepełnosprawnych.
16. Brak żłobka.
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2.2 ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ

Szanse
1. Pozyskiwanie środków, w tym
unijnych,
na
szeroko
pojętą
działalność społeczną.
2. Wzrost przedsiębiorczości.
3. Nowe miejsca pracy w gminie.
4. Mieszkania socjalne, chronione.
5. Rozwój doradztwa zawodowego,
w tym dla osób niepełnosprawnych.
6. Ograniczenie
dziedziczenia
negatywnych zachowań społecznych
i osobowościowych.
7. Powołanie
Centrum
DoradczoInformacyjnego
dla
osób
niepełnosprawnych.
8. Zintegrowanie działań instytucji
zajmujących się problemami rodziny
oraz
aktywizacji
osób
niepełnosprawnych.

Zagrożenia
1. Niestabilność prawa, brak jasnych
uregulowań zakresie rozdziału zadań
i środków ( państwo-gmina).
2. Rozluźnienie
więzi
rodzinnych
i społecznych.
3. Emigracja zarobkowa.
4. Ubożenie rodzin.
5. Niewystarczające środki na zadania
zlecone.
6. Uzależnienia.
7. Wzrost biurokracji.
8. Wzrost
kosztów
leczenia
i rehabilitacji przy niezmiennych
dochodach.
9. Rozpad rodzin.
10. Wzrost chorób społecznych.
11. Bezrobocie osób młodych skutkujące
patologiami.
12. Brak miejsc pracy.
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CZĘŚĆ III
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
Rozdział I

MISJA
GMINA

SUŁKOWICE

MIESZKAŃCÓW
ZJAWISK

DĄŻY

POPRZEZ

SPOŁECZNYCH,

DO

POPRAWY

ELIMINACJĘ

JAKOŚCI

ŻYCIA

NIEKORZYSTNYCH

WYKORZYSTUJĄC

ISTNIEJĄCE

I MOŻLIWE DO UZYSKANIA ZASOBY FINANSOWE.
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Rozdział II
CELE STRATEGICZNE

Cel strategiczny 1
Rozwój systemowego wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
1.1 Cel operacyjny
Rozszerzenie działań diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie pieczy nad dzieckiem i rodziną
Działania:
Lp.

Nazwa działania

1.1.1 Rozpoznawanie, ocenianie
sytuacji dzieci
i młodzieży na terenie gminy
w zakresie zagrożeń
wychowawczych, potrzeb oraz
konieczności udzielania
wsparcia.

Okres realizacji
Praca ciągła

1.1.2 Opracowanie i realizacja
opracowanie
3-letnich Gminnych Programów programu w 2012,
realizacja
Wspierania Rodziny.
programu - praca
ciągła

Podmiot
Wskaźniki
Podmiot
odpowiedzialny współpracujący
Placówki
Sąd Rodzinny,
ilość
oświatowe
kurator,
interwencji
policja
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Świetlica
Środowiskowa
Ośrodek
Placówki
uchwała Rady
Pomocy
oświatowe,
Miejskiej,
Społecznej
Świetlica
roczne
Środowiskowa
sprawozdania
z realizacji
programu

Koszty
bez kosztów

bez kosztów
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1.2 Cel operacyjny
Poprawa skuteczności wspieranie rodziny i dziecka w prawidłowym funkcjonowaniu
Działania:
Lp.

Nazwa działania

Okres
realizacji
Praca ciągła

1.2.1

Upowszechnianie
informacji o podmiotach
świadczących pomoc
dziecku i rodzinie.

1.2.2

Wspieranie rodzin
Praca ciągła
zagrożonych ubóstwem
poprzez udzielanie pomocy
z systemu pomocy
społecznej, programów
rządowych, świadczeń
rodzinnych, ustawy
o dodatkach
mieszkaniowych oraz przez
organizacje pozarządowe.
Zabezpieczenie potrzeb
Praca ciągła
bytowych dzieci
i młodzieży z rodzin
ubogich poprzez
organizowanie
i finansowanie dożywiania,
w ramach środków
własnych gminy
i programów rządowych

1.2.3

Podmiot
odpowiedzialny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Podmiot
współpracujący
Placówki
oświatowe,
Świetlica
Środowiskowa,
służba zdrowia.
organizacje
pozarządowe

Ośrodek Pomocy
Społecznej

organizacje
pozarządowe

Wskaźniki

Koszty

ilość informacji

bez kosztów

liczba rodzin
wysokość
udzielonych
świadczeń

650 000 zł –
700 000 zł
rocznie

liczba dzieci
objęta pomocą,
koszt udzielonej
pomocy

400 000 zł –
420 000 zł
rocznie
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

(Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania),
stypendiów szkolnych,
zapewnienie niezbędnej
odzieży, przyborów
szkolnych.
Praca ciągła
Tworzenie i wdrażanie
programów w zakresie
wyrównywania szans
edukacyjnych – zajęcia
wyrównawcze,
pozalekcyjne oraz
udzielanie wsparcia
specjalistów - doradcy
zawodowego, psychologa,
pedagoga, socjoterapeuty,
logopedy.
Organizowanie kursów,
Praca ciągła
szkoleń, prelekcji, warsztatów
dla rodziców i opiekunów
z zakresu pracy z dzieckiem,
psychologii rozwojowej
dzieci.
Edukacja
prozdrowotna Praca ciągła
prowadzona
przez
placówki oświatowe.
Organizowanie warsztatów
w zakresie kształtowania
umiejętności społecznych
dzieci i młodzieży

Praca ciągła

Placówki
oświatowe

Świetlica
Środowiskowa

liczba dzieci
i młodzieży
korzystających
z zajęć,
liczba dzieci
i młodzieży
korzystających
ze wsparcia
specjalistów

zatrudnienie
specjalistów
do 60 000 zł
rocznie

Placówki
oświatowe

Świetlica
Środowiskowa

ilość kursów,
szkoleń,
prelekcji,
liczba
uczestników

do 5 000 zł
rocznie

Placówki
oświatowe

Świetlica
Środowiskowa

bez kosztów

Placówki
oświatowe

GKRPA,
Świetlica
Środowiskowa

ilość i rodzaj
zajęć,
liczba
uczestników
ilość
warsztatów,
liczba
uczestników

do 20 000 zł
rocznie
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Praca ciągła

Ośrodek Kultury
Świetlica
Środowiskowa

Placówki
oświatowe,
Ośrodek Pomocy
Społecznej

ilość imprez,
liczba
uczestników,
sprawozdanie
z organizacji
wypoczynku,
organizacje
pozarządowe

60 000 zł –
70 000 zł
rocznie

Praca ciągła

Ośrodek Pomocy
Społecznej

PCPR Myślenice,
Kuratorzy.

liczba rodzin
objętych pomocą
asystenta
rodziny, rodziny
wspierającej,
pracownika
socjalnego

Praca ciągła
1.2.10 Tworzenie
i funkcjonowanie zespołów
interdyscyplinarnych
wspierających
rozwiązywanie problemów
na rzecz dobra dziecka
i rodziny.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Placówki
oświatowe,
policja,
kuratorzy,
Sąd rodzinny

ilość spraw

wynagrodzenie
asystenta –
do 30 000 zł
– 40 000 zł
rocznie,
koszty
ponoszone
przez
rodziny
wspierające
–
do 8 000 zł
rocznie
bez kosztów

1.2.8

1.2.9

Rozwój różnych form
integracji rodzin ze
społecznością lokalną,
organizacja wypoczynku dla
dzieci w okresie ferii
zimowych i letnich,
organizacja imprez
integracyjnych, kulturalnych,
festynów itd.
Zapewnienie rodzinie
przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych pomocy
asystenta rodziny, rodziny
wspierającej oraz
pracownika socjalnego.

90

1.2.11 Wspieranie rodzin w
formie poradnictwa
specjalistycznego, terapii
rodzinnej, mediacji.

Praca ciągła

Ośrodek Pomocy
Społecznej

1.2.12 Intensyfikacja pracy z rodziną Praca ciągła
naturalną w celu powrotu
dziecka z pieczy zastępczej do
środowiska rodzinnego.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

szkoleń Praca ciągła
1.2.13 Organizowanie
i tworzenie warunków do
działań rodzin wspierających
oraz tworzenie możliwości
podnoszenia
kwalifikacji
przez asystentów rodziny
i rodziny wspierające.
1.2.14 Współfinansowanie pobytu Praca ciągła
dziecka w rodzinie
zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce
opiekuńczowychowawczej,
regionalnej placówce
opiekuńczoterapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ośrodek Pomocy
Społecznej

OIK Myślenice,
PCPR Myślenice.

liczba osób
objętych
wsparciem

liczba rodzin
naturalnych, do
których
powróciło
dziecko
z rodziny
zastępczej
ilość szkoleń,
kursów,
liczba osób
podnoszących
kwalifikacje

liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinie
zastępczej,
w domu dziecka
w placówce
opiekuńczowychowawczej,
regionalnej
placówce
opiekuńczoterapeutycznej

wynagrodze
nie
terapeuty
i mediatora
– do 50 000
zł rocznie
bez kosztów

8 000 zł –
10 000 zł
rocznie

2012 rok –
6 000 zł
2013 rok10 000 zł
2014 rok –
15 000 zł
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Praca ciągła
1.2.15 Dalszy rozwój
i prowadzenie placówek
wsparcia
dziennego
(świetlice środowiskowe)
oraz zapewnienie w nich
miejsc dla dzieci.
Do 2015 roku
1.2.16 Tworzenie oddziałów
żłobkowych przy
przedszkolach
samorządowych lub innych
form opieki nad dziećmi do
3 lat (opiekun dzienny,
kluby dziecięce).
2012 - 2013
1.2.17 Upowszechnienie
informacji o
możliwościach tworzenia
opieki nad dzieckiem do lat
3 przez osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej.

lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym
liczba dzieci
uczestniczących
w zajęciach
świetlicy
środowiskowej

Świetlica
Środowiskowa

Placówki
oświatowe,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
GKRPA

Burmistrz Gminy

Placówki
oświatowe

ilość
utworzonych
oddziałów ,
klubów

koszt
utworzenia
i utrzymania
- 150 000 zł
rocznie

Burmistrz Gminy

Placówki
oświatowe,
Ośrodek Pomocy
Społecznej

ilość informacji

bez kosztów
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Cel strategiczny 2
Ograniczenie bezrobocia i jego skutków.
2.1 Cel operacyjny
Łagodzenie materialnych skutków bezrobocia
Działania:
Lp.

Nazwa działania

2.1.1 Udzielanie pomocy finansowej
osobom i rodzinom, w których
występuje problem bezrobocia
na podstawie ustawy o pomocy
społecznej oraz pomocy
rzeczowej przez organizacje
pozarządowe.

Okres
realizacji
Praca ciągła

Podmiot
Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
Ośrodek
organizacje
Pomocy
pozarządowe
Społecznej

Wskaźniki
liczba osób
objętych
pomocą,
wysokość
udzielonej
pomocy

Koszt
350 000 zł –
400 000 rocznie
– pomoc
finansowa
140 000 zł –
160 000 zł
rocznie –
pomoc
rzeczowa
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Cel operacyjny 2
Aktywizacja, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób zagrożonych bezrobociem
Lp.

Nazwa działania

2.2.1.

Organizowanie kursów, szkoleń
dla osób bezrobotnych
podnoszących lub
zmieniających kwalifikacje
zawodowe.
Doradztwo zawodowe
i psychologiczne dla osób
bezrobotnych.
Organizacja staży, prac
publicznych, prac
interwencyjnych, prac
społeczno – użytecznych.
Utworzenie i funkcjonowanie
Klubu Integracji Społecznej.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Tworzenie warunków
dla powstania spółdzielni
socjalnych – doradztwo, kursy,
szkolenia.

Okres
realizacji
Praca ciągła

Podmiot
Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
Ośrodek
Powiatowy Urząd
Pomocy
Pracy, Placówki
Społecznej
Oświatowe

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Burmistrz
Gminy

Praca ciągła

Do 2013 roku

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2015 rok

Burmistrz
Gminy

Powiatowy Urząd
Pracy
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Powiatowy Urząd
Pracy
Burmistrz Gminy,
Powiatowy Urząd
Pracy

instytucje
i organizacje
pomocowe z terenu
gminy, powiatu

Wskaźniki

Koszt

ilość szkoleń,
kursów,
liczba osób
uczestniczących

20 000 zł –
25 000 zł
rocznie

liczba osób
korzystających
ze wsparcia
liczba osób

45 000 zł –
47 000 zł
rocznie
100 000 zł
rocznie

liczba osób
objętych
wsparciem

500 000 zł
w I roku
działalności,
350 00 zł
w następnych
latach
10 000 zł
rocznie

ilość szkoleń,
kursów,
liczba osób
biorących
udział
w kursach,
doradztwie
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Cel strategiczny 3
Przeciwdziałanie i redukowanie skutków zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie

Cel operacyjny 3.1
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczenie jej skutków

Działania:
Lp.
3.1.1

Nazwa działania
Prowadzenie akcji informacyjnych
kierowanych do społeczności
lokalnej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, sposobów jej
przeciwdziałania, możliwości
uzyskania pomocy oraz
o zadaniach poszczególnych
instytucji, służb i organizacji
pozarządowych w zakresie
przeciwdziałania przemocy oraz
dostępnej ofercie pomocy.

Okres
realizacji
Praca ciągła

Podmiot
Podmiot
odpowiedzialny współpracujący
Ośrodek
placówki
Pomocy
oświatowe,
Społecznej
Świetlica
Środowiskowa,
GKRPA,
policja,
służba zdrowia,
kurator

Wskaźniki
liczba artykułów
prasowych,
liczba
zamieszczonych
informacji na www,
liczba spotkań
informacyjno –
edukacyjnych,
liczba i rodzaj
rozpowszechnionych
materiałów
informacyjnych

Koszty
ok. 1 000 zł
rocznie –
ulotki,
plakaty
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3.1.2

Rozpoznanie, ocena środowiska
lokalnego w zakresie występowania
przemocy oraz konieczności
udzielania wsparcia.

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

placówki
oświatowe,
służba zdrowia,
Świetlica
Środowiskowa,
GKRPA,
parafie,
policja

ilość interwencji

bez kosztów

3.1.3

Promowanie i kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży postaw
alternatywnych wobec przemocy
w rodzinie, podejmowanie działań
profilaktycznych poprzez: kampanie
edukacyjne dla dzieci i rodziców
(konkursy, happeningi, pikniki,
konferencje itp.).

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

placówki
oświatowe
służba zdrowia,
Świetlica
Środowiskowa,
GKRPA

10 000 zł
rocznie

3.1.4

Działalność Zespołu
Interdyscyplinarnego w zakresie
pomocy ofiarom przemocy.

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

OIK Myślenice,
instytucje
i organizacje
z terenu gminy

3.1.5

Udzielenie pomocy oraz wsparcia
psychologicznego, socjalnego,
prawnego ofiarom przemocy przez
Punkt Konsultacyjny.

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

ilość działań,
ilość programów
profilaktycznych
przeciwdziałających
postawom rodzącym
przemoc w rodzinie,
liczba osób
biorących udział
w programach
profilaktycznych
oraz działaniach
edukacyjnych
liczba „Niebieskich
kart”,
liczba zgłoszeń,
liczba spotkań grup
roboczych, liczba
spotkań Zespołu
liczba osób objętych
wsparciem
poszczególnych
specjalistów

bez kosztów

8 000 zł
rocznie

96

3.1.6

3.1.7

Utworzenie i funkcjonowanie grup
wsparcia dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych.
Zapewnienie ofiarom przemocy
schronienia w mieszkaniu
chronionym.

2012 rok –
utworzenie
grupy,
praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2013 rok

Burmistrz
Gminy

3.1.8

Współpraca z instytucjami oraz
organizacjami zajmującymi się
pomocą ofiarom i sprawcom
przemocy.

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

3.1.9

Umożliwienie podnoszenia
kwalifikacji specjalistom
świadczącym pomoc osobom
doznającym przemocy.

Praca ciągła

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

liczba osób objętych
wsparciem

11 000 zł
rocznie

Ośrodek Pomocy
Społecznej

liczba osób
korzystających

OIK,
PCPR,
policja,
służba zdrowia,
parafie

12 000 zł –
15 000 zł
rocznie
utrzymanie
mieszkania
bez kosztów

ilość interwencji
podjętych przez
instytucje
pomocowe na
wniosek Zespołu
Interdyscyplinarnego
ilość kursów,
10 000 zł
szkoleń
rocznie
wewnętrznych
i zewnętrznych
liczba osób
uczestniczących
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Cel operacyjny 3.2
Zapobieganie uzależnieniom oraz ograniczenie i łagodzenie skutków ich występowania

Działania:
Lp.
3.2.1

3.2.2

Nazwa działania
Działania informacyjnoedukacyjne w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom (kampanie
społeczne, akcje,
konkursy) oraz
upowszechnianie
informacji o podmiotach
świadczących pomoc
osobom uzależnionym
i współuzależnionym.
.
Opracowanie i realizacja
programów
profilaktycznych
oraz edukacyjnych,
prowadzenie zajęć
korekcyjnych dla
młodzieży
uzależnionej od alkoholu,
szkolenia i warsztaty dla
nauczycieli.

Okres realizacji
Praca ciągła

Praca ciągła

Podmiot
odpowiedzialny
Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

Podmiot
współpracujący
placówki
oświatowe,
Świetlica
Środowiskowa,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
służba zdrowia,
policja

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

Placówki
oświatowe,
Świetlica
Środowiskowa,
Ośrodek Kultury

Wskaźniki

Koszty

liczba kampanii,
akcji,
liczba konkursów,
liczba informacji
na stronach www

1 000 zł
rocznie

Ilość konkursów,
liczba
uczestniczących
dzieci, młodzieży

11 000 zł
rocznie
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3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Organizacja wolnego
czasu dla młodzieży
i dzieci (zajęcia
pozalekcyjne,
pozaszkolne, sportowe,
półkolonie letnie,
zimowe), organizacja
spotkań integracyjnych
dla dzieci
niepełnosprawnych,
działalność świetlicy
środowiskowej.
Prowadzenie szkoleń dla
sprzedawców napojów
alkoholowych, kontrola
przestrzegania zasad
i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych,
podejmowanie interwencji
w przypadku
nieprzestrzegania ustawy.
Udzielanie pomocy
psychospołecznej oraz
prawnej osobom
uzależnionym
i współuzależnionym.
Tworzenie grup wsparcia
dla osób
współuzależnionych od
alkoholu – zatrudnienie
psychologa, terapeuty

Praca ciągła

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

kluby sportowe,
Świetlica
Środowiskowa,
Ośrodek Kultury,
Placówki
oświatowe,
Biblioteka
Publiczna

Liczba dzieci
i młodzieży
korzystających

238 000 zł
rocznie

Zgodnie z
harmonogramem
Gminnego
Programu
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

Policja
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Burmistrz Gminy

liczba
1 500 zł
sprzedawców
rocznie
uczestniczących
w szkoleniu,
ilość
przeprowadzonych
kontroli

Praca ciągła

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

Punkt
Konsultacyjny ds.
uzależnień

Liczba osób
objętych pomocą

26 000 zł
rocznie

2013 rok

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

Punkt
Konsultacyjny ds.
uzależnień

Liczba osób
objętych
wsparciem

11 000 zł
rocznie
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3.2.7

Motywowanie do
Praca ciągła
podejmowania leczenia,
oraz podejmowanie
działań mających na celu
orzeczenie przez sąd
poddania się leczeniu
osób uzależnionych od
alkoholu (działalność
GKRPA, opinie biegłych).

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

3.2.8

Diagnoza problemów
2012 rok alkoholowych,
co 3 lata
narkomanii, w środowisku
lokalnym.

Pełnomocnik ds.
rozwiązywania
problemów
społecznych

3.2.9

Utworzenie
i funkcjonowanie Klubu
Integracji Społecznej

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Do 2013 roku

Punkt
Konsultacyjny ds.
uzależnień,
GKRPA
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Zespół
Interdyscyplinarny
na rzecz
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie,
Sąd Rejonowy
GKRPA,
Placówki
oświatowe,
Zespół
Interdyscyplinarny
Burmistrz Gminy,
Powiatowy Urząd
Pracy

Liczba osób
uzależnionych
podejmujących
dobrowolne
i przymusowe
leczenie,
liczba osób
skierowanych do
biegłego

23 000 zł
rocznie

opracowana
diagnoza

bez kosztów

liczba osób
objętych
wsparciem

500 000 zł
w I roku
działalności
350 00 zł
w następnych
latach
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Cel strategiczny 4
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych

Cel operacyjny 4.1
Wzrost aktywności oraz tworzenie warunków do godnego życia osób starszych
Działania:
Lp.
4.1.1

4.1.2

Nazwa działania
Rozwój Klubu Seniora
działającego w ramach
Koło Terenowe Polskiego
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Sułkowicach poprzez
utworzenie filii w każdej
miejscowości Gminy.
Organizowanie kursów,
szkoleń dla osób
starszych w zakresie
umiejętności korzystania
z różnych zdobyczy
technicznych.

Okres
Podmiot
realizacji
odpowiedzialny
Powstanie filii Gminny Ośrodek
w każdej
Kultury
miejscowości
do 2015 roku

Praca ciągła

Gminny
Kultury

Podmiot
współpracujący
Koło Terenowe
Polskiego Związku
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów

Wskaźniki

Koszty

ilość
10 000 zł –
działających
15 000 zł
filii,
rocznie
liczba członków

Ośrodek Koło Terenowe
Ilość szkoleń, 10 000 zł
Polskiego Związku kursów
rocznie
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów,
Stowarzyszenia
Gospodyń,
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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Ośrodek Koło Terenowe
Polskiego Związku
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów,
stowarzyszenia
gospodyń,
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy organizacje
Społecznej
pozarządowe,
stowarzyszenia

ilość imprez,
spotkań,
liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
integracyjnych,
imprezach

10 000 zł
rocznie

liczba osób
objętych
pomocą

50 000 zł
rocznie

Praca ciągła

Ośrodek Pomocy organizacje
Społecznej
pozarządowe,
stowarzyszenia

liczba osób
objętych
pomocą

40 000 zł –
50 000 zł
rocznie

2013 rok

Burmistrz Gminy

ilość
wydawanych
posiłków

koszt
uruchomienia
120 000 zł

Praca ciągła

Ośrodek Pomocy PCPR Myślenice
Społecznej

liczba osób
umieszczonych
w DPS

170 000 zł
rocznie

4.1.3

Rozwijanie aktywnych
form spędzania wolnego
czasu przez osoby starsze
– zaspakajanie potrzeb
kulturalno-społecznych,
organizowanie
cyklicznych imprez
i spotkań integracyjnych

Praca ciągła

4.1.4

Udzielanie wsparcia
finansowego i rzeczowego
na podstawie ustawy
o pomocy społecznej oraz
przez organizacje
pozarządowe.
Poprawa dostępności do
usług opiekuńczych
obejmujących pomoc
w zaspakajaniu
codziennych potrzeb,
opiekę higieniczną,
zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Uruchomienie
i funkcjonowanie
jadłodajni.

Praca ciągła

Umieszczanie
i ponoszenie opłaty za
osoby wymagającej
całodobowej opieki
w Domach Pomocy
Społecznej.

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Gminny
Kultury

organizacje
pozarządowe
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Cel operacyjny nr 4.2
Tworzenie warunków i przyjaznego środowiska do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zdrowotnym i zawodowym osób
długotrwale chorych i niepełnosprawnych.
Działania:
Lp.

Nazwa działania

4.1.1

Organizacja spotkań
integracyjnych, paraolimpiad,
wycieczek.

4.1.2

Funkcjonowanie klas
integracyjnych.
Dostęp do bezpłatnej rehabilitacji
społecznej – psychologa,
logopedy, pedagoga, terapeuty,
asystenta osoby niepełnosprawnej.
Organizacja kursów i szkoleń
podnoszących i zmieniających
kwalifikacje zawodowe osób
niepełnosprawnych, wsparcie
doradcy zawodowego.

4.1.3

4.1.4

Okres
realizacji
Praca ciągła

Praca ciągła
Praca ciągła

Praca ciągła

Podmiot
Podmiot
odpowiedzialny
współpracujący
Gminny Ośrodek Dom Pomocy
Kultury
Społecznej,
Środowiskowy Dom
Samopomocy,
Placówki oświatowe,
Stowarzyszenie
Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych
„Kolonia”,
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Burmistrz
Placówki oświatowe
Gminy
Burmistrz
Stowarzyszenie
Gminy
Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych
„Kolonia”
Ośrodek Pomocy Stowarzyszenie
Społecznej
Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych
„Kolonia”

Wskaźniki
liczba osób
uczestniczących
ilość spotkań

liczba uczniów,
ilość klas
liczba osób
korzystających

liczba osób
korzystających
ilość
zorganizowanych
kursów, szkoleń

Koszty
25 000 zł
rocznie

50 000 zł
rocznie

15 000 zł
rocznie
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4.1.5

Utworzenie i funkcjonowanie
Klubu Integracji Społecznej.

do 2013 roku

4.1.6

Dostęp do bezpłatnej rehabilitacji
leczniczej dzieci i młodzieży.

Praca ciągła

4.1.7

Partycypacja w kosztach zakupu
mikrobusu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

2015rok

4.1.8

Udzielanie wsparcia finansowego Praca ciągła
i rzeczowego
na podstawie
ustawy o pomocy społecznej oraz
przez organizacje pozarządowe.

4.1.9

Dalsza likwidacja barier
architektonicznych w budynkach
użyteczności publicznej.
Programy zdrowotne gminy profilaktyka stomatologiczna dla
dzieci i młodzieży, profilaktyka
astmy i chorób alergicznych
młodzieży szkolnej, profilaktyka
wad postawy, oraz
partycypowanie w kosztach
programów zdrowotnych powiatu.
Organizowanie corocznych „Dni
zdrowia” w gminie.

4.1.10

4.1.11

Ośrodek Pomocy Burmistrz Gminy,
Społecznej
Powiatowy Urząd
Pracy
Burmistrz
organizacje
Gminy
pozarządowe
Burmistrz
Gminy

Stowarzyszenie
Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych
„Kolonia”,
PFRON
Ośrodek Pomocy organizacje
Społecznej
pozarządowe,
stowarzyszenia

Praca ciągła

Burmistrz
Gminy

PFRON

Praca ciągła

Burmistrz
Gminy

Starostwo
Powiatowe,
służba zdrowia,

Praca ciągła

Burmistrz
Gminy

służba zdrowia

liczba osób
objętych
wsparciem
liczba osób
objętych
wsparciem
kwota udzielonej
pomocy

500 000 zł
rocznie
25 000 zł
rocznie

liczba osób
objętych pomocą

60 000 zł
rocznie

ilość
dostosowanych
budynków
ilość programów
zdrowotnych

100 000 zł
rocznie

sprawozdanie
ilość specjalistów
biorących udział

15 000 zł
rocznie

150 000
(całość
kosztów)

100 000 zł
rocznie
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Cel strategiczny 5
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.
Cel operacyjny 5.1
Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gminie.
Działania:
Lp.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Nazwa działania

Okres
działania
Praca ciągła

Opracowanie i realizacji
programów profilaktyczno –
edukacyjnych
w placówkach oświatowych
Zwiększenie częstotliwości Praca ciągła
patrolowania i wizytowania
miejsc publicznych
w mieście.
Zapewnienie mieszkańcom Praca ciągła
bezpieczeństwa na drodze
miedzy innymi poprzez:
remont ulic, budowę
chodników, przejść dla
pieszych, oświetlenia,
znaków drogowych, progów
zwalniających.
Monitoring miejsc
Praca ciągła
publicznych.

Podmiot
odpowiedzialny
Placówki
oświatowe

Podmiot
Wskaźniki
współpracujący
policja,
ilość programów,
straż miejska
liczba
uczestników

Burmistrz Gminy

straż miejska,
policja

Koszty
bez kosztów

ilość interwencji

bez kosztów

Burmistrz Gminy

ilość
zrealizowanych
inwestycji

200 000 zł
rocznie

Burmistrz Gminy

ilość miejsc
monitorowanych

50 000 zł
rocznie
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Ramy finansowe poszczególnych działań będą ulegać zmianie zgodnie ze
wskaźnikiem inflacji oraz ewaluacją Strategii.

II. Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii
będą:
1. Budżet Państwa.
2. Budżet Gminy Sułkowice.
3. Budżet Samorządu Województwa Małopolskiego.
4. Fundusz Pracy.
5. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Środki Unii Europejskiej.
7. Środki finansowe podmiotów III sektora, stanowiące wkład własny przy realizacji
zadań publicznych.
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Rozdział III
1. WDRAŻANIE, MONITORING, EWALUACJA ORAZ ZASADY
REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
Monitoring to systematyczne określanie dynamiki zmian danego zjawiska. Na gruncie
zarządzania strategicznego monitoring rozumiany jest, jako proces systematycznego zbierania
i

analizowania

danych

(informacji)

ilościowych

oraz

jakościowych,

dotyczących

prowadzonych działań, wdrażanych projektów bądź całej strategii, tak w aspekcie
finansowym jak i rzeczowym.
Monitoring jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres wdrażania strategii.
Jego celem jest zapewnienie zgodności realizacji strategii z wcześniej zatwierdzonymi
założeniami i wytyczonymi celami. Pośrednio, wykorzystywany jest także do bieżącego
wykrywania potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowania. Ponadto, dane gromadzone
i opracowywane w procesie monitoringu są niezbędne do ewaluacji strategii.
Celem ewaluacji jest permanentne dążenie do ulepszania, poprawy skuteczności i wzrostu
efektywności działań. Owocem ewaluacji powinny być z jednej strony pozytywne efekty
w sferze społecznej bądź gospodarczej (powiązane z danym programem lub działaniem, –
jako elementem strategii), z drugiej zaś wzrost przejrzystości oraz promocja działań
podejmowanych przez władze lokalne.

Do istotnych kwestii ewaluacyjnych zalicza się:
1) trafność ocenia związek pomiędzy zdefiniowanymi celami a istniejącymi problemami
społeczno-gospodarczymi, które mają zostać rozwiązane dzięki danej interwencji
(działaniu);
2) skuteczność porównuje efekty realizacji z wcześniejszymi planami, tzn. porównuje
faktyczne produkty, rezultaty i oddziaływanie z przewidywanymi;
3) efektywność

wskazuje

na

stosunek

pomiędzy

produktami,

rezultatami

i oddziaływaniem a wkładem (zwłaszcza zasobami finansowymi), który został użyty,
by je osiągnąć;
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4) użyteczność sprawdza, czy osiągnięte dzięki interwencji oddziaływanie odpowiada
potrzebom społecznym i problemom społeczno-gospodarczym, które mają zostać
rozwiązane (z pominięciem wszelkich odniesień do ustalonych celów interwencji);
5) trwałość ocenia szanse trwania efektów realizacji programu w średnim i długim
okresie po zaprzestaniu finansowania.

Systematyczne gromadzenie informacji i odpowiednia ich analiza – będąca zasadniczym
elementem

ewaluacji,

umożliwia

dokonywanie

stosownych

zmian

(udoskonalania

prowadzonych działań) w czasie trwania projektu czy nawet w trakcie realizacji całej
strategii. Przedmiotem oceny powinien być, zatem również harmonogram realizacji
poszczególnych założeń strategii.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna opierać się na stałej diagnozie
sytuacji w gminie, ponieważ jej celem jest konsekwentne dążenie do poprawy, jakości życia
mieszkańców. Główne założenia strategii nie powinny być poddawane zmianom, jednak cele
operacyjne i działania powinny być stale aktualizowane i modyfikowane w zależności od
uwarunkowań wewnątrz, jak i w otoczeniu gminy.
Postuluje się, aby skuteczność monitoringu i ewaluacji oprzeć na następujących zasadach:
2) powołanie zarządzeniem Burmistrza Zespołu Zadaniowego wdrażającego Strategię;
3) systematyczność spotkań powołanego Zespołu;
4) ocena realizacji Strategii na podstawie zawartych w niej wskaźników;
5) proponowanie nowych rozwiązań.
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Schemat wdrażania i monitoringu realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół zadaniowy

Urząd Miejski
Organizacje Pozarządowe
Instytucje zewnętrzne

Burmistrz Gminy

Rada Miejska

Do zadań Zespołu będzie należało w szczególności:
1) zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania
Strategii – sprawozdania z poszczególnych podmiotów (instytucji publicznych
i niepublicznych);
2) przygotowywanie rocznego raportu na temat wdrażania Strategii, który będzie
przedstawiany Burmistrzowi do 31 stycznia następnego roku, a następnie do 31marca
przekazywany przez Burmistrza do zatwierdzenia Radzie Miejskiej;
3) nadzór nad realizacją celów i działań przewidzianych w Strategii.
Pracami Zespołu Zarządzającego będzie kierował Koordynator.

Integralną częścią Strategii będą następujące Programy:
1) Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Sułkowice na lata 2008-2013;
2) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w Gminie Sułkowice;
3) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – program roczny;
4) Gminny

Program

Profilaktyki,

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz innych uzależnień w Gminie Sułkowice – program
roczny;
5) Program wspierania rodziny – opracowywany co 3 lata;
6) Programy zdrowotne .
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Strategia zostanie przyjęta w formie uchwały Rady Miejskiej. Wdrażane zmiany będą
również podlegały uchwaleniu przez Radę Miejską. Zmiany w Strategii inicjowane będą
przez Burmistrza Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz grupy społeczno-gospodarcze
uczestniczące w procesie wdrażania i realizacji Strategii.
Wdrażanie, realizację i prowadzenie monitoringu nadzorować będzie Burmistrz Gminy we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Oceną realizacji Strategii zajmować się będzie
Rada Miejska. Bazą informacji statystycznej, gromadzonej na potrzeby wskaźników
monitorowania będą informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego oraz dane
otrzymane od instytucji, organizacji i grup środowiskowych biorących udział w programach,
działaniach związanych z poszczególnymi celami realizacji Strategii. Raporty z realizacji
będą opracowywane przez Zespół Zadaniowy i przedstawiane Radzie Miejskiej.
Aktualizacja Strategii będzie dokonywana co najmniej raz na trzy lata.

Dokument ten jest „otwarty” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi
i wnioski. Aktualizacja będzie dokonywana w wyniku monitoringu zjawisk społecznych
rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji
społeczno – gospodarczej w gminie.
Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki
społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych,
społecznych i ich uwzględnienia w Strategii. Dlatego wprowadzanie zmian w zapisach
Strategii jest niezbędne.
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Rozdział IV
1. ZAKOŃCZENIE
Przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie
lokalnym stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne.
Pogłębiające się dysproporcje dochodowe rodzin, zjawiska związane ze sferą ubóstwa,
niedostatek materialny rodzin, problemy egzystencji osób samotnych i starszych oraz
niepełnosprawnych, bezrobotnych tworzą powiązany ze sobą konglomerat problemów
społecznych, które decydują w istocie o sposobie odczuwania, jakości życia przez
społeczność lokalną.
Od skuteczności ich rozwiązania zależy funkcjonowanie wspólnoty samorządowej,
jaką stanowi gmina. Rozwiązanie procesów społecznych jest procesem długofalowym
wymagającym wprowadzenia „rozwiązań systemowych”.
Powyższe założenia stały się podstawą do tworzenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Sułkowice.
W Strategii po przedstawieniu diagnozy sytuacji społecznej gminy pokazane zostały kierunki,
cele i zadania, które należy wdrożyć, aby działania wynikające z realizacji Strategii zapewniły
minimalny poziom bezpieczeństwa socjalnego.
Przy

wykorzystaniu

wszystkich

dostępnych

możliwości

finansowych

i organizacyjnych, jakie są w dyspozycji samorządu gminy, powiatu i województwa realna
wydaje się realizacja założonych celów i kierunków działania w celu poprawy życia
mieszkańcom gminy. Szansą w realizacji projektów jest również możliwość ubiegania się
o środki z programów rządowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
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