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Wykaz użytych skrótów
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
UM – Urząd Miejski
KPP – Komenda Powiatowa Policji
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ZI – Zespół Interdyscyplinarny
500+ - świadczenie wychowawcze
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy
DPS – Dom Pomocy Społecznej
SPGZOZ – Samodzielny, Publiczny, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
PK - Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz
Dotkniętych Przemocą
NK – Niebieskie Karty
GR – grupa robocza
MOK – Miejski Ośrodek Kultury
OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
SR – Sąd Rejonowy
KP – Komisariat Policji
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WSTĘP
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) na gminie spoczywa obowiązek opracowania
i realizacji

gminnej

uwzględnieniem

strategii

programów

rozwiązywania
pomocy

problemów

społecznej,

profilaktyki

społecznych
i

ze

rozwiązywania

szczególnym
problemów

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Przepisy wskazują ramową zwartość tego dokumentu. Wymieniają tu:
1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.
Za koordynację realizacji strategii odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej (w
przypadku gmin, w których ośrodek pomocy społecznej przekształcono w centrum usług
społecznych – koordynację prowadzi to centrum).
Dotychczas obowiązująca strategia została opracowana w 2016 r., a okres jej realizacji
przewidziano na lata 2016-2021. Została przyjęta uchwałą NR XXIV/198/16 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2016-2021. Jak wynika z prowadzonej
rok do roku ewaluacji była ona dokumentem, w ramach którego generalnie celnie zdiagnozowano
ówczesną sytuację społeczną gminy, dokonano prawidłowej identyfikacji obszarów problemowych
i wreszcie zaproponowano adekwatne środki zaradcze dzięki czemu udało się osiągnąć
projektowane zmiany prowadzące do tworzenia instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych
warunków sprzyjających ograniczeniu obszarów wykluczenia społecznego. Upływ czasu na jaki
strategia została przyjęta, ewolucja sytuacji społecznej oraz doświadczenia uzyskane w związku
z opracowaniem i wdrażaniem poprzedniego dokumentu składają się na konieczność opracowania
nowej (niniejszej) strategi.
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Wspomniana praktyka płynąca ze strategii na lata 2016-2021 skłania do odmiennego
ukształtowania (w przypadku niniejszego dokumentu) części diagnostycznej wyrażającego się
zawężeniem obszaru badawczego przy jednoczesnym poszerzeniu aparatu narzędziowego
służącego jego poznaniu (badanie ankietowe). Kolejną różnicą jest dobór metody pozwalającej
na przekucie wniosków płynących z części diagnostycznej na drogi rozwiązania problemów
sformułowane w części planistycznej. Zamiast dotychczas stosowanej Metody Aktywnego
Planowania Strategi z elementami Planowania Projektu Zintegrowanego na Cel zdecydowano się
na analizę SWOT jako prostszą, bardziej czytelną i umożliwiającą wpływ na podejmowane
rozstrzygnięcia szerszej grupie osób (specjalistów) zaangażowanych w tworzenie dokumentu.
Wreszcie szczególną uwagę poświęcono na opracowanie precyzyjnych wskaźników realizacji
działań, które w założonemu mają pozwolić na jeszcze efektywniejsze badanie poziomu osiągnięcia
zakładanych celów oraz adekwatność ewentualnych wniosków płynących z prowadzonej ewaluacji
dokumentu.
W związku z powyższym niniejszy dokument nie jest prostą kontynuacją poprzedniej
strategii. Opierając się na uzyskanych doświadczeniach opracowano narzędzie, które częściowo
innymi metodami zmierza do realizacji tych samych założeń na których oparto jego
bezpośredniego poprzednika – zadość czyniąc wymaganiom stawianym przez przepisy ustawy
o pomocy społecznej. Jednocześnie przyjęte założenia pozwalają oczekiwać, że realizacja jego
zapisów sprawi, że Gmina Nowy Wiśnicz skutecznie i efektywnie stawi czoła trawiącym
ją problemom społecznym stając się atrakcyjnym miejscem do życia dla swoich mieszkańców.
Przyjęta 6 letnia perspektywa realizacji strategi z jednej strony umożliwia planowanie
w jego ramach działań wykraczających poza zaspokajanie doraźnie wynikłych potrzeb, z drugiej
pozwala na elastyczność i efektywność w ewaluacji postępów zmierzających do osiągnięcia
założonych celów oraz samych celów.
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RAMY PRAWNE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2022 –
2027 realizowana będzie przede wszystkim w oparciu o przepisy zawarte w następujących aktach
prawnych:
1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz.
483 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm.),
3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.
zm.),
4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 218 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),
6)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111
z późn. zm.),

7)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),

8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
9) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2021 poz. 1100 z późn. zm.),
11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
12) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020
z późn. zm).
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r. poz. 1327

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ
Charakterystyka Społeczno – Demograficzna
Informacje ogólne
Gmina Nowy Wiśnicz jest gminą miejsko – wiejską położoną w południowej Polsce,
województwie małopolskim, powiecie bocheńskim.

Ma powierzchnię 82,1 km2 i składa się

z 12 miejscowości: Chronów, Kobyle, Kopaliny, Królówka, Leksandrowa, Łomna, Muchówka, Nowy
Wiśnicz, Olchawa, Połom Duży, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały. Największymi pod względem liczby
ludności miejscowościami gminy są Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz i Królówka. Najmniej
mieszkańców mają Chronów, Łomna, Kopaliny i Wiśnicz Mały. Gmina zlokalizowana jest w mniej
więcej równej (ok. 50 km) odległości od Krakowa i Tarnowa, 10 km na południe od Bochni
(siedziba powiatu). Siedzibą organów Gminy jest miasto Nowy Wiśnicz.
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Głównym szlakiem komunikacyjnym jest przebiegająca z południa na północ droga
wojewódzka 965 Limanowa – Zielona. W południowej części gminy przez miejscowość Muchówka
przebiega droga wojewódzka 966 Wieliczka – Tymowa.
Obszar gminy znajduje się w obrębie Pogórza Wiśnickiego – jest atrakcyjny pod
względem przyrodniczym i krajobrazowym. Na terenie wspólnoty samorządowej znajdują się liczne
zabytki kultury materialnej, w tym najbardziej znany – Zamek Kmitów i Lubomirskich położony
Nowym Wiśniczu.
Około 65% powierzchni gminy stanowią użytki role, a 26% leśne. W 2019 r.
w rejestrze REGON odnotowano 1 136 podmiotów gospodarki narodowej działających na jej
terenie.
W rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ
Krajowego Rejestru Sądowego dla terenu gminy znajduje się 37 wpisów (stan na 09 września 2021
r.). Pośród nich 9 to ochotnicze straże pożarne, 6 kluby i stowarzyszenia sportowe, 2 Koła
Gospodyń Wiejskich.

Sytuacja demograficzna
Analiza sytuacji demograficznej ze względu na swoją ważkość dla prawidłowego
formułowania założeń polityki społecznej musi stanowić fundament poprawnie sporządzonej
diagnozy sytuacji społecznej. Aby spełnić swoje zadanie powinna ona obejmować nie tylko opis
właściwości przedmiotu badania, ale i prognozy co do jego zmian w różnej perspektywie czasowej.
Większość danych wykorzystanych do sporządzenia tej części opracowania została
zaczerpnięta z Głównego Urzędu Statystycznego. Jako daty krańcowe przyjęto 31 grudnia 2020
roku (ze względu na ich pełną dostępność i aktualność) i rok 2016 (który był początkiem okresu,
na jaki uchwalono poprzednią strategię).
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. gminę zamieszkiwało 14 250 osób – 7 068 kobiet
i 7 182 mężczyzn. Spośród tych mieszkańców 2 763 mieszkało w mieście (Nowy Wiśnicz)
a pozostali na wsi. Strukturę wiekową mieszkańców gminy obrazuje poniższa piramida wiekowa.
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PIRAMIDA WIEKU DLA GMINY NOWY WISNICZ
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Interpretując powyższe zestawienie, wskazać należy na stacjonarny charakter struktury
wiekowej społeczeństwa gminy – z ustabilizowaną liczbą ludności - co pozytywnie wyróżnia Nowy
Wiśnicz

na tle

zarówno

województwa, jak

i całego kraju. Taki przebieg

relacji ilość

mieszkańców/wiek pozwala na umiarkowanie optymistyczne prognozy co do zachowania (a nawet
niewielkiego wzrostu) wielkości populacji w perspektywie krótko, a nawet średnioterminowej.
Ponadto zachowane są proporcje między płciami (z charakterystyczną, niewielką przewagą w ilości
mężczyzn (z wyłączeniem kategorii osób powyżej 65 r. ż.)).
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Wahania liczby ludności Gminy Nowy Wisnicz
w latach 2016-2020
14249
13853 14021

6916

6946

kobiety

7068

6937

7075

2016
2018
2020

7181

mężczyźni

razem

Przedstawione wnioski znajdują potwierdzenie w analizie wahania poziomu ludności
w latach 2018 – 2020 obrazowanego powyższym wykresem. W ciągu 5 letniego okresu liczba
mieszkańców wzrosła o 2,86% (kobiet o 2,2% a mężczyzn o 3,51%). Na

marginesie

wskazać

należy, że w latach 2012 – 2014, które stanowiły bazę dla diagnozy przeprowadzonej na potrzeby
poprzedniej strategi w tym zakresie odnotowano symboliczny spadek o 0,07%.
Ponadto, jako że wykres obejmuje cały rok 2020 uprawnionym jest stwierdzenie,
że epidemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie miała znaczącego - negatywnego
wpływu na stabilność wartości wskaźnika poziomu ludności dla gminy Nowy Wiśnicz.
Stabilna jest też sytuacja gminy jeżeli spojrzeć na nią z perspektywy ekonomicznych
grup wiekowych. W okresie 2016 – 2020 nieznacznie wzrósł odsetek ludności w wieku przed
i poprodukcyjnym (przy czym w tym drugim przypadku wzrost miał charakter bardziej
dynamiczny). Jednocześnie nastąpił spadek udziału osób w wieku produkcyjnym. Zmiany te są
niewielkie, a ich charakter (wspomniany jednoczesny wzrost ilości osób w wieku przed
i poprodukcyjnym) sprawia, że wydają się nie stanowić problemu, w krótkiej perspektywie.
W dłuższej perspektywie jednak sytuacja może wymagać uwagi. Mimo wszystko pod względem
struktury ekonomicznych grup wiekowych mieszkańców Gmina Nowy Wiśnicz wyróżnia się in plus
w perspektywie problemów demograficznych kraju. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
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Rok

Osoby w wieku

Osoby w wieku

Osoby w wieku

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

l. osób

%

l. osób

%

l. osób

%

2016

3177

22,93%

8566

61,83%

2110

15,23%

2018

3240

23,11%

8563

61,07%

2218

15,82%

2020

3336

23,41%

8577

60,19%

2337

16,40%

W latach 2016 – 2020 liczba dzieci w wieku przed przedszkolnym (od narodzin
do ukończenia 3 r. życia) wahała się zachowując jednak trend wzrostowy. Liczba ta stanowiła
około 4% ogółu ludności gminy. Liczba urodzeń w tym okresie była płynna i oscylowała wokół
200, przy czym od 2018 r. spada.

Rok

Dzieci

Dzieci

Dzieci

do

do

do

ukończenia

ukończenia

ukończenia

1 r. życia

2 r. życia

3 r. życia

Łącznie

Liczba
urodzeń

2016

198

177

187

562

196

2018

212

184

207

603

213

2020

192

165

224

581

187

W analizowanym okresie niespełna 30% mieszkańców mogło (musiało) korzystać
z placówek edukacyjnych na różnym poziomie (ze względu na wiek). Dane wskazują na niewielki
spadek w tym zakresie – zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w stosunku odsetka do całości
populacji gminy. Charakterystyczny jest wzrost ilości dzieci w wieku przedszkolnym (o prawie 8%)
i starszych klas szkoły podstawowej – dawnych gimnazjów (o prawie 15%), przy jednoczesnym
dynamicznym (o prawie 17%) spadku ilości młodzieży w wieku wskazującym na pobieranie
edukacji na jej najwyższych szczeblach (uczniowie szkół policealnych, studenci). Tendencje
te korelują z danymi zawartymi w piramidzie wieku. Szczegółową sytuację w tym zakresie obrazuje
poniższa tabela.
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Ogółem do liczby
Rok

3-6 lat

7-12 lat

13-15

16-18

19-24

lat

lat

lat

mieszkańców
l. osób

%

2016

703

1083

480

512

1223

4001

28,88%

2018

703

1082

549

464

1064

3862

27,54%

2020

758

1096

551

508

1020

3933

27,60%

Jeżeli spojrzeć w analizowanym okresie na kategorię osób w wieku poprodukcyjnym
jako charakterystyczne jawią się dwie tendencje, a to: wzrost liczby osób zaliczających się do niej
(i to zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i odsetka w stosunku do ogólnej liczby ludności) oraz
dysproporcja w ilości kobiet w stosunku do mężczyzn.
Od 2016 do 2020 r. liczba osób w wieku emerytalnym wzrosła o niemal 11%
co przełożyło się na wzrost udziału tej grupy wiekowej w odsetku mieszkańców gminy o ok. 1,2%.
Nieproporcjonalność tej relacji najprawdopodobniej wynika z faktu, że jak wspomniano
równocześnie następuje wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (i ogólnej liczby
mieszkańców) i należy oceniać ją pozytywnie.
Różnica pomiędzy ilością kobiet a mężczyzn w wieku emerytalnym wynika z faktu,
że dla Pań zaczyna się on po ukończeniu 60 roku życia oraz że średnia długość życia mężczyzn jest
zdecydowanie niższa. Oba te czynniki wyraźnie widać, jeżeli spojrzeć na szczegółowe kategorie
wiekowe w analizowanej grupie społecznej. Największa przewaga kobiet (około 220% z tendencją
spadkową w badanym okresie) cechuje grupę osób w wieku pomiędzy 60 lat dla Pań i 65 lat dla
Panów, a 69 rokiem życia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kobiety wcześniej przechodzą
na emeryturę i kategoria ta w ich przypadku jest znacznie pojemniejsza. W przedziale 70-79 lat
dysproporcja mocno maleje (ok. 130% z tendencją spadkową), aby znowu wyraźnie wzrosnąć
(ok. 170% z tendencją wzrostową) w najstarszej kategorii wiekowej (powyżej 80 roku życia).
Związane jest to ze wspomnianą różnicą średniej długości życia pomiędzy płciami. Dysproporcja
pomiędzy płciami w grupie osób w wieku poprodukcyjnym jest charakterystyczna także w skali
województwa i kraju i nie wyróżnia Gminy Nowy Wiśnicz.
Szczegółową sytuację demograficzną w okresie 2016 – 2020 przedstawia poniższa
tabela.
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Rok

60(k);65(m)
- 69

70-79

80+

Odsetek
wśród
ogólnej
liczby
mieszkań
ców (%)

Łącznie

K

Średnia
długość życia
dla Polski
(GUS)

K

M

K

M

K

M

M

K

M

2016

639

285

423

298

293

172

1355

755

15,23

81,9

73,9

2018

653

299

435

338

309

184

1397

821

15,82

81,7

73,8

2020

699

329

448

360

319

182

1466

871

16,40

80,7

72,6

Oprócz czynników o charakterze naturalnym (urodzenia i zgony) wpływ na stan
ludności gminy mają migracje. Ruchem w tym zakresie objęte było ok. 1% populacji (z tendencją
spadkową w badanym okresie). Zdecydowana większość migrantów wyprowadza się i wprowadza
do/z innych Polskich gmin, przepływy zagraniczne stanowią niewielki odsetek całości. Saldo
migracji w całym przeanalizowanym przedziale czasowym jest korzystne, w niewielkim stopniu
wpływające na wzrost ilości mieszkańców gminy. Charakterystyczne jest, że mimo powolnego
spadku rozmiaru zjawiska (napływ o 8,6%, odpływ o 11,6%) pozytywny poziom bilansu utrzymuje
się na niezmienionym poziomie. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli.
Migracje - napływ

Rok

wew.

zewn.

Migracje – odpływ
wew.

zewn.

Migracje - łącznie
wew.

zewn.

Balans

2016

140

6

129

1

11

5

16

2018

134

8

115

11

19

-3

16

2020

128

9

114

6

14

3
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Podsumowując ocenę sytuacji demograficznej Gminy Nowy Wiśnicz wskazać należy,
że pozwala ona z pewną dozą optymizmu patrzeć w przyszłość (przynajmniej tą najbliższą).
Stabilny poziom ludności, dodatnie saldo migracji, niewielki wzrost ilości mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym stanowią podstawy dokonanej oceny. Z drugiej strony pamiętać należy,
że rosnąca liczba mieszkańców w wieku przed i poprodukcyjnym oznacza konieczność
uwzględnienia ich potrzeb w tworzonych dokumentach o charakterze strategicznym. Powoduje
również konieczność stałego monitoringu zmian zachodzących w populacji, ponieważ mogą one
mieć kardynalne znaczenie dla zasadności i kierunków modyfikacji ustalonych celów tychże
dokumentów.
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Problemy społeczne
Problemem społecznym jest zjawisko niepożądane (negatywne, stanowiące swego
rodzaju uciążliwość), które w taki sposób (negatywny) odbierane i oceniane jest w danej
społeczności (a przynajmniej w jej znaczącej części). Zatem w celu dokładnego zbadania
problemów społecznych danej zbiorowości należy ocenić nie tylko obiektywne występowanie
danego zjawiska, jego powodów, cech i skutków, ale i stosunku, jaki mają doń członkowie
dotkniętej nim społeczności.
Taka koncepcja – przyjęta na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu –
spowodowała, że w celu sporządzenia diagnozy sytuacji Gminy Nowy Wiśnicz pod kątem
dokuczających jej mieszkańcom problemów społecznych skorzystać należało co najmniej z dwóch
rodzajów narzędzi. Po pierwsze za pomocą metod charakterystycznych dla analizy danych
zastanych (metody statystyczne) dokonać należało opisu zjawisk mających potencjał, aby stać się
zgodnie z przytoczoną definicją problemami społecznymi (charakter taki, nawet jeżeli nie jest
im przypisywany przez mieszkańców aktualnie może objawić się w przyszłości). I po drugie, nie
mniej istotne, dokonać należało badania opinii mieszkańców nt. tychże zjawisk. Czynność taka
wymagała posłużenia się badaniem ankietowym. Kombinacja efektów zastosowania tych dwóch
rodzajów narzędzi badawczych umożliwiła uzyskanie pełnego obrazu zjawisk.
W ramach Desk Research analizie poddano szereg zjawisk społecznych, których
wyboru dokonano sugerując się opinią lokalnych ekspertów w dziedzinie polityki społecznej
(pracowników socjalnych, pedagogów, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie) oraz danymi statystycznymi dot. problemów społecznych wyliczonych
w treści ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.
zm.) mając na względzie ich potencjał do negatywnego oddziaływania na społeczność gminy.
Opisu tychże zjawisk dokonano głównie na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Wiśniczu i Urzędu Miejskiego.
Badanie ankietowe przeprowadzono celem uzyskania opinii mieszkańców gminy
nt. wybranych problemów społecznych (a właściwie zjawisk aspirujących do tego tytułu). Przede
wszystkim zatem miało dać ono odpowiedź na pytanie, które z nich są dla lokalnej społeczności
szczególnie uciążliwe. Zadane pytania służyły też ustaleniu cech badanych zjawisk, i tym samym
umożliwiły znalezienie właściwych sposobów przeciwdziałania im/ograniczania ich negatywnych
skutków. Ankietę przeprowadzono w okresie od 11 do 22 października 2021 r. Została ona
udostępniona w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Usług Komunalnych,
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była także dystrybuowana przez pracowników socjalnych MOPS. Możliwość jej wypełnienia miał
każdy chętny, łącznie zebrano 130 poprawnie uzupełnionych formularzy. Taki dobór próby nie
gwarantował jej reprezentatywności, Jednocześnie pozwalał na w miarę szeroki dostęp do opinii
mieszkańców gminy. Jako że celem badania było poznanie subiektywnych opinii pośród
mieszkańców,

zastosowanie

takich

zasad

doboru

próby

odpowiadało

założonym

celom

badawczym.

Problemy społeczne Gminy Nowy Wiśnicz

Zagadnienia ogólne
W

znakomitej

większości

przeciwdziałanie

skutkom

problemów

społecznych

mieszkańców gminy stanowi pole działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Suma
indywidualnych problemów osób i rodzin, które korzystają z pomocy tej instytucji mogła dać zatem
obraz zjawisk mających potencjał wyrosnąć do rangi, w której znacząca część lokalnej zbiorowości
uzna

je za szczególnie

niepokojące. Jednocześnie dzięki „instytucjonalizacji” (włączenie

ich w obszar zainteresowania organów państwa) tych przypadków uzyskują one wymiar
obiektywny – mierzalny. W związku z powyższym dla dokonania diagnozy sytuacji społecznej
Gminy Nowy Wiśnicz przeanalizowano informacje będące w dyspozycji MOPS w Nowym Wiśniczu,
a tam gdzie było to celowe uzupełniono je o dane z innych źródeł (PUP, UM, KPP).
Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące liczby osób i rodzin objętych pomocą MOPS
w Nowym Wiśniczu w badanym okresie.
Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba rodzin
objętych pracą
socjalną

Liczba osób
w rodzinach
objętych pracą
socjalną

2016

219

108

405

177

598

2018

201

97

308

183

520

2020

212

81

231

157

434

Jak wynika z zestawienia liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia nie uległa
większym wahaniom, spadają jednak pozostałe wskaźniki, a to liczba rodzin (w tym objętych pracą
socjalną) i liczba osób w rodzinach. Taka zmiana wartości wskaźników sugeruje, że po pierwsze
rzeczywista skala problemów społecznych gminy (przynajmniej tych ujawnionych) spada (coraz
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mniej rodzin doświadcza trudności, wymagających interwencji systemu pomocy społecznej),
po drugie jednak problemy których doświadczają rodziny nawarstwiają się. O ile pierwsza
okoliczność zdaje się nie wymagać wyjaśnień to w przypadku drugiej wskazać należy, że w roku
2016 przeciętna rodzina korzystająca z pomocy MOPS składała się z ok. 3,4 osoby (uwzględniając
osoby samotne) a ok. 29,6% jej członków miało przyznaną jakąś formę pomocy. Z kolei w 2020 r.
przeciętna rodzina miała wielkość 2,8 osoby i już prawie 36,2% jej członków uzyskało prawo
do świadczeń. Można z tego wnioskować o wzroście ilości rodzin mniejszych i osób samotnie
gospodarujących w systemie pomocy społecznej przy jednoczesnym spadku ilości rodzin
wielodzietnych, a po drugie o okoliczności, że poszerzeniu uległa gama świadczeń pobieranych
przez członków jednego gospodarstwa domowego. To z kolei świadczy o tym, że gospodarstwa
te poddane są oddziaływaniu większej ilości negatywnych zjawisk niż wcześniej i wymagają
zastosowania

szerszego

wachlarza

środków

mających

im

przeciwdziałać

(rodziny

wieloproblemowe). Poniżej przedstawiono zestawienie typów rodzin korzystających z pomocy
społecznej.
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2016
Ogółem
w tym o liczbie
członków:

2020

177

183

157

1

45

79

65

2

34

27

23

3

15

12

15

4

27

14

12

5

27

23

14

6 i więcej

29

28

21

59

39

28

1

5

1

2

2

12

6

6

3

23

13

8

4

9

13

7

5

7

4

5

6

1

0

0

7 i więcej

3

1

0

9

11

7

17

19

14

w tym rodziny z dziećmi ogółem
w tym o liczbie
dzieci:

2018

Rodziny niepełne
Rodziny emerytów i rencistów

Jego analiza potwierdza wnioski zawarte w poprzednim akapicie. Właściwie wszystkie
wskaźniki w tym zestawieniu w badanym okresie spadły. Najbardziej dynamicznie w zakresie liczby
rodzin z dziećmi (o 52,54%). Jedyna kategoria, w przypadku której odnotowano wzrost
to gospodarstwa jednoosobowe (o 44,44%). Zmiany te poważnie odbiły się na strukturze
gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej: w 2016 r. rodziny z dziećmi
stanowiły ponad 33% klientów ośrodka, a gospodarstwa jednoosobowe niewiele ponad 25%,
podczas gdy w 2020 r. sytuacja odwróciła się i rodziny z dziećmi stanowią jedynie 18% pośród
ogółu rodzin w systemie pomocy społecznej, a gospodarstwa jednoosobowe, aż ponad 41%.
Rodziny objęte interwencją systemu pomocy społecznej zostały włączone w obszar
oddziaływania MOPS z powodu trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Sytuacja
ta powodowana mogła być szeregiem zjawisk, w tym potencjalnie mających charakter problemów
społecznych. W praktyce pracy ośrodka zachodzi konieczność zakwalifikowania tych przyczyn
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do jednej z kategorii wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zestawienie powodów
wystąpienia trudnej sytuacji życiowej wśród rodzin objętych pomocą MOPS zawiera poniższa
tabela.
Powód trudnej sytuacji
życiowej

2016
Liczba rodzin

2018

Liczba osób
w rodzinach

Liczba rodzin

2020

Liczba osób
w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

65

227

49

142

42

93

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

Bezdomność

1

1

1

1

1

1

Potrzeba ochrony macierzyństwa

7

40

35

203

22

131

W tym:

7

40

35

203

22

131

Bezrobocie

37

131

20

56

18

36

Niepełnosprawność

52

130

54

104

52

102

Długotrwała lub ciężka choroba

46

116

47

84

44

69

Bezradność w sprawach opiek.wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa
domowego
ogółem

45

252

9

35

3

18

9

25

6

20

1

7

37

220

2

12

2

14

Przemoc w rodzinie

0

0

1

6

0

0

Potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi

0

0

0

0

0

0

Alkoholizm

1

1

5

13

5

5

Narkomania

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

0

0

0

0

0

0

Trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą

0

0

0

0

0

0

Zdarzenie losowe

0

0

0

0

0

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

0

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

1

3

W tym:

Wielodzietność

Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
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Z analizy informacji w niej zawartych wynika, że najpowszechniejszymi problemami,
z którym borykały się rodziny mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz są niepełnosprawność i ubóstwo
(w całym badanym okresie dotknęły one łącznie odpowiednio 158 i 156 rodzin). Nieco tylko mniej
dokuczliwa okazała się długotrwała choroba (137 rodzin). Na kolejnych miejscach znalazły się
bezrobocie (75 przypadków) i alkoholizm (4 przypadki). Wiele wskazań znalazło się w kategoriach:
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –
rodziny wielodzietne oraz potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, jednak zdaniem
zespołu tworzącego strategie wielodzietności nie sposób umieścić w typie problemów społecznych,
a należy traktować ją jedynie jako pojęcie socjologiczne i dlatego w kontekście dalszych rozważań
traktowana jako zjawisko samoistne zostanie zignorowana. Sama jednak kategoria - bezradność
w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ma istotne
znaczenie w kontekście niniejszego dokumentu i mimo stosunkowo niewielkiej wykazanej
w zestawieniu liczby przypadków (3 w 2020 roku) zostanie szerzej omówiona w dalszej części
tekstu. Mniejszą liczbę wskazań odnotowano w zakresie: bezdomność, klęska żywiołowa bądź
ekologiczna i przemoc w rodzinie. W badanym okresie nie udzielano pomocy w związku
z zaistnieniem pozostałych okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
oczywiście nie oznacza to, że zagadnienia te nie miały znaczenia dla realizacji polityki społecznej
na terenie gminy – o czym dalej (ta sama uwaga dotyczy niektórych okoliczności, które
w powyższym zestawieniu uzyskały mniejszą liczbę wskazań – w szczególności przemocy
w rodzinie).
Jeżeli chodzi o dynamikę zjawisk w latach 2016 – 2020 to wskazać należy,
że w badanym okresie liczba rodzin objętych pomocą społeczną spadła o 30,62%. Największe
zmiany dotyczyły pomocy udzielanej z powodu ubóstwa i bezrobocia (odpowiedni spadek
o 35,38% i 51,35%) oraz alkoholizmu (wzrost o 400%).
W ocenie zespołu opracowującego strategię powyższe zestawienie co do zasady
odpowiada obrazowi negatywnych zjawisk mogących nieść potencjał problemów społecznych oraz
ich skali. Od niniejszego stwierdzenia są jednak cztery wyjątki, dotyczące: problemów alkoholizmu
oraz wspomnianych już przemocy w rodzinie i problemach w wykonywaniu funkcji opiekuńczowychowawczych przez rodziny. Ponadto wyłączenia w osobną – kompleksową kategorię wymagają
problemy utrudniające funkcjonowanie osobom starszym.
Jak wynika z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespołu Interdyscyplinarnego i MOPS ich skala jest szersza niżby wynikało to z przedstawionych
dotychczas danych.
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Liczba prowadzonych
procedur zobowiązania
do poddania się leczeniu
odwykowemu

2016

2018

2020

29

17

15

Informacje zagregowane w powyższej tabeli wskazują, że

liczba wszczynanych

procedur zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu spada. Pamiętać jednak należy,
że GKRPA podejmuje działania w stosunku do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu
powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku
zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
w związku z tym GKRPA posiada wiedzę jedynie na temat pewnego (ujawnionego) wycinka
zjawiska. Istotne jest także spostrzeżenie, że problem ten dotyczy nie tylko osoby uzależnionej ale
i jej rodziny (zagadnienie współuzależnienia), stąd faktyczna liczba osób dotkniętych problemem
jest znacznie wyższa. Cechą charakterystyczną problemów z nadużywaniem alkoholu jest ich
częste

skorelowanie

ze zjawiskiem

przemocy

w

rodzinie

(uzależnienie

jest

czynnikiem

sprzyjającym), stąd m. in. wynika ich szczególnie negatywne oddziaływanie na społeczność
lokalną, a tym samym konieczność uwzględnienia w treści niniejszego dokumentu.
Ocena ta (istnienie związku pomiędzy uzależnieniem a przemocą) nie znalazła jednak
prostego i bezpośredniego przełożenia na dynamikę zmian w skali zjawiska przemocy w rodzinie.
Jak wynika z poniższego zestawienia liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego
w związku z podejrzeniem wystąpienia w nich przemocy jest w miarę stabilna w badanym okresie.

Liczba rodzin objęta
pomocą Zespołu
Interdyscyplinarnego

2016

2018

2020

27

27

31

Podobnież jak w przypadku uzależnienia od alkoholu ZI dysponuje wiedzą na temat
przypadków przemocy w rodzinie, które zostały „ujawnione” zatem wykazane wartości
odpowiadają jedynie fragmentowi zjawiska. Wskazać też należy, że podane wartości obejmują
ogólną liczbę rodzin poddanych oddziaływaniom ZI w danym roku, a nie tylko rodzin „nowych”.
Podsumowując zarówno problemy wynikające z nadużywania alkoholu jak i przemocy
w rodzinie ocenić należy jako zjawiska niosące istotne negatywne konsekwencje dla społeczności
gminy i w związku z tym wymagające uwzględnienia w
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
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ramach planowania strategicznego

Trzecia kategoria problemów, która nie w pełni uwidacznia się w wartościach
dotychczas przeanalizowanych danych MOPS to problemy opiekuńczo-wychowawcze. Pomoc dla
rodzin ich doświadczających udzielana jest nie tylko w ramach systemu pomocy społecznej ale
także systemu wspierania rodziny. Dlatego potwierdzenia o ważkości tych zjawisk dla jakości życia
mieszkańców gminy należy szukać w wartościach wskaźników charakterystycznych dla zadań
realizowanych w ramach tej dziedziny życia. Zestawienie podstawowych informacji w tym zakresie
zostało zawarte w poniższej tabeli.
2016

2018

2020

Liczba rodzin objęta
pomocą asystenta
rodziny

6

5

6

Liczba dzieci z terenu
gminy przebywających,
w różnych formach
pieczy zastępczej

8

11

13

Z powyższego wynika, że w analizowanym okresie wzrosła liczba dzieci umieszczonych
w różnych formach pieczy zastępczej (aż o 62%) pomimo utrzymywania się liczby rodzin, którym
udzielono pomocy w formie asystenta rodziny na stałym poziomie. W połączeniu z uprzednio
zaprezentowanymi danymi dot. zaangażowania systemu pomocy społecznej w wsparcie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz faktem rosnącej liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym daje to obraz zjawiska mogącego mieć potencjał problemu
społecznego.
Wreszcie zespół tworzący strategie uwzględniając wnioski płynące z analizy sytuacji
społeczno-demograficznej na tle zaprezentowanych powyżej danych MOPS i mając na uwadze
ważkość

poruszanych

treści

zaproponował

wyodrębnienie

dodatkowej

kategorii

zjawisk

wymagającej uwagi w ramach niniejszego dokumentu – a to zagadnienia związane z trudną
sytuacją osób starszych. Koncepcja ta związana jest ze stwierdzeniem, że osoby w wieku
poprodukcyjnym stanowią istotną i stale powiększająca się grupę w skali całości populacji oraz
faktem, że proporcjonalnie częściej dotykani są oni problemami związanymi ze stanem zdrowia
i niepełnosprawnością, które to okoliczności stanowią nader częsty powód interwencji systemu
pomocy społecznej.
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W związku z powyższym ustalono poniższy katalog zjawisk, które poddane zostały
szczegółowej analizie w ramach niniejszej strategii:
1. Ubóstwo;
2. Niepełnosprawność;
3. Długotrwała lub ciężka choroba;
4. Bezrobocie;
5. Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych;
6. Uzależnienie od alkoholu;
7. Przemoc w rodzinie;
8. Trudna sytuacja osób starszych.
Okoliczności te poddane zostały dalszemu badaniu w ramach przeprowadzonej wśród
mieszkańców gminy ankiety. W ramach tegoż zadano respondentom 5 pytań pozwalających
określić ich stosunek do wybranych zjawisk, ocenę co do ich zasięgu oraz wpływu na życie osób
nimi dotkniętych. Działanie to pozwoliło na wykazanie istnienia drugiej (subiektywnej) przesłanki
niezbędnej do zakwalifikowania danej okoliczności do kategorii problemów społecznych.
Pierwsze z pytań z tej serii stanowiło prośbę o dokonanie w skali 5-cio stopniowej
oceny

częstotliwości występowania określonych zjawisk. Ocena 1 oznacza, że dane zjawisko

nie występuje wśród mieszkańców gminy, a 5 że dotyka wszystkich jej mieszkańców. Zestawienie
odpowiedzi zawiera poniższa tabela:
Rodzaj zjawiska/skala problemu

1

2

3

4

5

ubóstwo

23

42

45

19

1

niepełnosprawność

14

48

46

17

5

długotrwała lub ciężka choroba

10

35

56

24

5

bezrobocie

17

45

49

17

2

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

17

49

44

18

2

uzależnienie od alkoholu

12

27

63

25

3

przemoc w rodzinie

20

54

44

11

1

trudna sytuacja osób starszych

12

31

52

23

12

21

W następnym pytaniu poproszono o dokonanie oceny dotyczącej zmian w skali
zjawiska w perspektywie 5-letniej. Umożliwiono respondentom wybór jednej z odpowiedzi:
wzrosło, nie zmieniło się, spadło. Podsumowanie udzielonych odpowiedzi zawiera tabela.
Rodzaj zjawiska/typ zmiany

wzrosła

nie zmieniła
się

spadła

ubóstwo

23

44

63

niepełnosprawność

31

90

9

długotrwała lub ciężka choroba

42

84

4

bezrobocie

19

63

48

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

18

93

19

uzależnienie od alkoholu

57

65

8

przemoc w rodzinie

27

89

14

trudna sytuacja osób starszych

46

69

15

Kolejne pytanie dotyczyło prośby o dokonanie oceny w skali 5-stopniowej szkodliwości
wymienionych zjawisk dla osób/rodzin nimi dotkniętych. Ocena 1 oznacza, że występowanie
okoliczności nie wywiera żadnego wpływu na funkcjonowanie osoby/rodziny, a 5 oznacza,
że całkowicie uniemożliwia jej prawidłowe wypełnianie przypisanych ról społecznych. Poniżej
zaprezentowano uzyskane odpowiedzi:
Rodzaj zjawiska/poziom wpływu

1

2

3

4

5

ubóstwo

13

20

53

33

11

niepełnosprawność

9

28

41

40

12

długotrwała lub ciężka choroba

10

24

39

39

18

bezrobocie

8

27

47

36

12

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

11

26

51

35

7

uzależnienie od alkoholu

9

15

34

39

33

przemoc w rodzinie

12

22

31

37

28

trudna sytuacja osób starszych

9

24

38

36

23
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Wreszcie ostatnie dwa pytania z tej serii dotyczyły osobistych kontaktów mieszkańców
gminy z wybranymi problemami społecznymi. W pierwszym z nich poproszono o informację
nt. bezpośredniego doświadczenia ankietowanego badanym zjawiskiem, a w drugim znajomości
osoby/rodziny która została nim dotknięta. Zestawienie udzielonych odpowiedzi zawarto poniżej.
Rodzaj
zjawiska/doświadczenie
zjawiska

bezpośrednie

znajomość
osoby/rodziny
doświadczonej

tak

nie

nie
wiem

tak

nie

nie
wiem

ubóstwo

28

98

4

71

45

14

niepełnosprawność

20

108

2

95

30

5

długotrwała lub ciężka choroba

42

86

2

94

30

6

bezrobocie

43

86

1

79

46

5

bezradność w sprawach-opiekuńczo
wychowawczych

11

112

7

63

52

15

uzależnienie od alkoholu

18

110

2

97

27

6

przemoc w rodzinie

16

109

5

56

61

13

trudna sytuacja osób starszych

32

90

8

75

46

9

W efekcie opracowania przedstawionych wyników utworzono zestawienie pozwalające
porównać ze sobą elementy zjawisk poddane badaniu ankietowemu. W przypadku skali problemów
oraz oceny ich szkodliwości budując zestawienie przyjęto średnią wartość arytmetyczną dla
wszystkich udzielonych odpowiedzi, dla pytań dotyczących doświadczenia zjawisk oraz znajomości
rodzin/osób nimi dotkniętych przyjęto liczbę odpowiedzi pozytywnych. Z kolei zaś dla pytania
dotyczącego fluktuacji skali zjawiska dla każdego z nich zsumowano liczbę odpowiedzi „nie
zmieniła się” i „wzrosła” pomniejszoną o odpowiedzi „zmniejszyła się”. Tak otrzymany wynik
w zamyśle ma umożliwić porównanie skali zmian pomiędzy zjawiskami (im mniejsza wartość
wskaźnika tym bardziej ankietowani oceniali, że dane zjawisko spadło, większa wartość wskazuje
na to, że skala problemu nie zmieniła się lub wzrosła). Na podstawie tak dobranych wskaźników
utworzono zestawienie, którego graficzny zapis zaprezentowano na kolejnej stronie.
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Ocena negatywnych zjawisk społecznych przez mieszkańców gminy Nowy Wisnicz
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skala występowania
szkodliwość
zmiana skali występowania
doświadczenie bezpośrednie
znajomość osoby/rodziny doświadczającej
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Jak wynika z powyższego wykresu według ankietowanych wszystkie badane zjawiska
są obecne na terenie gminy. Ich zasięg oceniono średnio na 2,65 (w skali od 1 do 5) oznacza
to, że negatywny (wszystkie zostały ocenione jednoznacznie negatywnie – uzyskały ocenę ponad
3 w 5 stopniowej skali) wpływ badanych zagadnień na życie społeczności gminy jest na tyle
istotny, że został zauważony przez jej członków. Za najpowszechniejsze uznano trudną sytuację
osób starszych, uzależnienie od alkoholu i długotrwałą i ciężką chorobę. Po drugiej stronie znalazły
się bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaczych, ubóstwo i przemoc w rodzinie.
Jeżeli spojrzeć na wykres pod kątem zmiany skali zjawiska w ostatnich pięciu latach
to widać, że ankietowani wskazali na ubóstwo i bezrobocie jako te, których zasięg uległ mocnemu
ograniczeniu, niepokojące wzrosty zauważyli natomiast w przypadku problemów powodowanych
przez długotrwałą lub ciężka chorobę i uzależnienie od alkoholu.
Ciekawie prezentuje się relacja między wskazaną oceną skali zjawiska, a znajomością
osoby/rodziny nim dotkniętej i bezpośredniego jego doświadczenia. O ile w pierwszym przypadku
wyniki są zbieżne (wysoki poziom oceny zasięgu problemu związany jest z wysokim poziomem
znajomości osób/rodzin nim dotkniętych) to reguła ta zupełnie nie potwierdza się w przypadku
drugiej sytuacji – ankietowani stwierdzili, że problemy które występują w stosunkowo szerokim
zakresie nie dotyczą bezpośrednio ich. Charakterystyczny jest również wysoki odsetek odpowiedzi
pozytywnych

na

pytanie

o

znajomość

osoby/rodziny

dotkniętych

badanymi

zjawiskami

co potwierdza hipotezę o ich znaczącym zasięgu w skali gminy.
Stwierdzić zatem należy, że uzyskane w efekcie przeprowadzonego badania
ankietowego wyniki potwierdzają, że wskazane w drodze analizy danych statystycznych zjawiska
społeczne mają charakter problemów społecznych. Dane zastane wskazują na ich obiektywne
występowanie na terenie gminy, a respondenci w wypełnianych przez siebie kwestionariuszach
w sposób subiektywny potwierdzili tą ocenę przypisując im jednocześnie negatywne oddziaływanie
na społeczność lokalną. Okoliczności te wypełniają znamiona przyjętej na potrzeby niniejszego
opracowania definicji problemów społecznych.
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Ubóstwo
Ubóstwo jest problemem społecznym, który doczekał się licznych definicji. Nie
wchodząc w szczegóły przyjąć można, że jest to sytuacja w której dochód gospodarstwa
domowego nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb jego członków

(podobnie jak

w przypadku definicji także w kwestii zawartości katalogu tychże potrzeb istnieją liczne
stanowiska). Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że w szereg tych gospodarstw zaliczyć należy
te, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528,00 zł (w przypadku
gospodarstw jednoosobowych 701,00 zł), a od stycznia 2022 r. odpowiednio 600,00 zł i 776,00 zł.
Z kolei ustawa o świadczeniach rodzinnych stanowi, że zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł (764,00 zł jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne) – ustalając tym samym jako kryteria dostępu kwoty zbliżone
do tych z systemu pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach swoich kompetencji
wspiera osoby dotknięte problemem ubóstwa. Głównym narzędziem jakim dysponują pracownicy
socjalni w tym zakresie (oprócz pracy socjalnej) są świadczenia pieniężne i pomoc rzeczowa.
W przypadku rodzin z dziećmi dodatkowo użyteczne są wypłacane świadczenia rodzinne (należy
jednak pamiętać, że celem tej formy pomocy jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka, a nie bezpośrednia walka z ubóstwem). Poziom zaangażowania w realizację tych zadań
pozwala uzyskać obraz zjawiska oraz zmian jaki podlega. Szczegółowe informacje w tym zakresie
zawiera poniższa tabela.
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Rok

Rodzaj wskaźnika
Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu
ubóstwa

2016

Całkowita kwota świadczeń z pomocy społecznej przyznana
z powodu ubóstwa
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne
Całkowita kwota wypłat zasiłku rodzinnego
Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu
ubóstwa

2018

Całkowita kwota świadczeń z pomocy społecznej przyznana
z powodu ubóstwa
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne
Całkowita kwota wypłat zasiłku rodzinnego
Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu
ubóstwa

2020

Całkowita kwota świadczeń z pomocy społecznej przyznana
z powodu ubóstwa
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne
Całkowita kwota wypłat zasiłku rodzinnego

Wartość wskaźnika
65
193 905,40 zł
471
2 312 876,00 zł
49
183 901,73 zł
456
2 266 427,00 zł
42
186 030,46 zł
244
1 885 919,00 zł

Z zestawienia wynika, że w analizowanym okresie znacząco spadł odsetek gospodarstw
domowych objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa (o ponad 35%) oraz rodzin
uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego (ponad 48% mniej). Rodziny wspierane przez
MOPS z powodu tego problemu stanowiły odpowiednio 36,8% (2016 r.) i 26,8% (2018 r. i 2020 r.)
ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.
Interesująco wygląda porównanie ilości rodzin objętych w badanym okresie prawem
do świadczenia wychowawczego (500+) z ilością rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego.
Należy tu jednak pamiętać, że od lipca 2019 r. świadczenie 500+ wypłacane jest od pierwszego
dziecka w rodzinie. I tak w 2016 r. rodzin uprawnionych do 500+ było 1 201 rok później 1 309
a w 2020 r. (a więc już po wspomnianych zmianach) 1 839. Oznacza to, że bez względu
na modyfikacje zasad programu liczba rodzin nim objętych rosła podczas gdy liczba rodzin
pobierających zasiłek rodzinny spadała. W przeanalizowanej sytuacji zatem, spośród rodzin
z dziećmi początkowo (w 2016 r.) niemal 40% dotkniętych było problemem ubóstwa, odsetek ten
spadł do niewiele ponad 13% w 2020 r.
27

Wskazać w końcu należy, że o ile kwota świadczeń z pomocy społecznej przeznaczana
na walkę z ubóstwem w badanym okresie spadła jedynie nieznacznie o 4,06%, to o wiele
dynamiczniej spadła kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych bo o 18,46% (która to dynamika
i tak jest mniejsza od spadku ilości świadczeniobiorców). W zestawieniu nie uwzględniono
nakładów zrealizowanych w ramach wypłaty świadczenia 500+ ponieważ

ustawodawca

wielokrotnie twierdził, że nie ma on charakteru socjalnego – służącego walce z ubóstwem –
a demograficzny.
W

ramach

przeprowadzonej

ankiety

22%

badanych

stwierdziło,

że

zostało

bezpośrednio doświadczonych zjawiskiem a 55% zadeklarowało, że jest jej osobiście znana
osoba/rodzina dotknięta problemem ubóstwa.
Jak wynika z zaprezentowanego wcześniej zestawienia respondenci ocenili zasięg
zjawiska na przeciętnie 2,48 w 5 stopniowej skali. W stosunku do pozostałych problemów lepszy
(mniejszy) wynik uzyskała jedynie przemoc w rodzinie. Jeżeli chodzi o zmiany w jego natężeniu
to aż ponad 48% ankietowanych stwierdziło, że w ostatnich pięciu latach skala ubóstwa spadła
(18% że wzrosła, a 34% że nie zmieniła się).
Podobnie wypadło ubóstwo pod kątem zaburzeń jakie powoduje w wypełnianiu ról
społecznych („szkodliwość”) i z przeciętną oceną 3,07 zostało wyprzedzone jedynie przez
bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.
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Przyczyny ubóstwa
według mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz
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Badanym zadano pytanie o przyczyny ubóstwa (mogli zaznaczyć maksymalnie
3 odpowiedzi stąd nie sumują się one do 130). Zestawienie udzielonych odpowiedzi zawarto
w poniższym wykresie. Z

udzielonych

odpowiedzi

wynika,

że

mieszkańcy

gminy

wiążą

występowanie ubóstwa przede wszystkim z bezrobociem (26,67%). Niewiele mniej wskazań
uzyskały: niski poziom wykształcenia (20,32%) i wiek (16,19%). Jako mniej istotną przyczynę
wskazano

wielodzietność

(co

jest

spójne

z

przedstawioną

analizą

relacji

poziomu

świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego). W kategorii inne
respondenci wskazywali głównie na lenistwo (5 odpowiedzi) i uzależnienia (5 odpowiedzi).
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Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,75
3,63
3,53
3,4
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Jeżeli chodzi o ocenę dostępności (w skali od 1 do 5) wybranych usług systemu
wsparcia społecznego służących łagodzeniu skutków ubóstwa dokonaną przez mieszkańców gminy
Nowy Wiśnicz (zestawienie zawarte w powyższym wykresie) charakterystyczna jest stosunkowo
wysoka pozycja świadczeń finansowych. Ponadprzeciętnie wypada też dostęp do pomocy
rzeczowej, najsłabiej (poniżej średniej) oceniono różne formy dopłat do mieszkania (dodatki
mieszkaniowe i energetyczne).
Zasadniczo z analizy treści udzielonych odpowiedzi wynika, że ubóstwo jest na terenie
gminy wciąż istotnym wyzwaniem, choć jego skala dynamicznie maleje. Spadek ten ankietowani
wiążą z ograniczeniem zasięgu zjawiska bezrobocia oraz transferami socjalnymi (500+). Dla dalszej
jego marginalizacji istotne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia związane
z kondycją finansową gospodarstw domowych, w których skład wchodzą osoby starsze,
niepełnosprawne i legitymujące się niskim poziomem wykształcenia. Istotną rolę odgrywać
powinien rozwój dostępności do świadczeń pozwalających na łagodzenie skutków konieczności
ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania. Wnioski te znajdują potwierdzenie w zaprezentowanej
analizie danych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.
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Niepełnosprawność
Podobnie jak w przypadku ubóstwa niepełnosprawność definiowana jest na wiele
sposobów. Na potrzeby niniejszej strategii przejęto stosunkowo szeroką - zawartą w zapisach
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie
z nią niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych
z powodu

stałego

lub

długotrwałego

naruszenia

sprawności

organizmu,

w szczególności

powodującą niezdolność do pracy.
Formalnie za osobę niepełnosprawną uznaje się taką, która dysponuje stosownym
orzeczeniem. W polskim systemie prawnym w tym zakresie istnieje dwoistość. Z jednej strony
funkcjonuje zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności – na podstawie przepisów ustawy
o rehabilitacji, z drugiej orzekanie o niezdolności do pracy – na podstawie przepisów ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja ta oprócz bezpośrednich
konsekwencji dla osób niepełnosprawnych utrudnia pozyskanie informacji nt. skali zjawiska
w szczególności na najniższym – gminnym – poziomie. W praktyce też w środowisku funkcjonuje
wiele osób spełniających definicyjne warunki pozwalające uznać je za osoby niepełnosprawne,
a jednocześnie nieposiadające orzeczenia, które by fakt ten potwierdzało. W związku z tym
w niniejszej analizie oparto się o dane MOPS i Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce.
W praktyce działań tut. Ośrodka Pomocy Społecznej osoby niepełnosprawne stanowią
szeroką grupę klientów. Są one objęte wsparciem nie tylko w ramach systemu pomocy społecznej,
ale i ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podobnie jak w sytuacji osób dotkniętych ubóstwem
podstawową formą pracy z osobami niepełnosprawnymi (i ich opiekunami) jest praca socjalna.
W przypadkach tego wymagających (lub jeżeli prawo do świadczeń wynika z decyzji
administracyjnej mającej charakter związany) udzielanie jest im wsparcie finansowe lub pomoc
rzeczowa. Ponadto, jeżeli konieczne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki, a rodzina
z różnych przyczyn nie może tego zrobić, udzielane jest wsparcie w formie usług opiekuńczych lub
skierowania do Domu Pomocy Społecznej.
Gmina

Nowy

Wiśnicz

w

ramach

działań

poprawiających

jakość

życia

osób

niepełnosprawnych prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce. Jest to jednostka
organizacyjna zapewniająca pomoc do życia w środowisku rodzinnym i społecznym osobom
z zaburzeniami psychicznymi, które pomocy takiej potrzebują w wyniku upośledzenia niektórych
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, a w szczególności zwiększanie ich zaradności
i samodzielności życiowej.
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Zestawienie liczby świadczeniobiorców oraz kwot świadczeń przyznanych w związku
ze zidentyfikowaną w rodzinie niepełnosprawnością zawiera poniższa tabela.
Rok

2016

2018

2020

Rodzaj wskaźnika

Wartość
wskaźnika

Świadczenia realizowane w ramach ustawy o
pomocy społecznej w związku ze stwierdzoną
niepełnosprawnością

Liczba gospodarstw domowych

Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy)

Liczba świadczeniobiorców

273

Łączna kwota wypłaconych
świadczeń

876 640,10 zł

Łączna kwota świadczeń

Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy

52
183 811,23 zł

35

Liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze z powodu niepełnosprawności

5

Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono specjalistyczne usługi
opiekuńcze

2

Liczba niepełnosprawnych mieszkańców gminy przebywających w DPS

2

Świadczenia realizowane w ramach ustawy o
pomocy społecznej w związku ze stwierdzoną
niepełnosprawnością

Liczba gospodarstw domowych

Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy)

Liczba świadczeniobiorców

281

Łączna kwota wypłaconych
świadczeń

1 110 847,02 zł

Łączna kwota świadczeń

Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy

54
203 699,74 zł

35

Liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze z powodu niepełnosprawności

3

Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono specjalistyczne usługi
opiekuńcze

3

Liczba niepełnosprawnych mieszkańców gminy przebywających w DPS

4

Świadczenia realizowane w ramach ustawy o
pomocy społecznej w związku ze stwierdzoną
niepełnosprawnością

Liczba gospodarstw domowych

Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy)

Liczba świadczeniobiorców

279

Łączna kwota wypłaconych
świadczeń

1 623 892,30 zł

Łączna kwota świadczeń

Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy

52
244 011,68 zł

35

Liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze z powodu niepełnosprawności

3

Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono specjalistyczne usługi
opiekuńcze

4

Liczba niepełnosprawnych mieszkańców gminy przebywających w DPS

5
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Z

zaprezentowanych

danych

wynika,

że

pomocą

społeczną

ze

względu

na niepełnosprawność objętych jest 23% więcej gospodarstw domowych niż z powodu ubóstwa
(w 2016 r. relacja ta była odwrotna). Ich liczba w badanym okresie utrzymywała się na stałym
poziomie. Spostrzeżenie to dotyczy także świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych. Jeżeli
dodać ilość osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi opiekuńcze z ilością tych osób
objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi to suma
w całym badanym okresie utrzymywała się na stałym poziomie. Charakterystyczna jest także stale
rosnąca liczba niepełnosprawnych mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy
Społecznej. Jednocześnie znacząco wzrósł poziom środków zaangażowanych w pomoc osobom
niepełnosprawnym – w systemie pomocy społecznej o 32,75%, a świadczeń rodzinnych
aż o 85,24%. Liczba dostępnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Muchówce
w całym 5-letnim okresie nie zmieniła się i wynosiła 35, jednocześnie nie odnotowano
występowania kolejki chętnych do udziału w zajęciach (występowały tzw. „ miejsca nadliczbowe” –
nie wpływały one negatywnie na funkcjonowanie jednostki).
Jeżeli chodzi o analizę odpowiedzi udzielonych przez respondentów w przeprowadzonej
ankiecie to, ocenili oni zasięg zjawiska przeciętnie na 2,62 w skali pięciostopniowej, a zatem
niewiele tylko mniej niż średnia dla wszystkich zjawisk (2,65). Jednocześnie 69% z nich nie
dostrzegła zmiany w jego skali w ostatnim 5 leciu (24% stwierdziło, że przypadków jest więcej,
a tylko niespełna 7% uznało, że skala zjawiska spadła). Tylko nieco ponad 15% respondentów
przyznało, że doświadczyło niepełnosprawności osobiście, ale już 73% badanych potwierdziło,
że znana jest im osoba/rodzina dotknięta tym problemem.
Analizując ocenę poziomu zaburzeń, jaki niepełnosprawność wprowadza w życie
dotkniętych nią osób/rodzin to ankietowani określili go na przeciętnie 3,14 w pięciostopniowej
skali. Wynik taki należy odczytać jako średni w stosunku do pozostałych analizowanych
problemów.

Osiągnięta

wartość

wskazuje

jednak

na

to,

że

w

ocenie

respondentów

niepełnosprawność w sposób istotny zaburza funkcjonowanie rodzin nią dotkniętych.
Mieszkańców gminy zapytano też o ocenę okoliczności mających największe znaczenie
dla jakości życia osób dotkniętych problemem niepełnosprawności. Zestawienie odpowiedzi
zawarto w poniższym wykresie.
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Czynniki wpływające na jakośc życia osób niepełnosprawnych
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Wynika z niego, że ankietowani oceniają jako istotne dla osób niepełnosprawnych:
dostęp do środków finansowych, rehabilitacji i występowanie barier architektonicznych. Mniejsze
znaczenie dla jakości ich życia mają mieć: możliwość rozwoju zainteresowań i utrzymywania
kontaktów z rodziną. Na czynniki należące do pierwszej kategorii istotny wpływ ma polityka gminy.
O ocenę dostępności do wybranych świadczeń łagodzących skutki niepełnosprawności
poproszono w dwuch kategoriach: świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego oraz
zdrowotnych – finansowanych ze środków publicznych. Zestawienie zawarto w poniższej tabeli.
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Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,75
3,49

3,63
3,38

3,38

3,44

3,53
2,92

2,84

2,96

2,9

Jak wynika z zestawienia, w zakresie świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego
najwyżej zostały ocenione te wpływające na status finansowy osoby niepełnosprawnej. Nieco
słabiej (poniżej średniej) wypadły świadczenia polegające na bezpośrednim zapewnieniu jej opieki
(najsłabiej oceniono dostęp do domów pomocy społecznej i innych ośrodków wsparcia). Jeżeli
chodzi o świadczenia zdrowotne to wszystkie – mogące mieć wpływ na jakość życia osoby
niepełnosprawnej – zostały ocenione w okolicach średniej.
Podsumowując, wskazać należy, że zarówno z treści przeanalizowanych danych, jak
i informacji uzyskanych od mieszkańców w drodze ankiety niepełnosprawność stanowi istotny
problem społeczny na terenie gminy, zarówno pod względem jej skali, jak i trudności, jakie
powoduje dla osób i rodzin nią dotkniętych. Dla jakości ich życia kluczowe znaczenie ma oprócz
wsparcia finansowego i rzeczowego dostęp do fachowej opieki. Rosnące nakłady finansowe
na realizacje świadczeń w pierwszej kategorii znajduje pozytywny odbiór wśród mieszkańców
gminy. Nieco gorzej oceniania się zadania realizowane w drugiej grupie – w szczególności dostęp
do pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej i innych ośrodków wsparcia.
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Długotrwała lub ciężka choroba
Zjawiskiem generującym zbliżone, choć nie tożsame do niepełnosprawności trudności
jest długotrwała lub ciężka choroba. Pod pojęciem długotrwałej choroby rozumie się schorzenie,
które powoduje konieczność długotrwałego pozostawania pod opieką lekarską. Często ma ono
charakter nieuleczalny, kiedy świadczenia medyczne służą jedynie niwelowaniu jego negatywnych
objawów i poprawie komfortu życia. Z kolei pod pojęciem ciężkiej choroby kryją się takie
schorzenia, które mają charakter zagrażający życiu.
Bez względu na rodzaj choroby sytuacja, kiedy doświadcza ona osobę/rodzinę
powoduje zaburzenia w jej funkcjonowaniu w pełnym zakresie aktywności. Istotne pogorszenie
stanu zdrowia ogranicza m. in. możliwość pozyskania środków utrzymania, utrzymania kontaktów
społecznych i prawidłowego funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Z reguły,
kiedy w rodzinie choruje jeden z jej członków, negatywne konsekwencje dotykają także
pozostałych. Dlatego też problem ten – w szczególności w skali rodziny – ma charakter totalny –
wymagający kompleksowego (nie tylko medycznego) wsparcia w celu ograniczenia negatywnych
skutków.
Formalna weryfikacja występowania zjawiska w środowisku następuje w drodze
zaświadczenia lekarskiego. Ze względu na to, oczywisty jest brak możliwości uzyskania pełnych
danych na temat jego skali. W ograniczonym zakresie można uzyskać je analizując informacje
będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy czym dotyczą one jedynie tych
przypadków, kiedy następstwa choroby dla funkcjonowania osoby/rodziny są tak dalekie i dotkliwe,
że ich przezwyciężenie wymaga interwencji systemu pomocy społecznej. Zestawienie tych
informacji zawiera poniższa tabela.
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Rok

Rodzaj wskaźnika
Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby

2016

Całkowita kwota świadczeń z pomocy społecznej przyznana
z powodu ubóstwa długotrwałej lub ciężkiej choroby

90 212,65 zł
4

Liczba mieszkańców gminy przebywających w DPS ze względu
na chorobę

4

Całkowita kwota świadczeń z pomocy społecznej przyznana
z powodu ubóstwa długotrwałej lub ciężkiej choroby

47
75 285,44 zł

Liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze z powodu
choroby

8

Liczba mieszkańców gminy przebywających w DPS ze względu
na chorobę

5

Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby

2020

46

Liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze z powodu
choroby

Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby

2018

Wartość wskaźnika

Całkowita kwota świadczeń z pomocy społecznej przyznana
z powodu ubóstwa długotrwałej lub ciężkiej choroby

44
76 567,86 zł

Liczba osób, którym świadczono usługi opiekuńcze z powodu
choroby

9

Liczba mieszkańców gminy przebywających w DPS ze względu
na chorobę

9

Jak wynika z powyższego liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej udzielonej
z przyczyn związanych z chorobą klienta (lub członka jego rodziny) w badanym okresie nieznacznie
spadła (niewiele ponad 4%) i była zbliżona do liczby osób, którym udzielono pomocy z powodu
ubóstwa (było ich zatem mniej niż przypadków niepełnosprawności). Jednocześnie wyraźnie spadła
kwota środków zaangażowanych w udzielanie takiej pomocy (o 15%), a sama kwota stanowiła
niewiele ponad 31% wielkości przeznaczonej z systemu pomocy społecznej na pomoc
niepełnosprawnym. Wreszcie znacząco i stale rosła liczba osób, którym świadczono usługi
opiekuńcze ze względu na chorobę (o 125% w 5-letnim okresie), a osób takich było zdecydowanie
więcej niż niepełnosprawnych. W badanym okresie mocno wzrosła liczba mieszkańców gminy
umieszczonych w domach pomocy społecznej ze względu na stan zdrowia.
37

Przyglądając się wynikom przeprowadzonego badania ankietowego, należy wskazać,
że respondenci ocenili zasięg problemów spowodowanych długotrwałą lub ciężką chorobą
na przeciętnie 2,84 (w 5-stopniowej skali) co zdecydowanie przekracza średnią dla wszystkich
problemów (2,65). Największa liczba respondentów (66%) stwierdziła, że nie doświadczyła tego
zjawiska, ale już ponad 32% przyznało, że bezpośrednio padło ofiarą jego konsekwencji. Tylko
23% badanych oceniło, że nie zna osoby/rodziny dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą,
ponad 72% zna osobiście takie przypadki. 32% respondentów twierdzi, że w ciągu ostatnich 5-lat
skala problemu wzrosła, niespełna 65%, że nie zmieniła się a tylko 3%, że spadła. Dokonując
oceny szkodliwości zjawiska dla dotkniętych nim osób/rodzin ankietowani wskazali przeciętnie
na wartość 3,24 (średnia dla wszystkich 3,23, skala 5-stopniowa).
Podobnie jak w przypadku niepełnosprawności mieszkańców zapytano o ich ocenę
ważkości wybranych czynników dla jakości życia gospodarstw domowych dotkniętych długotrwałą
lub ciężką chorobą. Zestawienie odpowiedzi zawarto w poniższym wykresie.

Czynniki wpływające na jakość życia osób/rodzin dotknietych
długotrwałą lub ciężką chorobą
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I znowuż, zbieżnie z odpowiedziami udzielonymi w przypadku niepełnosprawności,
ankietowani uznali, że najistotniejsze dla jakości życia osób/rodzin dotkniętych problemem są:
dostęp do środków finansowych oraz leczenia i opieki, docenili także wagę stresu, jaki powoduje
życie z chorobą. Przeciętnie ocenili wpływ rozwoju medycyny i wynikającego z niego wzrostu
38

średniej długości życia (oraz jego jakości), wydaje się, że mogło stać się tak dlatego, że jest
to czynnik raczej perspektywiczny, a nie zmieniający życie „tu i teraz”. W kategorii inne znalazły
się odpowiedzi: pomoc finansowa, uzależnienia, drogie leki.
Również

podobnie

jak

w

przypadku

niepełnosprawności

oceny

dostępności

do świadczeń poprawiających jakość życia osób/rodzin dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą
ankietowani dokonywali w dwóch grupach czynników: świadczonych w ramach systemu wsparcia
społecznego i publicznej ochrony zdrowia. Zestawienie odpowiedzi w tym zakresie zawarto
w poniższym wykresie.

Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,75

3,49

3,63

3,4

3,53

3,43
2,85

2,67

2,92

2,7

2,84

2,96

2,9

Wynika z niego, że ankietowani generalnie wyżej oceniają usługi systemu wsparcia
społecznego niż ochrony zdrowia. Spośród nich, jak wspominano, jako łatwiej dostępne jawią się
świadczenia pomocy finansowej i rzeczowej, a świadczenia usługowe uzyskały nieco miej wskazań.
W systemie ochrony zdrowia jako zdecydowanie najlepiej dostępną oceniono podstawową opiekę
zdrowotną. Ponadprzeciętnie oceniono też dostęp do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
oraz dostęp do zaopatrzenia w wyroby medyczne. Spośród słabiej ocenionych świadczeń
negatywnie wyróżnia się opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, co jest szczególnie
niepokojące, biorąc pod uwagę coraz większą skałę problemów psychicznych w populacji.
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Podsumowując, podnieść należy, że zarówno z przeanalizowanych danych, jak i treści
odpowiedzi udzielonych przez respondentów zagadnienie długotrwałej lub ciężkiej choroby należy
zakwalifikować do kategorii problemów społecznych. Jego zasięg oraz negatywny wpływ na życie
doświadczonych nim osób w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie całej społeczności.
Trudności jakie muszą pokonać te osoby mają głównie charakter finansowy i medyczny (związany
z dostępem do opieki i leczenia). Ze względu, na utrzymującą się skale zjawiska, w celu łagodzenia
jego negatywnych skutków szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie poziomu wsparcia
materialnego, oraz zwiększenie zaangażowania w pomoc opiekuńczą i usługową.

Bezrobocie
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez osobę
bezrobotną rozumie się niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową
do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół
wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej. Dodatkowo osoba taka musi należeć do kategorii wiekowej pomiędzy
18 a 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) rokiem życia, nie prowadzić działalności rolniczej lub
pozarolniczej działalności gospodarczej, dodatkowo nie może pobierać m. in. zasiłku stałego,
świadczenia pielęgnacyjnego. Formalnym, źródłem weryfikacji statusu osoby bezrobotnej jest
decyzja właściwego miejscowo starosty. Źródłem danych nt. ilości osób bezrobotnych
są sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy. Od osób bezrobotnych odróżnić należy osoby
niepracujące, to jest takie, które mogą podjąć pracę, ale z różnych powodów tego nie robią. Nie
istnieją łatwo dostępne źródła danych pozwalające precyzyjne określić liczbę tych osób.
Dyskusja w zakresie oceny przyczyn występowania zjawiska bezrobocia jest bardzo
szeroka i obejmuje szereg czynników, które tylko w ograniczonym zakresie podlegają kontroli
instytucji gminnych. Dlatego zagadnienia te zdecydowanie wykraczają poza ramy niniejszego
opracowania.
Pracę z osobami bezrobotnymi oprócz instytucji rynku pracy prowadzą również
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej. W głównej mierze skupia się ona na osobach
długotrwale bezrobotnych, a jej celem jest aktywizacja zawodowa. Podobnie jak w wielu innych
przypadkach

podstawowym

narzędziem

jest

finansowymi i rzeczowymi.
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praca

socjalna

uzupełniana

świadczeniami

Rok

2016

2018

2020

Rodzaj wskaźnika

Wartość wskaźnika

Liczba gospodarstw domowych pobierających świadczenia z
pomocy społecznej z powodu bezrobocia

37

Całkowita kwota świadczeń wypłaconych z systemu pomocy
społecznej z powodu bezrobocia

51 156,78 zł

Liczba osób bezrobotnych mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz

272

Liczba gospodarstw domowych pobierających świadczenia z
pomocy społecznej z powodu bezrobocia

20

Całkowita kwota świadczeń wypłaconych z systemu pomocy
społecznej z powodu bezrobocia

57 348,08 zł

Liczba osób bezrobotnych mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz

215

Liczba gospodarstw domowych pobierających świadczenia z
pomocy społecznej z powodu bezrobocia

18

Całkowita kwota świadczeń wypłaconych z systemu pomocy
społecznej z powodu bezrobocia

56 588,07 zł

Liczba osób bezrobotnych mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz

196

Z zestawienia wynika, że w badanym okresie spadły zarówno liczba bezrobotnych
mieszkańców gminy (o 28%) jak i gospodarstw domowych pobierających świadczenia z pomocy
społecznej z powodu bezrobocia (aż o 51%). Wzrosła za to łączna kwota wypłacanych z tego
tytułu środków (niespełna 11%). Gospodarstwa domowe objęte pomocą z tytułu bezrobocia
stanowiły początkowo prawie 15% wszystkich pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
W 2020 r. odsetek ten spadł do niespełna 10%. Początkowo (w 2016 r.) przypadki udzielenia
pomocy z tytułu bezrobocia stanowiły nieco więcej niż połowowe przypadków udzielenia wsparcia
z tytułu niepełnosprawności lub długotrwałej/ciężkiej choroby. W kolejnych analizowanych
okresach sytuacja ta się już nie powtórzyła.
Ankietowani określili w 5-stopniowej skali zasięg zjawiska bezrobocia na przeciętnie
2,55 (średnia wszystkich zjawisk to 2,65). Równocześnie, aż 33,08% z nich stwierdziło,
że osobiście doświadczyło bezrobocia (najwyższy wskaźnik pośród wszystkich badanych zjawisk),
a niemal 61% zna osobę lub rodzinę nim dotkniętą. Mieszkańcy gminy ocenili, że w ciągu ostatnich
5-lat skala bezrobocia miała tendencję spadkową (48% uznało, że poziom się nie zmienił, a niemal
37%, że spadł). Poziom trudności jaki bezrobocie powoduje dla pełnienia ról społecznych przez
osoby nim dotknięte ankietowani oznaczyli na 3,13 (skala 5-stopniowa, średnia dla wszystkich
3,23).
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Jak wskazano w poprzednich akapitach, głównymi narzędziami pracy z osobami
doświadczającymi bezrobocia są praca socjalna, oraz świadczenia rzeczowe i finansowe z pomocy
społecznej. Osobnymi środkami dysponują instytucje rynku Pracy (Powiatowy Urząd Pracy
w Bochni) jednak ze względu na fakt, iż znajduje się on poza właściwością organów gminy nie
poddawano ich ocenie w ramach badania (Gmina może jednak współpracować z PUP w zakresie
realizacji wspólnych przedsięwzięć). W wykresie poniżej zestawiono oceny dostępności świadczeń
łagodzących negatywne skutki bezrobocia dokonane przez mieszkańców gminy.

Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,75

3,69
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Z przedstawionych danych wynika, że respondenci generalnie dobrze oceniają dostęp
do wsparcia świadczonego w sytuacji bezrobocia. Jak wskazywano w poprzednich częściach
diagnozy, uwagi wymagają działania związane z promocją i obsługą dodatków mieszkaniowych
i energetycznych.
Podsumowując, zasięg problemów wywołanych bezrobociem wydaje się umiarkowany.
Dodatkowo w ostatnim pięcioleciu zdecydowanie maleje. Przeciwdziałanie im angażuje mniej
istotne (choć absolutnie nie pomijalne) środki po stronie gminy. Sami mieszkańcy także oceniają
skalę zjawiska jako co najwyżej przeciętną (choć raczej większą niż wynika to z danych PUP
i MOPS), zauważając jej spadek w badanym okresie. Wyniki przeprowadzonej ankiety sugerują,
że w ocenie respondentów bezrobocie powoduje istotne, choć nie dramatyczne zaburzenia
w wypełnianiu ról społecznych przez doświadczone nim osoby. Z tych powodów należy przyznać
zjawisku bezrobocia na terenie gminy stratus problemu społecznego. Planując działania w tym
zakresie należy jednak mieć na uwadze, że w stosunku do pozostałych problemów jawi się ono
jako mniej drastyczne i dokuczliwe, szczególnie jeżeli utrzyma się tendencja jego spadku.
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W przeciwnym przypadku ranga problemu może dramatycznie wzrosnąć. Z tego punktu widzenia
szczególnie istotny będzie ciągły monitoring zjawiska bezrobocia i jego skutków dla mieszkańców
gminy. Pamiętać też należy o tym, że gmina dysponuje jedynie ograniczonymi narzędziami
pozwalającymi przeciwdziałać zjawisku, przy zastrzeżeniu, że posiada środki pozwalające łagodzić
jego skutki.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której zaspokajane są potrzeby
biologiczne i psychologiczne jej członków. Jako pierwsza instytucja wychowawcza wywiera
ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu socjalizacji i kształtowania osobowości
wychowujących się w niej dzieci. Dlatego szczególnie istotne jest, aby rodzice, sprawując władzę
rodzicielską, kierowali się dobrem dziecka, dbałością o jego prawidłowy rozwój, zdrowie i edukację.
W przypadku kiedy rodzice nie wypełniają swojej roli opiekuńczo-wychowawczej w sposób
prawidłowy i dochodzi do zaniedbań w stosunku do dzieci, rolą państwa jest wsparcie ich
w wypełnianiu tejże funkcji i zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju.
Ingerencja taka następuje w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Gros zadań gminy w obszarze wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze realizowanych jest w ramach 3-letnich programów wspierania rodziny. Określa
on (program) cele w tym zakresie oraz drogi do ich realizacji. Programy przyjmowane w Gminie
Nowy Wiśnicz czynią głównym koordynatorem implementacji ich zapisów – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu. Jest on także bezpośrednim realizatorem części
zaplanowanych zadań. Dlatego też w dane będące w dyspozycji tej instytucji pozwalają nakreślić
obiektywny obraz zjawiska. Zostały one zebrane w poniższej tabeli.
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Rok

Rodzaj wskaźnika
Liczba gospodarstw domowych pobierających świadczenia z pomocy
społecznej z powodu występowania trudności opiekuczowychowawczych
Całkowita kwota świadczeń wypłaconych z systemu pomocy
społecznej z powodu występowania trudności opiekuczowychowawczych

2016

Liczba rodzin objętych pomocą w formie usług asystenta rodziny
Koszty utrzymania asystenta rodziny

Kwota odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Liczba gospodarstw domowych pobierających świadczenia z pomocy
społecznej z powodu występowania trudności opiekuczowychowawczych
Całkowita kwota świadczeń wypłaconych z systemu pomocy
społecznej z powodu występowania trudności opiekuczowychowawczych
Liczba rodzin objętych pomocą w formie usług asystenta rodziny
Koszty utrzymania asystenta rodziny

95 464,46 zł

6

8
24 811,83 zł
9

15 951,07 zł

5
24 096,00 zł

Liczba dzieci z terenu Gminy Nowy Wiśnicz przebywająca w różnych
formach pieczy zastępczej (za które gmina ponosi odpłatność)
Kwota odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Liczba gospodarstw domowych pobierających świadczenia z pomocy
społecznej z powodu występowania trudności opiekuczowychowawczych
Całkowita kwota świadczeń wypłaconych z systemu pomocy
społecznej z powodu występowania trudności opiekuczowychowawczych
2020
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15 000,00 zł

Liczba dzieci z terenu Gminy Nowy Wiśnicz przebywająca w różnych
formach pieczy zastępczej (za które gmina ponosi odpłatność)

2018

Wartość wskaźnika

Liczba rodzin objętych pomocą w formie usług asystenta rodziny
Koszty utrzymania asystenta rodziny

11
40 913,54 zł
3

18 203,20 zł

6
24 908,00 zł

Liczba dzieci z terenu Gminy Nowy Wiśnicz przebywająca w różnych
formach pieczy zastępczej (za które gmina ponosi odpłatność)
Kwota odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

13
58 359,24 zł

Ze względu na dokonaną przez MOPS na potrzeby sprawozdawczości zmianę zasad
klasyfikacji powodów przyznania pomocy społecznej wskaźnik opisujący liczbę gospodarstw
domowych pobierających świadczenia z pomocy społecznej z powodu występowania trudności
44

opiekuczo-wychowawczych w 2016 r. nie będzie brany pod uwagę w niniejszej analizie (w świetle
aktualnych zasad rodziny zakwalifikowane wtedy, nie spełniają obecnie warunków). W tym
zakresie porównane zostaną jedynie lata 2018 i 2020. To samo zastrzeżenie, w efekcie, dotyczy
również wskaźnika obejmującego całkowitą kwotę wypłaconych świadczeń. Mając na uwadze
powyższe, z zaprezentowanego zestawienia wynika, że z pomocy w związku z wystąpieniem
trudności opiekuńczo-wychowawczych korzysta stosunkowo niewielka liczba rodzin. Wartość
ta ma charakter stały – jej wahania w czasie są niewielkie. Wyraźny jest za to wzrost liczby dzieci
mieszkańców gminy przebywających w różnych formach pieczy zastępczej (o niemal 63%).
Jednocześnie w latach 2018 – 2020 nastąpił znaczny wzrost łącznej sumy środków angażowanych
w pomoc rodzinom zagrożonym niewydolnościom w sprawach opiekuńczo wychowawczych
(o ponad 25%), w szczególności związanych z ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej. Liczba rodzin objętych pomocą w formie wsparcia przez asystenta rodziny jest mniej
więcej stała. Pomoc ta ma charakter długofalowy i czas jej trwania w większości przypadków
przekracza 12 m-c. Dlatego istotne jest zachowanie stabilności w dostępie do tej formy pomocy.
Ankietowani

ocenili

zasięg

problemu

bezradności

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych na 2,53 w 5-stopniowej skali. Jest to drugi najniższy wynik po ubóstwie, plasuje
się on poniżej średniej dla wszystkich badanych zagadnień (2,65). Tylko niewiele ponad 8%
badanych stwierdziło, że osobiście doświadczyło negatywnych konsekwencji zjawiska (najniższy
wynik spośród wszystkich problemów), a około 48%, że zna rodzinę, w której występuje (drugi
najniższy wynik). Największy odsetek respondentów wskazał, że w ostatnim 5-leciu skala problemu
nie zmieniła się (niemal 72%), 13% uznało, że wzrosła a 15%, że uległa zmniejszeniu. Oceniając
poziom zaburzeń wywoływanych przez deficyty w zakresie opiekuńczych funkcji rodziny,
mieszkańcy gminy podali przeciętną wartość 3,01 (średnia 3,23). Jest to podobnież najniższy wynik
spośród wszystkich badanych problemów.
Jako

główne

przyczyny

występowania

trudności

opiekuńczo-wychowawczych

ankietowani wskazali uzależnienia i przemoc w rodzinie. Zaskakująca jest niska ocena roli
kompetencji rodziców (jedynie 4,53% wskazań). Jako pozytywny ocenić należy niski odsetek
wskazań na „zaburzone zachowanie dzieci” (jedynie 3,12% odpowiedzi – ankietowani nie
przerzucają ciężaru odpowiedzialności na dzieci) oraz „wielodzietności” (5,67% wskazań).
Zestawienie wszystkich odpowiedzi zawarto w poniższym wykresie.
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Przyczyny występowania trudności opiekuńczo-wychowawczych
88

61
44

43
25

Gmina

Nowy

Wiśnicz

16

20

wspiera

20

rodziny

16

11

przeżywające

0

9

trudności

opiekuńczo-

wychowawcze poprzez pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz asystenturę rodziny.
Od kilku lat nieskutecznie poszukuje też kandydatów na rodzinę wspierającą. Zestawienia ocen
dostępności do wybranych form pomocy dokonano w poniższym wykresie.
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Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,69
3,55
3,47

3,53

Z wykresu wynika, że dostępność do wszystkich oferowanych form pomocy oceniana
jest wysoko (ponad 2,5). Uwagi wymaga zagadnienie poradnictwa specjalistycznego. Pozostałe
formy pomocy oceniane są ponadprzeciętnie.
Podsumowując wskazać należy, że zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w odbiorze
mieszkańców gminy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest problemem
o mniejszej skali. Pomimo, że w ocenie badanych jego konsekwencje są mniej drastyczne niż
pozostałych analizowanych problemów, przeciwdziałanie im angażuje po stronie samorządu istotne
środki finansowe. Zasięg zjawiska zarówno w przebadanych danych, jak i opiniach respondentów
w okresie 5-letnim jest stabilny.

Uzależnienie od alkoholu
Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym, którego podstawowym
objawem jest koncentracja na spożywaniu tej używki i odczuwaniu ciągłej lub nawracającej
potrzeby picia. Alkohol jest substancją psychoaktywną i jako taka wpływa na funkcjonowanie
mózgu, czego efektem są zmiany postrzegania, nastroju, świadomości, procesów poznawczych
i zachowania. W związku z tym alkoholizm powoduje negatywne konsekwencje dla funkcjonowania
dotkniętej nim osoby w wymiarze kompleksowym, w tym w zakresie relacji rodzinnych
i społecznych. Objawia się to m. in. we wspomnianym skorelowaniu zjawiska z przemocą
w rodzinie, wykazanym już funkcjonującym w ocenach mieszkańców związku z ubóstwem,
bezrobociem

oraz

bezradnością

w

sprawach
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opiekuńczo-wychowawczych.

Bez

względu

na istotność i faktyczne istnienie wspomnianych relacji znaczenie uzależnienia od alkoholu
w kategoriach problemów społecznych wykracza daleko poza granice wąsko rozumianego
zagadnienia uzależnienia od alkoholu w wymiarze jednostkowym.
Gmina realizuje swoje zdania własne w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
problemom alkoholowym w ramach uchwalanych rokrocznie Gminnych Programów Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Jako realizatorów zadań
w nim przewidzianych program wskazuje w głównej mierze Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Wiśniczu oraz placówki edukacyjne z terenu gminy. W poniższej tabeli zawarto
zestawienie podstawowych informacji dotyczących analizowanego zjawiska.
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Rok

Rodzaj wskaźnika

Wartość
wskaźnika

Liczba wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku leczenia
odwykowego
W tym złożonych przez Zespół Interdyscyplinarny
Liczba wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia odwykowego

2016

6
16

Liczba osób korzystających z pomocy gminnego
Punktu Konsultacyjnego

uzależnione

46

współuzależnione, DDA

11

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Liczba wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku leczenia
odwykowego
W tym złożonych przez Zespół Interdyscyplinarny

1
206 030,37 zł

17
5

Liczba wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia odwykowego

6

Liczba osób uzależnionych/współuzależnionych zmotywowanych do współpracy
z terapeutą w PK lub poradni leczenia uzależnień/współuzależnień

4

Liczba osób korzystających z pomocy gminnego
Punktu Konsultacyjnego

uzależnione

44

współuzależnione, DDA

28

Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu alkoholizmu
Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Liczba wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku leczenia
odwykowego
W tym złożonych przez Zespół Interdyscyplinarny

2020

6

Liczba osób uzależnionych/współuzależnionych zmotywowanych do współpracy
z terapeutą w PK lub poradni leczenia uzależnień/współuzależnień

Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu alkoholizmu

2018

29

5
181 828,76 zł

15
5

Liczba wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia odwykowego

6

Liczba osób uzależnionych/współuzależnionych zmotywowanych do współpracy
z terapeutą w PK lub poradni leczenia uzależnień/współuzależnień

4

Liczba osób korzystających z pomocy gminnego
Punktu Konsultacyjnego

uzależnione

64

współuzależnione, DDA

20

Liczba gosp. dom objętych pomocą społeczną z powodu alkoholizmu
Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

49

5
173 978,34 zł

Z dokonanego zestawienia wynika, że skala problemu uzależnienia od alkoholu jest
istotna. Co prawda w badanym okresie spadła liczba wniosków kierowanych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie procedury zobowiązania do podjęcia
odwykowego (aż o 48%) jednak równocześnie wzrosła liczba osób uzależnionych (o 39%)
i współuzależnionych (o 82%) korzystających z porad specjalistów zatrudnionych w Gminnym
Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Dotkniętych
Przemocą, oraz ze świadczeń pomocy społecznej przyznanych z powodu uzależnienia (o 400%).
Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba wniosków kierowanych do Komisji przez Zespół
Interdyscyplinarny, co przy malejącej liczbie formularzy Niebieskie Karty A spływających
do przewodniczącego, świadczyć może o wzroście procentowym przypadków przemocy w rodzinie
związanych z nadużywaniem alkoholu przez jej sprawcę w ogólnej liczbie przypadków. Znaczne
jest też zaangażowanie środków finansowych po stronie gminy na przeciwdziałanie zjawisku
(oprócz działalności GKRPA i PK obejmuje one szereg działań profilaktycznych), mimo że wartość
ta w badanym okresie spadła o niemal 16%.
Ankietowani ocenili skalę zjawiska uzależnienia od alkoholu na przeciętnie 2,85 co jest
drugim najwyższym wynikiem spośród wszystkich badanych problemów. Tylko niespełna 14%
z nich przyznało, że doświadczyło negatywnych konsekwencji uzależnienia od alkoholu osobiście,
a aż niemal 75%, że zna osobę/rodzinę nim dotkniętą. Charakterystyczna rozbieżność pomiędzy
wysoką oceną skali zjawiska i znaczną ilością osób potwierdzającą znajomość środowisk
dotkniętych problemem a niewielkim odsetkiem badanych przyznających się do jego doświadczenia
wynikać może z funkcjonowania mechanizmu zaprzeczenia. Najwięcej mieszkańców gminy
(ok. 71%) uznało, że w ostatnim 5-leciu zasięg zjawiska się nie zmienił, 14% stwierdziło,
że wzrósł, a 15% że zmalał. Jeżeli chodzi o ocenę poziomu zaburzenia wypełniania ról społecznych
powodowaną przez negatywne konsekwencje uzależnienia od alkoholu ankietowani ocenili
je na przeciętnie 3,55 co jest zdecydowanie najwyższym wynikiem ze wszystkich przebadanych
zjawisk.
Respondentów poproszono o wskazanie na główne, ich zdaniem, przyczyny
występowania uzależnienia od alkoholu. Uzyskane odpowiedzi zebrano w poniższym wykresie.
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Przyczyny uzależnienia od alkoholu
100
68
51

57

52

2

4

Charakterystyczny jest stosunkowo równomierny rozkład udzielonych odpowiedzi
(z zastrzeżeniem nieumiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, która
to uzyskała zdecydowanie najwięcej wskazań). Przyjęcie takiego stanowiska oznacza konieczność
realizacji szerokiego wachlarza działań wspierających i profilaktycznych celem przeciwdziałania
zjawisku uzależnienia od alkoholu. Dlatego też o ocenę dostępności do form pomocy dla osób
uzależnionych i ich rodzin poproszono w dwóch kategoriach (świadczenia systemu wsparcia
społecznego i systemu ochrony zdrowia). Zestawienie je uwzględniające zawiera poniższy wykres.
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Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,69

3,47

3,53

3,43
2,67

2,9

Z powyższego wynika, że ankietowani stosunkowo dobrze oceniają pomoc w zakresie
podstawowym (praca socjalna, POZ). Uwagi wymaga dostępność do pomocy specjalistycznej
realizowanej w ramach obu systemów.
Podsumowując, negatywne następstwa uzależnienia od alkoholu stanowią istotny
problem społeczny dla społeczności Nowego Wiśnicza zarówno w świetle przeanalizowanych
danych liczbowych jak i ocen samych mieszkańców. Jego skala wydaje się być stabilna,
a negatywne konsekwencje znaczne – angażujące stosunkowo duże środki po stronie gminy.
Jednocześnie istnieją obszary (pomoc specjalistyczna) których wykorzystanie może pomóc
w ograniczaniu skali zjawiska.

Przemoc w rodzinie
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa ją (przemoc w rodzinie) jako
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą. Taka – szeroka definicja zjawiska sprawia, że zachowania niewątpliwie kwalifikujące się
52

do kategorii przemocy domowej nie zawsze będą wypełniać znamiona przestępstwa stypizowanego
w art. 207 ustawy kodeks karny (znęcanie). Dlatego też podstawowym źródłem informacji
umożliwiającym scharakteryzowanie problemu jest organ odpowiedzialny za koordynację całości
działań mających mu przeciwdziałać. Takim organem na najniższym poziomie jest gmina.
Gmina tworzy ramy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem
Programu Przeciwdziałania Przemocy. Stanowi on kompleksową odpowiedź na potrzeby wspólnoty
lokalnej związane z wszystkimi konsekwencjami zjawiska. W związku z tym obejmuje on szerokie
spektrum zadań realizowanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy oraz takich, dla
których wdrożenia niezbędna jest harmonijna współpraca z instytucjami wobec gminy
zewnętrznymi. Koordynatorem Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Wiśnicz jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym
Wiśniczu, a szczególną rolę w ramach utworzonego systemu pełni Zespół Interdyscyplinarny. Dane
dotyczące zjawiska, których źródłem są te instytucje zestawiono w tabeli poniżej.
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Rok

Rodzaj wskaźnika
Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego
Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego

2016

133
12

Liczba rodzin wobec których zakończono realizację procedury
Niebieskie Karty

16

Liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej
w związku ze zdiagnozowaną przemocą w rodzinie

0

Liczba osób korzystających z pomocy w Punkcie konsultacyjnym w
związku z przemocą w rodzinie

27

Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego

27
157

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę Niebieskie Karty

15

Liczba rodzin wobec których zakończono realizację procedury
Niebieskie Karty

13

Liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej
w związku ze zdiagnozowaną przemocą w rodzinie

1

Liczba osób korzystających z pomocy w Punkcie Konsultacyjnym w
związku z przemocą w rodzinie

97

Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego

31

Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego

2020

27

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę Niebieskie Karty

Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego

2018

Wartość wskaźnika

110

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę Niebieskie Karty

14

Liczba rodzin wobec których zakończono realizację procedury
Niebieskie Karty

23

Liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej
w związku ze zdiagnozowaną przemocą w rodzinie

0

Liczba osób korzystających z pomocy w Punkcie konsultacyjnym w
związku z przemocą w rodzinie

42

Z zestawienia wynika, że w badanym okresie wzrosła zarówno liczba rodzin objętych
procedurą NK (o niespełna 15%), jak i liczba nowo wszczynanych procedur (o niespełna 17%). Na
podobnym (ok. 160 osób) poziomie utrzymała się łączna liczba osób objętych pomocą ze względu
na występowanie zjawiska przemocy w rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminny Punkt
Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Dotkniętych Przemocą.
Rok 2020 był charakterystyczny pod względem dużej ilości zakończonych procedur. W całym
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okresie liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej ze względu na występowanie
zjawiska była na bardzo niskim – pomijalnym poziomie. Ilość rodzin oraz osób korzystających
z wykazanych form pomocy wskazuje na to, że zjawisko przemocy w rodzinie jest istotnym
problemem społecznym na terenie gminy.
Ankietowani ocenili skalę zjawiska na przeciętnie 2,38 (w 5-stopniowej skali) co jest
najniższym wynikiem spośród wszystkich badanych problemów. Równocześnie 12% z nich
stwierdziło, że doznało zjawiska osobiście, a 43%, że zna rodzinę nim dotkniętą. Największy
odsetek badanych (68%) uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat zasięg zjawiska nie zmienił się.
Jednocześnie niemal dwukrotnie więcej mieszkańców uważa, że w tym samym czasie zasięg
problemu wzrósł (niecałe 21%), niż zmalał (około 11%). W zakresie oceny poziomu negatywnego
oddziaływania zjawiska na wypełnianie ról społecznych przez osoby nim dotknięte respondenci
wskazali na przeciętnie 3,36 (w 5-stopniowej skali) co jest drugim najwyższym wynikiem
(po uzależnieniu od alkoholu).
Respondentów poproszono o wskazanie okoliczności sprzyjających ich zdaniem
występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie, zestawienie odpowiedzi zawarto w poniższym
wykresie.

Okoliczności sprzyjające wystąpieniu przemocy w rodzinie
99
61

58
30

46

44
8

2

7

Mieszkańcy bardzo wyraźnie wskazali na uzależnienia jaki najważniejszy czynnik
sprzyjający wystąpieniu przemocy w rodzinie, zazdrość i problemy finansowe zebrały dużo (ok.
17%) wskazań, wyprzedzając choroby psychiczne i doświadczenia wyniesione z domu. Najmniej
55

wskazań uzyskały trudności opiekuńczo-wychowawcze, w kategorii inne ankietowani podali zdradę
i pracę za granicą. Odpowiedzi te zdają się sugerować stereotypowy obraz przemocy panujący
wśród mieszkańców gminy. Analizując odpowiedzi na pytania pamiętać należy, że badane
okoliczności mają charakter jedynie sprzyjający (ewentualnie współwystępujący) z przemocą
w rodzinie i w żaden sposób nie mogą być identyfikowane z jej prawdziwą przyczyną leżącą
po stronie sprawcy.
Podstawowymi środkami przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie są interwencja
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poradnictwo (specjalistyczne i socjalne). Oceny dostępności
do tych form pomocy dokonane przez przebadanych mieszkańców gminy zestawiono w poniższym
wykresie.
Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,69
3,6
3,53

3,47

Z wykresu wynika, generalnie pozytywna ocena w zakresie dostępu do świadczeń
kluczowych dla minimalizacji skali zjawiska. Stosunkowo słabsza ocena pomocy w formie
poradnictwa specjalistycznego wymaga uwagi w ramach propozycji zmian postulowanych
niniejszym

dokumentem

(najprawdopodobniej

w

zakresie

upowszechniania

wiedzy

co do możliwości korzystania z niej).
Reasumując, zjawisko przemocy w rodzinie jest istotnym problemem społecznym
dotykającym mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz. Jego skala jest stosunkowo duża, choć
mieszkańcy zdecydowanie jej nie doceniają. Poziom zmiany jego zasięgu w ostatnich 5 latach jest
56

niewielki (także w ocenie badanych). Bez wątpienia w sposób fundamentalny wpływa ono
na realizację ról społecznych przez osoby/rodziny nim dotknięte.

Trudna sytuacja osób starszych

Jak wspomniano w części dotyczącej analizy sytuacji demograficznej gminy, mimo
stosunkowo dobrej sytuacji w tym zakresie, istotną grupę społeczną wśród mieszkańców stanowią
osoby starsze. Przypomnieć należy, że na potrzeby niniejszego opracowania do kategorii osób
starszych zaliczono kobiety w wieku od 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat i więcej. Grupa ta jest
wewnętrznie zróżnicowana i dlatego różne, poruszone w dalszej części tekstu, zjawiska wpływają
na

jej

członków

z

różnym

natężeniem,

jednak

ich

doznanie

jest

doświadczeniem

charakterystycznym dla społeczności seniorów.
Trudna sytuacja osób starszych nie jest zjawiskiem samoistnym – składa się na nią
szereg okoliczności. Dotyczą one trudności w funkcjonowaniu w obszarach rodzinnym i sąsiedzkim,
złym stanem zdrowia, sytuacją finansową, mieszkaniową oraz dostępem do placówek i organizacji
społeczno-kulturalnych. Jest to zatem problem kompleksowy, wpływający na jakość życia na wielu
płaszczyznach i w związku z tym wymagający w celu przeciwdziałania jego negatywnym skutkom
działań w szerokiej skali.
W sytuacji, kiedy negatywne skutki wywołane omawianymi problemami przekroczą
możliwości samodzielnego im przeciwdziałania przez osoby nimi doświadczone, w pierwszej
kolejności wsparcie uzyskują w ramach działań realizowanych przez Gminę za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlatego też w celu nakreślenia statystycznego obrazu
zjawiska w poniższej tabeli zestawiono wybrane dane MOPS w tym zakresie.
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Rok

Rodzaj wskaźnika

Wartość wskaźnika

Liczba osób starszych pobierających świadczenia z systemu pomocy
społecznej
Łączna kwota świadczeń
2016

137 514,76 zł

Liczba osób starszych, którym świadczono usługi opiekuńcze

6

Liczba osób starszych, przebywających w Domach Pomocy
Społecznej

5

Liczba ośrodków wsparcia

1

Liczba osób starszych pobierających świadczenia z systemu pomocy
społecznej
Łączna kwota świadczeń
2018

29
136 691,72 zł

Liczba osób starszych, którym świadczono usługi opiekuńcze

9

Liczba osób starszych, przebywających w Domach Pomocy
Społecznej

4

Liczba ośrodków wsparcia

1

Liczba osób starszych pobierających świadczenia z systemu pomocy
społecznej
Łączna kwota świadczeń
2020

30

30
122 208,98 zł

Liczba osób starszych, którym świadczono usługi opiekuńcze

9

Liczba osób starszych, przebywających w Domach Pomocy
Społecznej

9

Liczba ośrodków wsparcia

1

Z powyższego zestawienia wynika, że trudności, które dotykają osoby starsze
są istotnym problemem społecznym na terenie gminy. Liczba seniorów -

świadczeniobiorców

pomocy społecznej utrzymywała się na stałym poziomie. W badanym okresie spadła łączna suma
wypłaconych im świadczeń (o 11%). Pisząc o tym należy jednak przypomnieć, że nieuwzględnione
w zestawieniu koszty zapewnienia opieki seniorom są znaczne i cały czas rosną. Rośnie też
dynamicznie liczba starszych mieszkańców wymagających usługowych/opiekuńczych form pomocy,
w tym usług opiekuńczych (o 50%) i skierowań do Domu Pomocy Społecznej (o 80%). Jedynym
ośrodkiem wsparcia gdzie mogą oni realizować się w wymiarze społecznym w całym badanym
okresie był Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce (Typ C).
Równocześnie ankietowani ocenili skalę zjawiska na 2,94 (skala 5-stopniowa) co jest
najwyższym wynikiem spośród wszystkich badanych zjawisk. Około 25% respondentów przyznało,
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że doświadczyło problemu osobiście a 56%, że zna osobę/rodzinę nim dotkniętą. Aż ponad 35%
procent badanych stwierdziło, że w ostatnim 5-leciu zasięg zjawiska wzrósł (drugi najwyższy
wynik), a tylko około 11%, że zmalał. Dokonując oceny stopnia negatywnego wpływu problemów
osób starszych na pełnienie przez nich ról społecznych ankietowani wskazali na przeciętnie 3,31
co jest wynikiem ponadprzeciętnym dla wszystkich badanych zjawisk (3,23).
W ramach ankiety poproszono również mieszkańców gminy o wskazanie tych
obszarów, które ich zdaniem najbardziej wpływają na jakość życia seniorów. Odpowiedzi zebrano
w poniższej tabeli.

Główne trudności dotykające osoby starsze
78

81

69

56

2

15

Charakterystyczne jest stosunkowo równomierne rozłożenie udzielonych odpowiedzi.
Za najbardziej istotne uznano dostęp do systemu ochrony zdrowia (27%) i opieki (26%), wyraźnie
mniej jednak w dalszym ciągu znacząco dużo wskazań uzyskały problemy z ograniczeniem
aktywności społecznej (19%), problemy finansowe uzyskały 23% wskazań. W kategorii inne
ankietowani podali odpowiedzi samotność i słaba komunikacja zbiorowa. Interesującym jest fakt,
że na to pytanie spośród wszystkich padło najwięcej odpowiedzi nie wiem/nie mam zdania.
Ze względu na wspomniany – kompleksowy, charakter zjawisk doświadczających
seniorów

analizę

dostępności

do

wybranych

form

pomocy

przeprowadzono

na

dwóch

płaszczyznach. Pierwsza obejmowała świadczenia systemu pomocy społecznej, a druga systemu
ochrony zdrowia. Oceny dokonane przez ankietowanych w tym zakresie zebrano w poniższym
wykresie.
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Ocena dostępności do wybranych świadczeń
3,75

3,69
3,49

3,63
3,4

3,38 3,38

3,53

3,43
2,96
2,85 2,92 2,84

2,9

Z zestawienia wynika, że w ramach systemu wsparcia społecznego wyżej oceniana jest
dostępność do świadczeń o charakterze pomocy finansowej/rzeczowej. Uwagi wymagają
świadczenia o charakterze usługowym i skierowania do ośrodka wsparcia/domu pomocy
społecznej. W zakresie systemu ochrony zdrowia najwyżej oceniana jest dostępność do świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej. Powyżej średniej mieszczą się zaopatrzenie w wyroby medyczne,
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rehabilitacja
lecznicza i pomoc lekarzy specjalistów uzyskały gorszą ocenę i wymagają w związku z tym uwagi.
Podsumowując, trudna sytuacja osób starszych będących mieszkańcami Gminy Nowy
Wiśnicz jest istotnym problemem społecznym. Łagodzenie ich skutków angażuje znaczne środki
po stronie samorządu. Problemy są wyraźnie dostrzegane przez społeczność lokalną, która uznaje
je za istotne zarówno ze względu na ich skalę, jaki i wpływ na życie seniorów. Trudności, które
dotykają osoby starsze obejmują szeroki zakres zjawisk zachodzących w wielu strefach życia,
i obejmują tak różne kwestie jak m. in. zagadnienia wynikające ze stanu zdrowia jak i możliwością
realizacji aktywności społecznej. Dlatego efektywne im przeciwdziałanie wymaga działań
kompleksowych – realizowanych na wszystkich, wymagających tego obszarach.
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Zasoby
Przeciwdziałanie czy minimalizacja negatywnych efektów problemów społecznych
we współczesnym świecie stanowi istotę działań władzy publicznej. Efektywność struktur
państwowych w realizacji tego działania decyduje o jakości życia obywateli. Choć problemy
te mają generalnie charakter globalny (w skali kraju) to zasada subsydiarności, oraz ich lokalna
specyfika powoduje, że instytucje bezpośrednio realizujące politykę społeczną co do zasady
umiejscowione są najbliżej osób nimi doświadczonych – na poziomie gminy. Jednostki te zresztą
ze względu na szeroki zakres realizowanych zadań oraz zasadę domniemania kompetencji
posiadają narzędzia pozwalające na skuteczne wdrażanie polityki społecznej kreowanej przez
państwo (jeżeli tylko władze centralne zapewniają właściwe finansowanie zlecanych zadań).
W związku z powyższym w dalszych akapitach niniejszej diagnozy dokonano, krótkiego szkicu
zasobów instytucjonalnych umożliwiających przeciwdziałanie problemom społecznym dotykających
mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz.
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu został powołany w celu kompleksowej obsługi
organów Gminy umożliwiając im pełnienie funkcji w ramach posiadanych kompetencji. Misją
urzędu jest zapewnienie im warunków należytej realizacji zadań własnych i zleconych oraz
przyjętych

w

drodze

porozumień.

Pracownicy

UM

przygotowują

materiały

niezbędne

do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji
publicznej, przygotowania projektu budżetu, oraz opracowania dokumentów strategicznych. Tym
samym mają realny wpływ na kierunki polityki społecznej gminy i sposób jej realizacji. W urzędzie
funkcjonują komórki organizacyjne odpowiedzialne za obszary kluczowe z tej perspektywy (Referat
Finansowo-Budżetowy i Podatków, Zespół ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zespół
ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Referat Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu, Referat
Edukacji). Ponadto Urząd wspomaga wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne
funkcjonujące w strukturze gminy. Z tych względów jego rolę w przeciwdziałaniu problemom
społecznym na poziomie gminy należy ocenić jako strategiczną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu jest jednostką organizacyjną
gminy wykonującą zadania w zakresie pomocy społecznej. Ponadto świadczy on mieszkańcom
wsparcie określone m. in. w przepisach o świadczeniach rodzinnych, o pomocy uprawnionym
do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odpowiada za wypłatę stypendiów szkolnych
i dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Istotną jego funkcją jest rozeznawanie potrzeb
mieszkańców gminy w tym zakresie. Pracownicy ośrodka biorą udział w opracowaniu dokumentów
strategicznych w obrębie polityki społecznej w zakresie w jakim dotyczą one problemów
społecznych.

W

strukturach

ośrodka

funkcjonuje

Gminny

Punkt

Konsultacyjno

–

Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Dotkniętych Przemocą.
Struktura ta odpowiada za świadczenie poradnictwa specjalistycznego w szczególności dla
członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. Ze względu na zakres kompetencji
MOPS w skali gminy odgrywa kluczową role w ograniczaniu negatywnych efektów problemów
społecznych zarówno w zakresie planowania jak i realizacji założonych celów.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce
Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce jest jednostką organizacyjną pomocy
społecznej – ośrodkiem wsparcia, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego jednostką
prowadzącą jest Gmina Nowy Wiśnicz. Wsparcie w nim może znaleźć 35 osób przewlekle
psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie lub wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych.

Oferowana pomoc obejmuje świadczenie usług w ramach

indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. ŚDS jest instytucją realizującą swoje zadania w
obszarze bezpośrednich działań skierowanych na przeciwdziałanie skutkom negatywnych zjawisk
społecznych. Ze względu na rodzaj świadczonego wsparcia z jego oferty korzystają głównie
mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz, przy czym część jego uczestników to mieszkańcy gmin
ościennych.
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
Gmina Nowy Wiśnicz w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia
utworzyła Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu. W jego
skład wchodzą: Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu, Ośrodek Zdrowia w Królówce, Ośrodek
Zdrowia w Muchówce. Zakład zatrudnia wykwalifikowaną kadrę lekarzy, pielęgniarek, położnych
i rehabilitantów gwarantującą profesjonalną pomoc pacjentom. Ośrodek udziela świadczeń
zarówno w ramach porad ambulatoryjnych jak i w domu chorego. Aktualnie posiada umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w czterech obszarach:
Podstawowa Opieka Zdrowotna, leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
rehabilitacja lecznicza. Oprócz kluczowej roli w realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji
zdrowia SPGZOZ w Nowym Wiśniczu pełni istotną rolę w dziadzinie przeciwdziałania przemocy
62

w rodzinie i zapobiegania problemom związanym z nadużywaniem alkoholu.
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych
oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych, a także zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami
alkoholowymi należy do kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do podstawowych metod pozwalających osiągnąć w/w cel należą: inicjowanie działań w zakresie
realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów
alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, opiniowanie wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji
punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych
z zakresu przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie komisji biorą udział w opracowaniu Gminnego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Komisja

jest

instytucją

odgrywającą

pewną

rolę

w

zakresie

planowania

w

obszarze

przeciwdziałaniu problemów społecznym oraz znaczącą rolę w zakresie podejmowania faktycznych
czynności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Do zadań Zespołu realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należy integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w jego skład oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie.

W

celu

rozwiązywania

problemów

związanych

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół powołuje grupy
robocze, których skład dostosowany jest do wymogów wynikających z przepisów prawa oraz
indywidualnych potrzeb rozpoznanych w każdej konkretnej sprawie. Działania w stosunku
do rodzin

dotkniętych

zjawiskiem

podejmowane

przez

osoby

zaangażowane

w

pracę

GR uporządkowane są w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Członkowie zespołu biorą udział
w opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny jest instytucją istotną dla planowania i realizacji
działań w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym spowodowanym zjawiskiem przemocy
domowej. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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w Nowym Wiśniczu.
Jednostki organizacyjne systemu oświaty
Na terenie Gminny Nowy Wiśnicz funkcjonuje 6 szkół podstawowych: w Muchówce,
Kobylu, Królówce, Starym Wiśniczu, Nowym Wiśniczu (wraz ze szkołą filialną w Połomiu Dużym)
i Chronowie oraz 2 przedszkola: w Starym Wiśniczu i Nowym Wiśniczu. Wszystkie szkoły posiadają
także oddziały przedszkolne. Łącznie zatrudniają 177 nauczycieli w tym w każdej pomoc uczniom
świadczy pedagog. Podstawowym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. W ramach
realizacji tego celu oraz szeregu innych zadań stawianych przepisami prawa szkoły podejmują
szereg inicjatyw wpływających na funkcjonowanie uczniów (i ich rodziców) w sferze społecznej.
Z tego powodu jednostki organizacyjne systemu oświaty wpływają w sposób bezpośredni
(i na szeroką skalę - jak wskazano w części dotyczącej demografii gminy niemal 1/3 mieszkańców
jest w wieku wymuszającym kontakt z różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi) na rzeczony
obszar. Z przyczyn oczywistych szczególnie istotne znaczenie ma ich działalność w sferze
prewencyjno-profilaktycznej. Przedstawiciele szkół, dla których Gmina Nowy Wiśnicz jest organem
prowadzącym współpracują z ZI oraz GKRPA na płaszczyźnie przeciwdziałania przemocy
i uzależnieniom. Odgrywają kluczową rolę w świadczeniu pomocy rodzinom przeżywającym
problemy opiekuńczo-wychowawcze. Placówki systemu oświaty pełnią istotną rolę w realizacji
zadań zmierzających do niwelowania negatywnych skutków problemów społecznych.
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury został utworzony w celu prowadzenia wielokierunkowej
działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz
oraz

pozwalających

na

zachowanie,

upowszechnianie

i promocję

lokalnego

dziedzictwa

kulturowego w kraju i zagranicą. Ponadto realizuje wśród mieszkańców zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. Oprócz siedziby w Nowym Wiśniczu posiada filie
(świetlice wiejskie) w Kobylu, Kopalinach, Królówce, Leksandrowej, Muchówce, Olchawie, Połomiu
Dużym, Starym Wiśniczu, Wiśniczu Małym oraz Ośrodek Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu.
Infrastruktura oraz doświadczenie pracowników MOK sprawiają, że instytucja ta posiada duży
potencjał w zakresie organizacji akcji profilaktycznych i promujących postawy nie sprzyjające
powstawaniu i rozwojowi problemów społecznych. Te same dwa czynniki pozwalają Ośrodkowi
realizować bezpośrednie działania w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym
(polegające

np.

na

realizacji

przedsięwzięć

w obszarach kultury fizycznej itp.).
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stymulujących

włączenie

społeczne,

rozwój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Bochni jest jednostką organizacyjną Powiatu
Bocheńskiego realizującą zadania wynikające z przepisów o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny
i

systemie

pieczy

zastępczej,

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej,

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sprawuje nadzór nad Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej, domami pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia i warsztatami terapii
zajęciowej.

W

jego

ramach

funkcjonuje

Powiatowy

Zespół

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności. Z perspektywy mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz kluczowa jest rola
centrum w zakresie orzeczniczym (w obszarze niepełnosprawności) oraz jako organizatora pieczy
zastępczej. Z tego punktu widzenia pełni ono istotną rolę we wdrażaniu bezpośrednich działań
łagodzących negatywne skutki zjawisk społecznych.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni jest jednostką organizacyjną Powiatu
Bocheńskiego mającą na celu podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie
kryzysu. Jego obszarem działania jest teren Powiatu Bocheńskiego w tym Gminy Nowy Wiśnicz.
Ośrodek

świadczy

kompleksową

pomoc

w

tym

poradnictwo

psychologiczne,

pedagogiczne i rodzinne, socjalne oraz prawne osobom i rodzinom w różnego typu kryzysach,
ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie. Oprócz dyżurów specjalistów, Ośrodek
prowadzi działania polegające na upowszechnianiu wiedzy na temat wybranych problemów
społecznych

i

z organizacjami

sposobów

radzenia

pozarządowymi

sobie

i prowadzi

z

nimi
szeroko

(przemoc,
zakrojone

uzależnienia).
działania

Współdziała
profilaktyczne

i psychoedukacyjne. Organizuje także działania na rzecz powstania procedur systemowej
współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi. Przy OIK funkcjonuje hostelowe miejsce
schronienia. OIK odgrywa zatem istotną rolę w świadczeniu pomocy osobom dotkniętym różnymi
problemami społecznymi, a także w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki tychże problemów.
Sąd Rejonowy w Bochni
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości na terenie Gminy Nowy Wiśnicz leży co do
zasady w kompetencjach Sądu Rejonowego w Bochni (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych
w I instancji dla Sądu Okręgowego w Tarnowie i spraw odwoławczych). W jego strukturze
wyodrębniono 5 wydziałów (Cywilny, Karny, Rodzinny i Nieletnich, Pracy oraz Ksiąg Wieczystych).
Ponadto przy SR funkcjonuje Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, który realizuje określone
przez

prawo

zadania

o

charakterze

wychowawczo

- resocjalizacyjnym,

diagnostycznym

i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w sprawach karnych, rodzinnych
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i nieletnich,

na

terenie

obszaru

właściwości.

Oprócz

oczywistej

roli

sądu

polegającej

na bezpośrednich – indywidualnych działaniach skutkujących redukcją negatywnych skutków
problemów społecznych pełni on pewną rolę w ich diagnozowaniu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Jednostką organizacyjną Powiatu Bocheńskiego wdrażającą na terenie właściwości
miejscowej (obejmującej m. in. Gminę Nowy Wiśnicz) politykę zatrudnienia określoną w przepisach
szczegółowych, a mającą na celu: uzyskanie pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju
zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacnianie integracji oraz solidarności
społecznej i zwiększanie mobilności na rynku pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Bochni. PUP
wspiera mieszkańców gminy w zakresie pośrednictwa pracy, organizowania szkoleń, kursów,
poradnictwa zawodowe oraz przyznaje i wypłaca zasiłki dla bezrobotnych. PUP (i współpraca
z nim) jest kluczową instytucją w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.
Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu
Komisariat policji w Nowym Wiśniczu jest jednostką organizacyjną policji obejmująca
swoją właściwością terytorialną obszar gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana. Do zadań
służących w nim funkcjonariuszy należą ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci z komisariatu w Nowym Wiśniczu w ramach
wykonywanych zadań współpracują z jednostkami organizacyjnymi gminy i systemu oświaty
zarówno w realizacji działań interwencyjnych jak i prewencyjnych. Wyrazem tego jest
uwzględnienie przedstawicieli KP w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z powyższych
względów stanowi on istotny element systemu przeciwdziałania problemom społecznym.
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Metoda wyznaczania celów strategii – analiza SWOT
Analiza SWOT pozwala na kategoryzację zebranych informacji w skali strategicznej.
Dzięki temu jest doskonałym narzędziem wspomagającym planowanie najistotniejszych kierunków
działania systemu. Dlatego technika ta jest przydatna do wypracowania na podstawie zebranych
w trakcie przygotowania niniejszego dokumentu informacji do wskazania celu generalnego i celów
strategicznych planowanych do osiągnięcia w ramach działań objętych niniejszym dokumentem.
Generalnie analiza SWOT polega na selekcji najistotniejszych dla danego systemu
(przeciwdziałania problemom społecznym) informacji i przypisaniu ich do jednej z czterech
kategorii, a to: silne strony (Strengths), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities)
i zagrożenie (Threats). Studium zbudowanej z tak utworzonych kategorii matrycy i relacji między
ich elementami umożliwia wybór najodpowiedniejszej metodyki odpowiedzi na postawione
wyzwania.
Członkowie

zespołu

tworzącego

strategię,

w

drodze

zdalnych

konsultacji

z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w procesy przeciwdziałania i łagodzenia skutków
negatywnych zjawisk społecznych (Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół
Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SPGZOZ w Nowym
Wiśniczu, przedstawiciele systemu oświaty – pedagodzy, przedstawiciele policji, przedstawiciele
NGO) dokonali analizy zebranych informacji a jej wynik przedstawiono w formie tabelarycznej
poniżej.
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Silne strony

Słabe strony

Dobra sytuacja demograficzna.

Duży
odsetek
jednoosobowych
gospodarstw
domowych w systemie pomocy społecznej.

Duży
odsetek
mieszkańców
pozostający
w zasięgu oddziaływania placówek oświatowych.
Poprawa
ekonomicznej
wielodzietnych.

kondycji

Słaba dostępność do dodatków mieszkaniowych
i energetycznych.

rodzin

Stosunkowa
gorsza
kondycja
ekonomiczna
gospodarstw domowych, w których skład wchodzą
Spadek liczby gospodarstw domowych objętych osoby starsze i niepełnosprawne.
pomocą społeczną.
Stagnacja liczby miejsc w ośrodkach wsparcia.
Spadek liczby gospodarstw domowych dotkniętych
Ograniczona dostępność do opieki i rehabilitacji dla
problemem ubóstwa.
osób starszych i niepełnosprawnych.
Szeroka oferta wsparcia realizowanego przez Miejski Ograniczona dostępność do opieki psychiatrycznej
Ośrodek Pomocy Społecznej.
i leczenia uzależnień.
Działalność Gminnego Punktu Konsultacyjno – Niski
poziom
wiedzy
mieszkańców
gminy
Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w dziedzinie opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
oraz Dotkniętych Przemocą.
Niski
poziom
wiedzy
mieszkańców
gminy
w
dziedzinie
przemocy
w
rodzinie.
Poszerzenie
kategorii
osób
korzystających
ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Muchówce.
Duży kadrowy i infrastrukturalny potencjał placówek
oświatowych.
Duży
kadrowy
i
infrastrukturalny
potencjał
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu.
Zasoby kadrowe
Społecznej.

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Położenie i warunki przyrodnicze, krajobrazowe
i turystyczne gminy.
Szanse
Wzrost
liczby
mieszkańców
przedprodukcyjnym.

Zagrożenia
w

wieku Wzrost
liczby
poprodukcyjnym.

Korzystne saldo migracji.

mieszkańców

w

wieku

Wzrost liczby gospodarstw domowych dotkniętych
problemami
wywołanymi
niepełnosprawnością.

Spadek liczby osób bezrobotnych.
Zakres wsparcia oraz dobra współpraca z Ośrodkiem Wzrost zapotrzebowania na usługi domów pomocy
społecznej.
Interwencji Kryzysowej w Bochni.
Funkcjonowanie ogólnopolskich i lokalnych kampanii
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informacyjno – edukacyjnych.

Wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na Stan zagrożenia epidemicznego/epidemii.
realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania
„Polityzacja” problemów społecznych.
negatywnym konsekwencjom zjawisk społecznych.
Funkcjonowanie
stereotypów
dotyczących
Dobry przebieg współpracy pomiędzy lokalnymi
problemów
społecznych
i
dotkniętych
nimi
instytucjami realizującymi zadania w zakresie polityki
osób/rodzin.
społecznej.
Potencjał NGO w zakresie
w obszarze polityki społecznej.

realizacji

zadań

Niestabilność prawa w zakresie polityki społecznej.
Zwiększanie ilości zadań w
społecznej zlecanych gminie.

zakresie

polityki

Zaniżanie wysokości dotacji z Budżetu Państwa
na realizacje zadań zleconych gminie.

69

Podsumowanie
Z przeprowadzonej diagnozy wynikło, że aktualnie, m. in. w efekcie realizacji celów
wyznaczonych dotychczasową strategią, obraz problemów społecznych Gminy Nowy Wiśnicz uległ
zmianie. Poprzednio kluczowym obszarem realizacji polityki społecznej była rodzina. Czyniono
szczególne wysiłki zmierzające do poprawy jej funkcjonowania i niwelowania negatywnych
skutków zjawisk społecznych oddziaływających na nią. Podjęto starania zmierzające do wsparcia
rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia dzieciom opieki
instytucjonalnej i możliwości spędzania wolnego czasu, budowy potencjału ekonomicznego
rodziny. Wszystko to przyniosło spodziewany efekt i wpłynęło pozytywnie na kondycje rodzin
mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz. Zmiana w tym zakresie nie była by oczywiście możliwa bez
podstawy w postaci polityki państwa, szczególnie w zakresie wsparcia finansowego przekazanego
w przebadanym okresie. Mimo wyraźnej poprawy sytuacji rodzin utrzymanie ich dobrostanu
w dalszym ciągu wymaga uwagi i wysiłku ze strony podmiotów kreujących założenia polityki
społecznej – w tym gminy i powinno stanowić w związku z tym element podlegający dalszemu
planowaniu strategicznemu.
Jednocześnie

coraz

mocniej

słyszalne

stają

się

problemy

osób

dotkniętych

niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i doświadczających spadku jakości życia
wywołanego wiekiem. Jednostki te napotykają na trudności w szerokim zakresie obszarów
funkcjonowania

dodatkowo

potęgowane

spektrum

pozostałych

zjawisk

społecznych

kategoryzowanych jako samoczynne problemy społeczne (np. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie).
Niestety aktualna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna, w szczególności w przypadku dalszego
niekorzystnego jej rozwoju, będzie problemy te uwypuklać. Pomoc w ich rozwiązaniu wymagać
będzie działania kompleksowego – realizowanego w wielu obszarach m. in. zapewnienia opieki
i rehabilitacji, dostępu do usług systemu zdrowia, wsparcia środowiskowego i materialnego.
Wymagać tym samym będzie istotnego zaangażowania po stronie realizatorów strategii oraz
szczególnie starannego planowania w tym zakresie.
Wreszcie problemy ubóstwa, bezrobocia, uzależnień i przemocy w rodzinie w dalszym
ciągu odciskają swoje piętno na społeczności gminy. Ich skala nie jest tak znacząca jak
omówionych w poprzednich akapitach, jednak wpływ jaki wywierają na życie jednostek i całej
społeczności jest donośny. Tym samym planowanie i realizacja wsparcia dla osób nimi
doświadczonych będzie istotnym zdaniem gminy w nadchodzącym czasie.
Wskazać zatem należy, że w porównaniu do okresu 2016 – 2020 nastąpiła istotna
zmiana obrazu problemów społecznych oddziaływających na mieszkańców gminy, która wymaga
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odzwierciedlania w zakresie planowanych przeobrażeń. Nie zmieniły się co prawda kategorie
zjawisk społecznych powodujących trudności dla społeczności lokalnej, zmienił się za to istotnie
rozkład ich natężenia i wzajemnych relacji. Inne jest Też otoczenie, w którym przyszło
się z wywołanymi nimi trudnościami mierzyć (nowe narzędzia i uregulowania prawne ale też
okoliczności jak np. wybuch epidemii). Dlatego też, o ile poprzednio realizowany cel generalny
ze względu na swój uniwersalny charakter w dalszym ciągu niesie potencjał prawidłowego
orientowania aktywności na gruncie przeciwdziałania problemom społecznym, to uwagi wymagać
będzie sformułowanie celów strategicznych oraz adekwatne konstruowanie kierunków działań
i dobór służących ich realizacji narzędzi.
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PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJĘTYM
STRATEGIĄ
Dokonując prognozy zmian w zakresie problemów społecznych zdiagnozowanych
w niniejszym

dokumencie

przyjęto

założenie,

że

jedynym

czynnikiem

mającym

wpływ

na przewidywaną zmianę jest skuteczne wdrożenie (bądź nie) rozwiązań zaproponowanych
w strategii. Dodatkowo wzięto pod uwagę jedynie sytuacje skrajne (jest realizowana bez zakłóceń,
nie jest realizowana w ogóle). Oceny dokonano przyjmując skalę: wzrost, stagnacja (brak zmiany
poziomu) lub zmniejszenie w stosunku do stanu wynikającego z niniejszej diagnozy. Przy czym
kategoryzacji dokonano zarówno dla zmiany zasięgu zjawiska, jak i poziomu jego negatywnych
konsekwencji dla społeczności lokalnej. Zestawienie oparte na tych założeniach przedstawiono
w poniższej tabeli.
Brak realizacji strategii
Zjawisko

Niezakłócona realizacja strategii

zasięg

poziom
negatywnych
konsekwencji

zasięg

poziom
negatywnych
konsekwencji

spadek

stagnacja

spadek

spadek

stagnacja

wzrost

stagnacja

stagnacja

stagnacja

wzrost

stagnacja

stagnacja

stagnacja

stagnacja

stagnacja

spadek

wzrost

wzrost

spadek

spadek

wzrost

wzrost

spadek

spadek

wzrost

wzrost

stagnacja

spadek

wzrost

wzrost

wzrost

spadek

Ubóstwo

Niepełnosprawność

Długotrwała lub ciężka
choroba
Bezrobocie

Bezradność w sprawach
opiekuńczo
wychowawczych
Uzależnienie od
alkoholu
Przemoc w rodzinie

Trudna sytuacja osób
starszych
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CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cele strategiczne
Odnotowane na poprzednich stronach niniejszej strategii analizy, spostrzeżenia, relacje
z innymi dokumentami strategicznymi oraz treść uregulowań prawnych pozwalają na adekwatne
sformułowanie jej celu generalnego. Jak wspomniano we wstępie dokument niniejszy wyrósł m.in.
na doświadczeniach wynikłych z implementacji zapisów przedniej strategii. Mimo różnic w samym
procesie diagnozy jak i w osiągniętych w ten sposób wnioskach oraz zmianie okoliczności
warunkujących istnienie i charakter zjawisk społecznych w dalszym ciągu aktualne jest powzięte
wówczas zamierzenie. Koniecznym jednak jest określenie celów strategicznych umożliwiających
jego osiągnięcie po nowemu. Z tych powodów jako cel generalny na lata 2022 – 2027 przyjęto:
TWORZENIE INSTYTUCJONALNYCH, ORGANIZACYJNYCH i MATERIALNYCH
WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OGRANICZANIU OBSZARÓW WYKLUCZENIA
SPOŁECZNEGO
Osiągnięcie w/w celu będzie możliwe w wyniku podjęcia aktywności realizowanej
w ramach IV celów strategicznych, a to:
I. Tworzenie warunków sprzyjających włączeniu społecznemu osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych
II. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny
III. Tworzenie warunków sprzyjających redukcji uzależnienia i przemocy w rodzinie
IV. Tworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego
mieszkańcom gminy, w szczególności dotkniętych ubóstwem i bezrobociem.
Cele powyższe oprócz wskazania obszarów problemowych umożliwiają uporządkowanie
poszczególnych działań podejmowanych w ramach strategii. Okoliczność ta z kolei ułatwia jego
prawidłową ewaluację i monitoring realizowanych przedsięwzięć.
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Określenie kierunków działań i wskaźników

Tworzenie warunków sprzyjających włączeniu społecznemu osób
starszych, niepełnosprawnych i chorych

Cel strategiczny I: Tworzenie warunków sprzyjających włączeniu
społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i chorych

Kierunek działania

Przedsięwzięcie

I. Poprawa stanu zdrowia i

Rozwój opieki środowiskowej

zapewnienie dostępu do opieki
Zapewnienie opieki stacjonarnej
Zapewnienie dostępu do świadczeń systemu opieki
zdrowotnej
Zapewnienie dostępu do pomocy w formie opieki
wytchnieniowej
II. Poprawa standardu życia osób

Zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym

starszych, chorych i

i chorym dostępu do świadczeń pieniężnych i rzeczowych

niepełnosprawnych
Zapewnienie dostępu do usług asystenta osoby
niepełnosprawnej
III. Integracja społeczna osób

Zwiększenie dostępności do ośrodków wsparcia

starszych, niepełnosprawnych i
chorych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającym
na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
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I. Poprawa stanu zdrowia i zapewnienie dostępu do opieki
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie

Rozwój opieki
środowiskowej

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba osób objętych pomocą w sprawozdanie
formie usług
opiekuńczych/specjalistycznych
usług opiekuńczych

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba osób objętych pomocą w sprawozdanie
formie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

MOPS

x

x

x

x

x

x

Zapewnienie opieki
stacjonarnej

Liczba mieszkańców gminy
przebywających w domach
pomocy społecznej

MOPS

x

x

x

x

x

x

Zapewnienie dostępu do
świadczeń systemu opieki
zdrowotnej

Liczba podmiotów leczniczych
sprawozdanie
udzielających świadczeń
zdrowotnych dla których Gmina
Nowy Wiśnicz jest podmiotem
tworzącym

Urząd Miejski

x

x

x

x

x

x

Liczba osób, którym pracownicy sprawozdanie
socjalni udzielili wsparcia w
uzyskaniu dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba osób objętych pomocą w sprawozdanie
formie opieki wytchnieniowej

MOPS

x

Zapewnienie dostępu do
pomocy w formie opieki
wytchnieniowej

sprawozdanie
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II. Poprawa standardu życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Zapewnienie osobom
starszym,
niepełnosprawnym
i chorym dostępu do
świadczeń pieniężnych i
rzeczowych

Liczba osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych,
którym wypłacono świadczenia
pieniężne

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych,
którym ustalono prawo do
pomocy w formie rzeczowej

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Zapewnienie dostępu do
usług asystenta osoby
niepełnosprawnej

Liczba osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych,
którym udzielono wsparcia w
formie usług asystenta osoby
niepełnosprawnej

Sprawozdanie

MOPS

x
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III. Integracja społeczna osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Zwiększenie dostępności do
ośrodków wsparcia

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającym
na rzecz osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba osób korzystających z
oferty ośrodków wsparcia

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba ośrodków wsparcia
prowadzonych przez Gminę
Nowy Wiśnicz

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba organizacja
sprawozdanie
pozarządowych działających na
rzecz osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych, z
którymi nawiązano współpracę

MOPS

x

x

x

x

x

x
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Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu
instytucji rodziny

Cel strategiczny II: Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu
instytucji rodziny

Kierunek działania

Przedsięwzięcie

I. Umocnienie ekonomicznej pozycji

Realizacja programów wsparcia materialnego

rodziny
Wypłata świadczeń na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci
II. Organizacja czasu wolnego i

Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku

integracja rodzin
Tworzenie warunków organizacji czasu wolnego dla dzieci
III. Wsparcie rodziców w zakresie

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w zakresie

rozwoju kompetencji opiekuńczo -

kompetencji opiekuńczo – wychowawczych

wychowawczych
Rozwój kompetencji opiekuńczo – wychowawczych
rodziców
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I. Umocnienie ekonomicznej pozycji rodziny
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Realizacja programów
wsparcia materialnego

Wypłata świadczeń na
częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba rodzin objętych
programem Karta Dużej
Rodziny

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba uczniów objętych
systemem stypendialnym

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba rodzin pobierających
świadczenia rodzinne

sprawozdanie

MOPS

x

x

x

x

x

x

Liczba rodzin pobierających
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X
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II. Organizacja czasu wolnego i integracja rodzin
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Tworzenie warunków do
aktywnego wypoczynku

Tworzenie warunków
organizacji czasu wolnego dla
dzieci

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba zorganizowanych
festynów rodzinnych

sprawozdanie

Szkoły, UM, MOK

x

x

x

x

x

x

Liczba zorganizowanych
zawodów i imprez sportowych

sprawozdanie

Szkoły, UM, MOK

X

X

X

X

X

X

Liczba zorganizowanych form
spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży

sprawozdanie

Szkoły, UM, MOK

X

X

X

X

X

X
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III. Wsparcie rodziców w zakresie rozwoju kompetencji opiekuńczo - wychowawczych
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Wspieranie rodzin
Liczba rodzin objętych pomocą
przeżywających trudności
w formie asystenta rodziny
w zakresie kompetencji
Liczba rodzin wspierających
opiekuńczo – wychowawczych

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Rozwój kompetencji
Liczba etatów pedagogów
opiekuńczo – wychowawczych szkolnych
rodziców
Dostępność do poradnictwa
specjalistycznego –
świadczonego przez pedagoga

sprawozdanie

Szkoły, UM

X

X

X

X

X

X

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba zorganizowanych dla
rodziców spotkań, warsztatów,
pogadanek poruszających
zagadnienia opiekuńczowychowawcze

sprawozdanie

Szkoły, UM

X

X

X

X

X

X
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Tworzenie warunków sprzyjających
redukcji uzależnienia i przemocy w rodzinie

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków sprzyjających redukcji
uzależnienia i przemocy w rodzinie

Kierunek działania

Przedsięwzięcie

I. Realizacja działań w zakresie

Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie

profilaktyki i przeciwdziałania

uzależnień od alkoholu

uzależnieniu od alkoholu
Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób
doświadczających negatywnych konsekwencji uzależnienia
II. Realizacja działań edukacyjnych
i interwencyjnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podniesienie poziomu wiedzy nt. zjawiska przemocy
w rodzinie wśród społeczności lokalnej.
Podejmowanie skutecznej interwencji wobec rodzin
dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
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I. Realizacja działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Prowadzenie działań
profilaktycznych w zakresie
uzależnień od alkoholu

Prowadzenie działań
interwencyjnych wobec osób
doświadczających
negatywnych konsekwencji
uzależnienia

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba działań
edukacyjnoinformacyjnych z zakresu
uzależnienia od alkoholu

sprawozdanie

GKRPA, MOPS, Szkoły, UM

x

x

x

x

x

x

Liczba kontroli w punktach
sprzedaży alkoholu

sprawozdanie

GKRPA, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba prowadzonych procedur sprawozdanie
zobowiązania do poddania się
leczeniu odwykowemu

GKRPA

X

X

X

X

X

X

Dostępność do poradnictwa
specjalistycznego –
świadczonego przez terapeutę
uzależnień

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

sprawozdanie
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II. Realizacja działań edukacyjnych i interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie

Nazwa wskaźnika

Podniesienie poziomu wiedzy Liczba zorganizowanych
nt. zjawiska przemocy
spotkań edukacyjno w rodzinie wśród społeczności informacyjnych
lokalnej.

Podejmowanie skutecznej
interwencji wobec rodzin
dotkniętych zjawiskiem
przemocy w rodzinie.

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

sprawozdanie

GKRPA, Szkoły, UM, MOPS, ZI

x

x

x

x

x

x

Liczba publikacji na stronie
www Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba rozdystrybuowanych
ulotek informacyjnych

sprawozdanie

GKRPA, Szkoły, UM, MOPS, ZI, GR

X

X

X

X

X

X

Liczba rodzin objętych
procedurą Niebieskie Karty

sprawozdanie

MOPS, ZI

X

X

X

X

X

X

Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego

sprawozdanie

MOPS, ZI

X

X

X

X

X

X

Liczba nowo przekazanych
przewodniczącemu ZI
formularzy NK - A

sprawozdanie

MOPS, ZI

X

X

X

X

X

X
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Tworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego
mieszkańcom gminy, w szczególności dotkniętych ubóstwem i bezrobociem

Cel strategiczny IV: Tworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu
bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom gminy, w szczególności
dotkniętych ubóstwem i bezrobociem

Kierunek działania

Przedsięwzięcie

I. Diagnozowanie i monitorowanie

Prowadzenie monitoringu zjawisk społecznych oraz

problemów społecznych

dokumentów strategicznych w tym zakresie
Opracowanie diagnozy problemów społecznych
Opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych

II. Funkcjonowanie systemu wsparcia
na rzecz osób bezrobotnych

Udzielanie wsparcia materialnego osobom i rodzinom
doświadczającym problemów wywołanych bezrobociem
Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

III. Funkcjonowanie systemu wsparcia Udzielanie wsparcia materialnego osobom i rodzinom
na rzecz osób ubogich
doświadczającym problemów wywołanych ubóstwem
Udzielanie wsparcia niematerialnego osobom i rodzinom
doświadczającym problemów wywołanych ubóstwem
IV. Rozwój systemu pomocy
społecznej

Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia
dostępności do świadczeń systemu pomocy społecznej
Rozwój kadr systemu pomocy społecznej
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I. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Prowadzenie monitoringu
zjawisk społecznych oraz
dokumentów strategicznych w
tym zakresie

Opracowanie diagnozy
problemów społecznych
Opracowanie dokumentów
strategicznych w zakresie
rozwiązywania problemów
społecznych

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Monitorowanie realizacji
Strategi Rozwiązywania
Problemów Społecznych

opracowany raport

MOPS

X

X

X

X

X

X

Monitorowanie realizacji
Programu Wspierania Rodziny

opracowany raport

MOPS

X

X

X

X

X

X

Monitorowanie realizacji
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

opracowany raport

MOPS

X

X

X

X

X

X

Opracowanie diagnozy
problemów społecznych

opracowana diagnoza

UM, MOPS

X

Opracowanie Strategi
Rozwiązywania Problemów
Społecznych

uchwała w sprawie przyjęcia

UM MOPS

X

Opracowanie Programu
Wspierania Rodziny

uchwała w sprawie przyjęcia

UM, MOPS

Opracowanie Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

uchwała w sprawie przyjęcia

UM, MOPS, ZI
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X

X

X
X

X

II. Funkcjonowanie systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Udzielanie wsparcia

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba osób/rodzin objętych
pomocą finansową z powodu
bezrobocia

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

bezrobociem

Liczba osób/rodzin objętych
pomocą rzeczową z powodu
bezrobocia

Wspieranie aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych

Liczba osób/rodzin z którymi
sprawozdanie
prowadzona jest praca socjalna
z powodu bezrobocia

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba osób bezrobotnych
którym świadczone jest
poradnictwo specjalistyczne psychologiczne

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba osób zatrudnionych w
ramach prac społecznie
użytecznych

sprawozdanie

UM

X

X

X

X

X

X

materialnego osobom i
rodzinom doświadczającym
problemów wywołanych
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III. Funkcjonowanie systemu wsparcia na rzecz osób ubogich
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Udzielanie wsparcia
materialnego osobom i
rodzinom doświadczającym
problemów wywołanych
ubóstwem

Udzielanie wsparcia
niematerialnego osobom i
rodzinom doświadczającym
problemów wywołanych
ubóstwem

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba osób/rodzin, którym
udzielono pomocy finansowej z
powodu ubóstwa

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba osób/rodzin, którym
udzielono pomocy rzeczowej z
powodu ubóstwa

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba osób/rodzin, które
uprawnione są do dodatku
mieszkaniowego,
energetycznego.

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba osób/rodzin z którymi
sprawozdanie
prowadzona jest praca socjalna
z powodu ubóstwa

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba osób ubogich którym
świadczone jest poradnictwo
specjalistyczne

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

sprawozdanie
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III. Rozwój systemu pomocy społecznej
Harmonogram realizacji
Przedsięwzięcie
Prowadzenie działań
zmierzających do zwiększenia
dostępności do świadczeń
systemu pomocy społecznej

Rozwój kadr systemu pomocy
społecznej

Nazwa wskaźnika

Źródło weryfikacji

Realizatorzy

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Liczba jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej

sprawozdanie

UM

X

X

X

X

X

X

Liczba świadczeniobiorców,
świadczeń pomocy społecznej

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba jednostek świadczących
poradnictwo specjalistyczne

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba osób korzystających z
poradnictwa specjalistycznego

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie strony WWW
Ośrodka Pomocy Społecznej

sprawozdanie

MOPS

X

X

X

X

X

X

Liczba realizowanych
programów/projektów
zewnętrznych w zakresie
przeciwdziałania problemom
społecznym

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba etatów w jednostkach
organizacyjnych pomocy
społecznej

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba pracowników JOPS,
którzy wzięli udział
w szkoleniach

sprawozdanie

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X

Liczba pracowników socjalnych, sprawozdanie
którzy objęci byli superwizją

MOPS, UM

X

X

X

X

X

X
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SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII ORAZ JEJ RAMY
FINANSOWE
Ramy Finansowe
Dla sukcesu procesu planowania strategicznego kluczową rolę odgrywa zapewnienie
środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Szeroka perspektywa czasowa oraz ilość
podmiotów zaangażowanych w realizację zapisów niniejszego dokumentu, a także jego rozległy
zakres merytoryczny powodują, że precyzyjne określenie jego budżetu jest zadaniem niezwykle
trudnym a i w dużej mierze bezcelowym. Celowym i możliwym do wykonania zdaje się nakreślenie
go w formie ramowej.
Ramy finansowe strategii oparto o wysokość wydatków zapisaną w budżecie gminy
na pomoc społeczną oraz inne obszary oddziałujące na politykę społeczną m. in. ochrona zdrowia,
edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina. Szacunków dokonano w oparciu o wysokość planów
na 2021 r. i przyjęto średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 5%. W wyliczeniach nie wzięto
pod uwagę środków przeznaczonych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (ponieważ
jak wskazano wcześniej jest to program o charakterze demograficznym), a od 2022 roku za jego
realizację

odpowiadał

będzie

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych.

Środki

pochodzić

będą

bezpośrednio z budżetu gminy, z dotacji budżetu państwa oraz w miarę możliwości ze źródeł
zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej oraz ewentualnie wkład organizacji pozarządowych czy
środków finansowych od sponsorów. Skonstruowane w ten sposób ramy finansowe strategii
zaprezentowano poniżej w formie tabelarycznej.
Prognoza wydatków (zł)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

7 856 022,30

8 248 823,42

8 661 264,59

9 094 327,82

9 549 044,21

10 026 496,42

Istotne odchylenia od oszacowanych wysokości planu w trakcie realizacji strategi mogą
wskazywać na zmiany w obszarze zjawisk społecznych zachodzących na terenie gminy i związku
z tym wymagać analizy w ramach prowadzonego monitoringu. Z drugiej strony mogą one być
efektem wystąpienia obiektywnych okoliczności wpływających na dostępność tychże środków
(ograniczenia finansowe), co z kolei będzie miało efekt w realnej możliwości wdrożenia
konkretnych

rozwiązań zaproponowanych w strategii czego efektem będzie konieczność jej

aktualizacji. Wreszcie poszerzenie ram finansowych może być spowodowane skuteczną aplikacją o
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pozyskanie środków zewnętrznych poprzez udział w programach i projektach co będzie zjawiskiem
zdecydowanie pozytywnym.

Sposób realizacji strategii – monitoring i ewaluacja
Na sposób realizacji strategii, oprócz zawartych w niej celów wpływ będą mieć dwa
czynniki: przebieg współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za implementację jej
zapisów oraz rzeczywiste zmiany okoliczności mających potencjał zmiany zdiagnozowanych zjawisk
społecznych oraz przyjęte metody przeciwdziałania im. Z tego powodu istotne znaczenie będzie
mieć koordynacja działań oraz stały monitoring sytuacji społecznej oraz aktualności i osiągniętego
poziomu wdrożenia przyjętych niniejszym dokumentem celów.
Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej za koordynację strategii
odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu. Pełni on zatem kluczową rolę
dla zapewnienia harmonijnej i efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi
w realizacje przedsięwzięć w niej zaplanowanych. Uwaga ta w szczególności dotyczy jednostek
organizacyjnych Gminy Nowy Wiśnicz. Aktywność MOPS na polu sprecyzowania form współpracy,
stawiania konkretnych zadań, monitorowania ich realizacji (o czym dalej) oraz upowszechniania
znajomości treści całego dokumentu i poszczególnych zaplanowanych przedsięwzięć pośród
wskazanych w nim instytucji warunkować będzie jego (strategii) pełne i sprawne wdrożenie
pozwalające na osiągnięcie założonego celu generalnego.
Ważkość procesu monitoringu poziomu wdrożenia celów ustalonych strategią oraz
zmian w zakresie zjawisk społecznych zachodzących na terenie gminy wynika z konieczności
zachowania aktualności dokumentu. Odpowiednio wcześnie uchwycone zmiany w pierwszym
zakresie oraz trudności uniemożliwiające lub utrudniające osiągnięcie założonych celów pozwolą
na podjęcie

działań

zmierzających

do

dostosowania

treści

dokumentu

w

zależności

od stwierdzonych potrzeb. Uzyskane zatem w drodze monitoringu dane pozwolą na rzeczywistą
ewaluację strategii – uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy w dalszym ciągu jest to dokument
odpowiadający potrzebom mieszkańców gminy.
Dlatego też kierownicy jednostek realizujących zadania uwzględnione w treści strategii
rokrocznie do 31 marca przedkładać będą Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
informacje nt. przebiegu tych działań w ubiegłym roku. Kierownik MOPS na ich podstawie oraz
danych, których sam jest dysponentem opracuje sprawozdanie, w którym dokona przeglądu
sytuacji społecznej i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w danym roku.
Tak opracowany raport wraz z ewentualnymi propozycjami zmian w Strategii kierownik MOPS
przekazuje Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
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Oprócz powyższej procedury przeglądu sytuacji społecznej dokonuje się w ramach
działań zgrupowanych w segmencie I czwartego celu strategicznego - Diagnozowanie
i monitorowanie problemów społecznych. Czynności te powinny być prowadzone zgodnie
z harmonogramem określonym w strategi.
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