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I. WSTĘP
Strategia rozwiązywania problemów społecznych ma bardzo istotne znaczenie dla
realizacji lokalnej polityki społecznej. Od 2000 roku mamy do czynienia z istotnymi
zmianami w obszarze prawnym regulującym w sposób kluczowy normy prawne ochraniające
interesy obywateli. Istotą tych zmian jest decentralizacja wielu zadań, co jest następstwem
transformacji ustroju społeczno – gospodarczego państwa. Wejście w życie takich ustaw jak :
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003roku, Ustawa o pomocy społecznej z
dnia 12 marca 2004roku nałożyło na gminy obowiązek realizowania aktywnych form polityki
społecznej , które mają poprawić jakość życia lokalnej społeczności. A tym samym
zapobiegać społecznej bezradności.
Należy zaznaczyć, że nie ustępuje zjawisko społecznej bezradności. Wprost przeciwnie,
można stwierdzić, że poszerzają się obszary jego występowania. Niemalejące bezrobocie
sprzyja umacnianiu się zjawiska ubóstwa nie tylko materialnego, ale w coraz większym
stopniu „ubóstwa psycho-społecznego” prowadzącego do bezradności i wykluczenia
społecznego.
Bezradność łączy się

z postawą bierności, poczuciem marginalizacji, zaprzestaniem

uczestniczenia w życiu społecznym. Zjawisko społecznej bezradności jest przeszkodą
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, które to społeczeństwo jest gwarantem
przestrzegania praw obywatelskich i społeczności lokalnej sprawnie funkcjonującej na
zasadzie pomocniczości.
Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym i długofalowym,
dlatego celowe jest strategiczne podejście do zagadnień ze sfery polityki społecznej, również
na poziomie lokalnym.
Realizacja tego procesu zawarta jest w „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych”,będącej drogowskazem działania władz samorządowych i innych instytucji
sfery pomocy społecznej. Wskazanie strategicznych kierunków działania poprzedza diagnoza
problemów społecznych występujących w gminie Sułkowice. Zintegrowane podejście do
problemów, zaprezentowane w przedmiotowej strategii, pozwala na przyjęcie nowych
rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. W rozwiązywaniu problemów
społecznych najbardziej efektywna w perspektywie lat jest nauka niezbędnych umiejętności
radzenia sobie z problemami. I dlatego ta metoda będzie podstawą realizacji celów
strategicznych. Cele strategiczne będą wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej
zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń
oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla
przyszłej integracji.
1

Działania będą prowadzone na trzech poziomach:
•

profilaktyki – to działania priorytetowe

•

pomocy doraźnej – świadczenie pomocy w sytuacjach kryzysowych

•

długofalowych programów – rozwiązywanie bądź zminimalizowanie problemów
społecznych i lokalnych.

Jako element żywy, strategia będzie podlegać zmianom, będą pojawiać się nowe ważne cele,
a w miarę realizacji część z przedstawionych w dokumencie straci swoją aktualność. Proces
ten będzie miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.
Strategia została opracowana na lata 2007-2011.

II. Procedury tworzenia gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych
Do pracy nad strategią rozwiązywania problemów społecznych przystąpiono na mocy
Zarządzenia nr 7/2007 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 25 stycznia 2007r.
W skład zespołu do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
powołani zostali przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych gminy:
Piotr Pułka

- Burmistrz Gminy Sułkowice

Rozalia Oliwa

- Wiceburmistrz Gminy Sułkowice

Jan Socha

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach

Ksiądz Paweł Drobny

- Wikary Parafii Sułkowice

Piotr Budzoń

- Radny Rady Miejskiej

Krystyna Sosin

- Pedagog Świetlicy Środowiskowej

Dorota Małek-Moskal

- Wicedyrektor Gimnazjum w Sułkowicach

Agata Kęsek –Olesek

- Pedagog Zespołu Szkół Zawodowych

Anna Kuchta

- Pełnomocnik Burmistrza

Józefa Bernecka

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Anna Moskal

- Pielęgniarka Przychodni Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach

Mł. Aspirant Janusz Danek - Posterunek Policji w Sułkowicach
Danuta Kostowal- Suwaj

- Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych „KOLONIA”

Agnieszka Przała

- Pedagog ZPO w Rudniku
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Renata Boczkaja

- Nauczycielka ZPO w Krzywaczce

Renata Dymek

- Nauczycielka ZPO w Harbutowicach

Teresa Chodnik

- Pedagog Gimnazjum w Sułkowicach

Marta Matera

- Pedagog Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

Ewa Koźlak

- Nauczycielka ZPO w Biertowicach

Prace nad Strategią prowadzone były w trzech zespołach, które otrzymały zadania do
wykonania:
- przygotowanie materiałów źródłowych do diagnozy w rozbiciu na poszczególne problemy
społeczne
- dokonanie analizy SWOT na podstawie przygotowanej diagnozy, określenie celów
strategicznych i operacyjnych oraz określenie harmonogramu działań dla poszczególnych
obszarów.
Ponadto zespoły odbyły pięć spotkań plenarnych, podczas których poddawano analizie
zebrany materiał .W ten sposób przygotowano roboczą wersję dokumentu, którą umieszczono
na stronie internetowej gminy celem poddania jej społecznej konsultacji.
Ostateczną wersję dokumentu przekazano do zatwierdzenia Radzie Miejskiej podczas sesji
w dniu 29.03.2007r.

III. Charakterystyka gminy
3. 1. Położenie administracyjne
Gmina Sułkowice leży w województwie małopolskim, powiecie myślenickim. W skład gminy
wchodzi miasto Sułkowice oraz cztery wsie: Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,
stanowiące odrębne sołectwa. Od południowego zachodu graniczy z nią gmina Budzów ( wsie
Bieńkówka, Baczyn i Palcza), od zachodu gmina Lanckorona (Jastrzębia, Izdebnik), od
północnego zachodu Skawina ( Wola Radziszowska, Radziszów), od północnego wschodu
i wschodu Myślenice ( Głogoczów, Bęczarka, Jawornik, Bysina, Jasienica), od południa –
Pcim. Zachodnia i północna granica gminy Sułkowice stanowi jednocześnie granicę powiatu
myślenickiego.
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Ryc. 1

Podział administracyjny gminy Sułkowice

3. 2. Sytuacja demograficzna
Gmina Sułkowice liczy obecnie 13 906 mieszkańców (stan na 26 lutego 2007r.).
Z tej liczby 45,8% to mieszkańcy Sułkowic, pozostali zamieszkują wsie wchodzące w skład
gminy tj. Biertowice, Harbutowice, Rudnik i Krzywaczkę.
Społeczeństwo gminy jest stosunkowo młode. Ponad połowa, bo 58,6% - zgodnie z danymi
Narodowego Spisu Powszechnego dokonanego w 2002r.- to mieszkańcy w wieku
produkcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym było 28,6% mieszkańców , a w wieku
poprodukcyjnym - 12,8%, co obrazuje poniższy wykres.
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Tab. 1 Porównanie ilości osób w poszczególnych kategoriach wiekowych

Taki obraz społeczeństwa niewątpliwie ma wpływ na wiele czynników należących do sfery
zagadnień polityki społeczno-gospodarczej gminy.

Najważniejszymi z nich i zarazem

najtrudniejszymi są polityka oświatowa, struktura zatrudnienia, zagadnienia gospodarki
mieszkaniowej, infrastruktura gminy.
Pomimo że na przestrzeni lat 1996 – 2005 przyrost naturalny w gminie był dodatni, to jednak
liczba urodzeń ciągle się zmniejszała. Powodem tego jest obniżająca się sukcesywnie liczba
zawieranych małżeństw oraz spadek dzietności kobiet. W ostatnich latach obserwuje się
również niepokojący wzrost tempa emigracji. Zjawiska te mogą w przyszłości zaburzyć
strukturę wieku ludności, która jak dotąd była korzystna dla rozwijającego się społeczeństwa.

Tab. 2. Ludność Gminy Sułkowice w latach 1996 – 2005 (dane UM Sułkowice)
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Tab. 3. Ruch ludności w gminie Sułkowice w latach 1996 – 2005 (dane UM Sułkowice)

Niepokojący dla demografii gminy był rok 2005, gdzie saldo migracji wyniosło – 11,4‰
Było to skutkiem otwarcia rynków pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Za granicę
wyjechali młodzi ludzie, nierzadko wykształceni, mogący wnieść swój potencjał twórczy
w rozwój gminy.

Tab. 4. Saldo migracji w latach 1996-2005 (dane UM Sułkowice)
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3. 3. Sytuacja gospodarcza
Sułkowice to miasto wyrosłe na bazie tradycji kowalstwa i z kowalstwem związany był też
rozwój przemysłowy gminy.
Do największych pracodawców należy Fabryka Narzędzi Kuźnia zakład o bogatej tradycji
wyrobów z metalu. Założony w 1887 roku jako spółka lokalnych przedsiębiorców
zajmujących się kowalstwem i wszelkimi potrzebnymi w gospodarstwie wyrobami z metalu.
Inne firmy zajmujące się produkcją wyrobów z metalu to : Juco i Edex-Pol w Sułkowicach,
Suł-Met w Biertowicach i Pol-Met w Krzywaczce. Oprócz tego istnieje na terenie gminy
szereg drobnych firm zajmujących się metalurgią. Do szczególnie cenionych należą podmioty
trudniące się kowalstwem artystycznym.
Druga ważna dla gospodarki gminy gałąź produkcji wyrosła stosunkowo niedawno to
meblarstwo. Należy tu wymienić takie zakłady jak : Limex w Sułkowicach, Belmeb
w Biertowicach, Ryś w Krzywaczce, J&K Wiśnicz w Rudniku. Przemysł i budownictwo dają
zatrudnienie dla 46,6% zatrudnionych na terenie gminy (dane na podst. Monografii pod red.
P. Sadowskiego), w usługach rynkowych zatrudnionych było 18,5%, w usługach
nierynkowych 34,1% wszystkich zatrudnionych na terenie gminy.
Do największych firm handlowych należą: składy budowlane Rzepisko w Krzywaczce, StanBud w Biertowicach, Ligara w Sułkowicach. Na terenie Sułkowic istnieją też dwie duże
betoniarnie : Gościbia i Wid-Bet. Branża spożywcza to zakład GS „SCh”, masarnia T. Łaski
w Sułkowicach oraz piekarnia Celmark w Rudniku.
Mieszkańcy gminy Sułkowice odznaczają się dużą przedsiębiorczością. W chwili obecnej na
terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 800 podmiotów gospodarczych.
Ważne kiedyś dla mieszkańców rolnictwo odgrywa obecnie rolę pomocniczą w gminie.
Od 1996 roku obserwuje się na terenie gminy wzrost małych gospodarstw. Mamy do
czynienia z szybkim rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Wynika to z odejścia
mieszkańców do innych sektorów gospodarki oraz zaniku tradycji rolniczych w rodzinie.
Mała produkcja stawała się uciążliwa i nieopłacalna, mieszkańcy szukali więc lepszych
rozwiązań, jak np. drobna przedsiębiorczość.
Stopa bezrobocia w gminie Sułkowice na dzień 31.12.2006 wynosiła 13,51% i była o 1,39%
mniejsza niż w kraju.
Jako zjawisko wyjątkowo niekorzystne należy odnotować fakt stosunkowo dużego bezrobocia
w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. W końcu 2003r. było to 35,6% wszystkich
zarejestrowanych bezrobotnych (dane z Urzędu Pracy w Myślenicach).
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Skutkami pozostawania bez zatrudnienia są nie tylko problemy finansowe, ale także
pozamaterialne kwestie życia społecznego. Utrata stabilizacji powoduje często niemożność
podejmowania racjonalnych decyzji. Jest to najprostsza droga do wykluczenia społecznego.
Głębokość zmian w rodzinie spowodowana bezrobociem może być wielka, a skutkami
obciążone bywa całe społeczeństwo.

3. 4. Infrastruktura społeczna
3.4.1 Kultura
Działalność kulturalna kierowana jest przez Ośrodek Kultury. Składają się na nią następujące
formy organizacyjne :
- Ośrodek Kultury – Klub „Kuźnia”
- Biblioteka Publiczna z filiami w Rudniku, Harbutowicach oraz punktem
filialnym w Krzywaczce
- świetlice środowiskowe w Krzywaczce, Harbutowicach Rudniku
i Biertowicach
Stałe formy działalności Klubu „Kuźnia to : koło szachowe, koło teatralno- recytatorskie,
koło plastyczne, orkiestra dęta, Zespół Pieśni i Tańca „Elegia”, chór „Apassionata”, zespół
taneczny „Retro”, Kapela „Dudów” i „Baciarów”, klub i galeria „Kuźnia”, koło
dziennikarskie, taniec standardowy. Wszystkie koła zrzeszają dzieci i młodzież ze szkół
z całej gminy. Spełniają one ogromnie ważną rolę dla profilaktyki pierwszorzędowej. Są dla
dzieci i młodzieży alternatywą na nudę, pozwalają realizować
i rozwijać talenty i zainteresowania, są formą odnoszenia sukcesu i zaspokojenia poczucia
własnej wartości. Poprzez swój wysiłek, poświęcony czas i energię uczestnicy zajęć
nawiązują lepsze kontakty z rówieśnikami i szanują się nawzajem. Zajęcia uczą współpracy
i odpowiedzialności, dla wielu dzieci są szansą przezwyciężenia nieśmiałości. Wpływają na
rozwój emocjonalno-intelektualny oraz zaspokajają potrzeby kulturalne mieszkańców gminy.
I co równie ważne, są promocją dla gminy Sułkowice, o czym świadczą liczne nagrody
wywalczone nie tylko w konkursach gminnych, ale i poza gminą. Uczestnicząca w nich
młodzież ma okazję zaprezentować swój dorobek na różnych wystawach, konkursach,
festiwalach, zawodach. Poprzez świetlice środowiskowe zajęcia prowadzone są również
w poszczególnych miejscowościach gminy.
W Ośrodku Kultury realizują swoje zainteresowania również dorośli mieszkańcy gminy,
wdrażając do zajęć młodzież. I tak np. w orkiestrze dętej na 31 osób grających 15 to młodzież
poniżej 18 roku życia. Zespół Pieśni i Tańca „Elegia” zrzesza ponad 30 osób w wieku od 7
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do 20 lat. W zespole tanecznym „Retro” stale tańczy 26 dziewcząt zrzeszonych w trzech
grupach wiekowych.
Ważna rolę dla mieszkańców naszej gminy pełnią biblioteki. Łączna liczba zarejestrowanych
czytelników wynosiła na dzień 31.12.2006r. 2 236. W bibliotece w Sułkowicach uruchomiono
w 2006r. trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

3.4.2 Opieka Zdrowotna
Opieka zdrowotna w gminie Sułkowice to zakłady niepubliczne powstałe w miejsce Miejskiej
Przychodni Lekarskiej i Przychodni Przyzakładowej. Poza dwoma przychodniami
podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. przychodniami rodzinnymi, istnieje Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Aga-Vit, będący filią szpitala im. R. Czerwiakowskiego w
Krakowie. Dysponuje on poradniami specjalistycznymi takimi jak : kardiologiczna,
okulistyczna, ginekologiczna, alergologiczna i laryngologiczna. W Sułkowicach działa
ponadto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia dla kobiet”. Mieszkańcy gminy
objęci są opieką Szpitala Powiatowego i Stacji Pomocy Doraźnej „Pogotowie Ratunkowe”
w Myślenicach.
W Sułkowicach prowadzi swoją działalność Centrum Rehabilitacji działające w strukturach
Ośrodka Pomocy Społecznej. Centrum prowadzi rehabilitację społeczną i zajęcia
terapeutyczne oraz rehabilitację leczniczą i zabiegi rehabilitacyjne.
Rehabilitacja

społeczna

opiera

się

na

współpracy

ze

Stowarzyszeniem

Osób

Niepełnosprawnych „Kolonia” i realizacji programu „Partner”. W roku 2006 wykonano
ogółem 80 konsultacji specjalistycznych oraz zrealizowano 744 godziny terapii społecznej.
Konsultacje i zajęcia specjalistyczne prowadzi psycholog i pedagog specjalny, a zajęcia
terapeutyczne terapeuci zajęciowi. Ponadto w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji
prowadzone są nauczania indywidualne i rewalidacja przez nauczycieli Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzi się konsultacje i zabiegi lecznicze. Duża grupa
zabiegów i konsultacji prowadzona jest w ramach programu dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej „Partner” Do zabiegów specjalistycznych zalicza się : specjalne konsultacje
medyczne, terapię manualną, kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię i masaż klasyczny.
Te same zabiegi prowadzone są dla dorosłych. Należy zaznaczyć, że dzieci i młodzież
szkolna korzystają z zabiegów nieodpłatnie. W sumie w 2006 roku przeprowadzono 10 776
zabiegów, z czego :
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•

dzieci i młodzież do 25 roku życia (w tym niepełnosprawni z orzeczeniami)
8 843 zabiegi rehabilitacyjne

•

dorośli – 1 933 zabiegi

Należy zaznaczyć, że Centrum wyposażone jest w specjalistyczny, niezbędny sprzęt do
rehabilitacji oraz pomieszczenia do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie
i umysłowo.
3.4.3 Oświata i Wychowanie
Gmina Sułkowice jest gminą młodą, to znaczy, że procent ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym jest dominujący. Rodzi to skutki zadaniowe dla gminy
w zakresie stworzenia odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach, zapewnienia
odpowiednich warunków kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz
uruchomienia zajęć dodatkowych będących alternatywą dla nudy i tworzenia się grup
nieformalnych młodych ludzi. Wysoko kwalifikowana kadra zarówno w przedszkolach jak
i szkołach zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Bogaty blok zajęć
pozalekcyjnych daje możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań. Poniższe dane
statystyczne odzwierciedlają stan w tym zakresie.

Przedszkola
Ustawa o samorządzie przekształciła istniejące przedszkola państwowe w placówki
samorządowe. Zmiany te oznaczały znaczne obciążenie finansowe dla budżetu gminy.
W wyniku dyskusji postanowiono dokonać reorganizacji istniejącej sieci przedszkoli.
Obecnie na terenie gminy tylko trzy placówki w Sułkowicach działają jako samodzielne
jednostki, w pozostałych miejscowościach na terenie gminy zreorganizowano wiejskie
przedszkola, tworząc z ich udziałem Zespoły Placówek Oświatowych w Biertowicach,
Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku.
Obecnie w przedszkolach oprócz zajęć prowadzonych w ramach minimum
programowego na życzenie rodziców wprowadzono wiele zajęć dodatkowych. Są to np.
zajęcia z rytmiki, nauka języków obcych oraz zajęcia z religii. Od roku 2003 w przedszkolu
nr1 w Sułkowicach istnieje oddział integracyjny, do którego mogą uczęszczać dzieci
specjalnej troski z całej gminy. W związku z niskim przyrostem naturalnym zmniejsza się
liczba dzieci uczęszczających do przedszkola. W roku szkolnym 1996/1997 sześciolatki
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stanowiły 50% wszystkich przedszkolaków, obecnie przeważają dzieci młodsze. W chwili
obecnej do przedszkoli uczęszcza 52% dzieci.
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Tab.5 Liczba dzieci w przedszkolach na terenie gminy Sułkowice (dane UM Sułkowice)
Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje. W roku 2006 w przedszkolach
pracowało dwóch nauczycieli dyplomowanych oraz 20 mianowanych.

Szkoły podstawowe

Na terenie gminy Sułkowice działa pięć szkół. podstawowych, cztery z nich wchodzi w skład
Zespołów Placówek Oświatowych , jedna w Sułkowicach działa jako samodzielna placówka.
W związku z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi liczba dzieci w szkołach spada
co rok, a to w dalszej kolejności przekłada się na zmniejszenie liczby oddziałów oraz liczby
zatrudnionych nauczycieli.
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Tab.6 Liczba dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Sułkowice (dane UM Sułkowice)
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Liczba oddziałów i etatów nauczycieli w szkołach podstawowych
na terenie gminy Sułkowice (dane UM)
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2006/2007

Zatrudniona kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje. Większość stanowią nauczyciele
mianowani – 52 osoby oraz nauczyciele dyplomowani – 34 osoby. Natomiast tylko 13
nauczycieli rozpoczyna karierę zawodową.
We wszystkich szkołach oprócz zajęć programowych prowadzone są zajęcia
dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Dzięki nim wielu uczniów
zdobywało liczne wyróżnienia w województwie i powiecie oraz było laureatami lub
finalistami konkursów przedmiotowych.
Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w szkołach podstawowych:
•

gry i zabawy, gimnastyka korekcyjna, SKS

•

koła zainteresowań – czytelnicze, turystyczne, dziennikarskie, polonistyczne,
informatyczne, matematyczne, plastyczne, języka niemieckiego, języka angielskiego,
misyjne, orgiami, chór

•

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, pisania, czytania, przyrody,
ortografii

Gimnazja
Ustawa o systemie oświaty z roku 1999 powołała do życia nowy typ szkół w Polsce –
gimnazja. Obecnie na terenie gminy młodzież uczy się w dwóch gimnazjach. – w Krzywaczce
( szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych) oraz w Sułkowicach , gdzie uczy
się młodzież z pozostałych miejscowości.
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Tab. 8 Liczba uczniów gimnazjów na terenie gminy Sułkowice (dane UM)
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Tab. 9 Obsada gimnazjów na terenie gminy Sułkowice (dane UM)

Kadrę obu szkół tworzy wysokokwalifikowane grono nauczycielskie, większość nauczycieli
posiada najwyższe stopnie awansu zawodowego.
W gimnazjach oprócz realizacji programowych zajęć prowadzonych jest wiele zajęć
dodatkowych umożliwiających rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów. Są to np.
•

zajęcia sportowo-rekreacyjne – SKS ( piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, aerobik),
kolarstwo górskie, basen

•

liczne koła zainteresowań – origami, matematyczne, języka niemieckiego, języka
polskiego,

teatralne,

ekologiczne,

regionalne,

Caritas,

fizyczne,

plastyczne,

historyczne, strzeleckie, zespół muzyczny, chór, modelarnia,
•

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce np.
z języka polskiego i matematyki.

Dzięki ww. zajęciom oraz dużemu zaangażowaniu w pracy z uczniami gimnazja mogą
pochwalić się dużą liczbą finalistów i laureatów licznych konkursów na szczeblu
wojewódzkim.

Szkoły ponadgimnazjalne
Na terenie gminy Sułkowice działa Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, który
jest spadkobiercą tradycji dawnej szkoły kowalskiej. Szkoła podlega pod Starostwo
Powiatowe w Myślenicach, które jest jej organem prowadzącym. Obecnie kształci ponad 700
uczniów

szkół

dziennych

i

słuchaczy
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zaocznych

szkół

dla

dorosłych.

IV. PRZESŁANKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
4.1.

Narodowa Strategia Integracji Społecznej
Główne cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszystkim

z priorytetów określonych w Narodowej Strategii Integracji Społecznej, która została przyjęta
w czerwcu 2004 roku.Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają również
z celów w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego przyjętych
w grudniu 2000r . przez Radę Europejską w Nicei. Polska w pełni zaakceptowała ich
zasadność , co zostało oficjalnie potwierdzone poprzez przyjęcie w grudniu 2003 r.
Wspólnego Memorandum Polski i UE o Integracji Społecznej (Joint Inclusion Memorandum).
Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej , jak i Wspólne Memorandum
są elementami realizacji Strategii Lizbońskiej , którą w marcu 2000 roku przyjęło piętnaście
krajów członkowskich. Polskie priorytety wpisują się także w podstawowe założenia
Zrewidowanej Strategii Spójności Społecznej Rady Europy , której inauguracja odbyła się
w lipcu 2004 r. w Warszawie. Jednym z założeń jest budowanie integracji i spójności
społecznej w oparciu o prawa człowieka , które zostały zawarte w Zrewidowanej Europejskiej
Karcie Społecznej.
Priorytety Narodowej Strategii Integracji Społecznej zostały opracowane
z perspektywą ich realizacji do 2010 roku . Krajowy Plan Działania uwzględnia te priorytety ,
których realizacja jest szczególnie pilna i ważna.. Wynikają one także z opracowanej analizy
sytuacji ekonomiczno-społecznej ilustrującej podstawowe przyczyny ubóstwa i zagrożenia
wykluczeniem społecznym.
Priorytety zawarte w NSIS są następujące:
W zakresie edukacji:
•
•
•
•
•

wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,
poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,
upowszechnianie kształcenia na poziomie wyższym i jego lepsze dostosowanie do
potrzeb rynku pracy,
rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci.
upowszechnienie kształcenia ustawicznego
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W zakresie bezpieczeństwa socjalnego:
•
•

radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, którego poziom jest obecnie
nieakceptowany i wymaga podjęcia zdecydowanych działań,
ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodowego tak, aby
różnice te nie odbiegały od przeciętnego poziomu w krajach UE.

W zakresie działań dotyczących rynku pracy:
W Polsce jedną z głównych przyczyn ubóstwa oraz wykluczenia społecznego jest bezrobocie.
Dlatego też w Narodowej Strategii Integracji Społecznej cztery z dwudziestu priorytetów
odnoszą się do tej sfery działań. Są to:
•
•
•
•

ograniczenie bezrobocia długookresowego
zmniejszenie bezrobocia młodzieży
zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych
zwiększanie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy(ALMP).

W zakresie ochrony zdrowia:
•
•
•

wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności;
upowszechnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego;

W zakresie dostępu do praw, dóbr i usług:
•
•
•
•
•
•

zwiększenie dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych
bezdomnością;
zapewnienie lepszego dostępu do pracowników socjalnych;
rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób objętych jej
usługami;
zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność społeczną;
realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne;
zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa.

4.2 . Krajowy Plan Działania Na Rzecz Integracji Społecznej
To dokument uwzględniający najpilniejsze priorytety, których realizacja ma nastąpić w ciągu
najbliższych lat. Jest to również zasadniczy instrument osiągania integracji społecznej
w europejskim modelu społecznym. Realizacja praw społecznych oczywiście kosztuje, tak
samo jak realizacja wszystkich innych kategorii praw człowieka określonych w prawie
międzynarodowym i krajowym . Trzeba więc zapewnić w sposób trwały zasoby finansowe ,
kadrowe, lokalowe, rzeczowe i inne instytucjom odpowiedzialnym za realizację tych praw.
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. W przyjętym Krajowym Planie Działań na rzecz Integracji Społecznej za
najważniejsze uznano:
•

budowę systemu bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałania ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu,

•

działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczaniu oraz
wspierające grupy zagrożone w działaniach umożliwiających równy start dzieci
i młodzieży

•

realizację prawa do pracy dla każdego , w tym szczególnie dla grup
podwyższonego ryzyka na rynku pracy poprzez odpowiednią politykę
makroekonomiczną i politykę zatrudnienia,

•

rozwój systemu instytucjonalnego z jasnym podziałem odpowiedzialności
instytucji rządowych i samorządowych , otwierającego jednocześnie przestrzeń dla
aktywności obywatelskiej i rozwoju usług społecznych świadczonych zarówno
przez państwo,jak i przez organizacje pozarządowe.

Ważne jest , aby polityka integracji społecznej była realizowana we współpracy
z szeroko rozumianymi partnerami społecznymi. Szczególnie chodzi tu o związki
zawodowe i związki pracodawców, organizacje pozarządowe , samorządy lokalne oraz
odpowiednie charytatywne instytucje kościołów i związków wyznaniowych. Niezależnie od
osiągniętego poziomu zamożności oraz stanu koniunktury
gospodarczej państwo nie jest w stanie zrealizować celów tej polityki bez partnerstwa
z innymi instytucjami. W tym kontekście ustalono następujące priorytety na najbliższe lata:
•

zaangażowanie obywateli w działalność społeczną , głównie poprzez
zwiększenie ich uczestnictwa w działalności organizacji pozarządowych
i innych formach pracy społecznej oraz samopomocy.

•

wzrost liczby samorządów , które z pełną wrażliwością i zaangażowaniem
podejmują się tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu, a następnie realizują ich założenia.

4. 3. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
Ważnym dokumentem, który należy brać pod uwagę opracowując strategiczne cele
i kierunki rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy, jest Strategia Rozwoju
Województwa Małopolskiego. Autorzy dokumentu wytyczyli trzy pola aktywności, dla
których wytyczone są odpowiednio trzy cele strategiczne.
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Cel strategiczny I:
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa – która określi atrakcyjność
i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest fundamentem
ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa.

Cel strategiczny II:
Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości
życia - co decyduje o atrakcyjności i spójności regionu jako bezpiecznego
i przyjaznego miejsca zamieszkania oraz pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności
jako wszechstronnego środowiska życia.
Cel strategiczny III:
Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa – co jest niezbędnym
narzędziem realizacji pozostałych zmian.
Natomiast cele pośrednie to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy
konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka
nowoczesna i sprawna, sprzyjająca rozwojowi społeczno- gospodarczemu
infrastruktura
rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako europolii
spójny wewnętrznie, bezpieczny, zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju
region
wysoka jakość życia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym
wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej
silna pozycja Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej
inspirująca wspierająca rozwój administracja publiczna.
Powyższe cele są najistotniejszymi w aspekcie perspektywicznego

kreowania wojewódzkiej polityki społecznej , w tym i pomocy społecznej , która jako
instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
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4.4. Powiatowa Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego
Podczas wielu sesji przedstawicieli różnych instytucji z terenu powiatu Myślenickiego
opracowany

został

dokument

pod

nazwą

„STRATEGIA

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2006 –
2013”, którego celem było przedstawienie bilansu korzystnych oraz niekorzystnych cech
społecznych rozwoju regionu, zdiagnozowanie barier i przeszkód oraz opracowanie
dokumentu umożliwiającego sprawne
i racjonalne działanie w kierunku rozwiązywania m. in. problemów społecznych.
Nie ulega wątpliwości , że przy projektowaniu gminnych działań strategicznych
należy wziąć pod uwagę problemy społeczne akcentowane w niniejszym opracowaniu.
Celem nadrzędnym tej strategii są dwa priorytety:

PRIORYTET I.
Podjąć działania w kierunku tworzenia sprawnie funkcjonującej profilaktyki w oparciu
o dobrą infrastrukturę społeczną.
PRIORYTET II.
Przeciwdziałać dalszej pauperyzacji i rozwarstwianiu społecznemu ludności lokalnej.

Na podstawie sformułowanych priorytetów określone zostały cztery cele pierwszorzędowe:
Cel pierwszorzędny I.
Przeciwdziałać szeregowi negatywnych zjawisk spowodowanych wysokim bezrobociem.
Cel pierwszorzędny II.
Tworzyć właściwą i o wysokim standardzie bazę dla realizacji zadań społecznych.
Cel pierwszorzędny III.
Umożliwić szerszą współpracę w obszarze instytucji i organizacji pozarządowych.
Cel pierwszorzędny IV.
Stworzyć warunki do wykorzystania dostępnych środków Unii Europejskiej dla
finansowania projektów wspierających rozwiązywanie problemów społecznych powiatu.
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V. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SUŁKOWICE
5.1 Problemy społeczne w perspektywie Ośrodka Pomocy Społecznej
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Prawo do świadczeń uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie
zaspokajania własnych potrzeb życiowych. Świadczenia te nie mogą stanowić stałego źródła
utrzymania, maja one natomiast doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby
korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym.
Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być wykształcenie
umiejętności społecznych w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili samodzielnie
rozwiązywać pojawiające się problemy i zagrożenia. Można więc zaryzykować stwierdzenie,
ze celem Strategii jako dokumentu jest nauczyć mieszkańców pomagać pomagania sobie,
zgodnie z tym co powiedział L. M. Brommer :
„Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to pomóc jej
w pomaganiu sobie”.
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej dzielą się na zadania zlecone przez Wojewodę przez
niego finansowane oraz zadania własne gminy, których ciężar finansowania ponosi gmina,
a w niektórych przypadkach dofinansowuje Wojewoda. Całość budżetu Ośrodka Pomocy
Społecznej w dziale zadań zleconych co roku na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrastała
dwukrotnie.

2004
2005
2006

Tab.10 Wysokość nakładów na OPS w dziale „zadania zlecone” w latach 2004-2006
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Wzrastały również środki finansowe w dziale zadań własnych, tj. opłacanych ze środków
gminnych. Dotacje gminy były następujące : w roku 2004 była to kwota 305.281, w roku
2005 to 353.739 złotych, a w roku 2006 – 474.724 złote. co obrazuje poniższy wykres.

Tab. 11 Wysokość nakładów w dziale zadania własne w latach 2004 – 2006.

Prawo do świadczeń pieniężnych
Prawo to przysługuje na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12marca 2004r. o pomocy
społecznej. Zgodnie z art.36 cytowanej wyżej ustawy świadczeniami są : świadczenia
pieniężne i świadczenia niepieniężne.
Łączna kwota wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowe z budżetu gminy
wyniosła ogółem 353 741 złotych, w tym :
a) na zasiłki z pomocy społecznej

168 402

b) na wypłatę dodatków mieszkaniowych
c) na dożywianie

64 415
202 565

d) na utrzymanie w DPS

31 985

e) na usługi opiekuńcze

7 457

Zadaniem zleconym gminy jest zasiłek stały, który przysługuje osobie pełnoletniej :
- samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
jeżeli dochód jest niższy od obowiązującego kryterium
- pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest
niższy od kryterium dochodowego.
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Tab.12 Porównanie wysokości zasiłków stałych wypłaconych na przestrzeni ostatnich trzech lat

Jak widać z wykresu kwota wypłaconych zasiłków w roku 2006 wyraźnie wzrosła.
Do zadań własnych gminy należą : odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - i ta
w roku 2006 wyniosła 31 985 złotych, zasiłki celowe specjalne, tych w 2006r wypłacono na
kwotę 15 120, zasiłki celowe i w naturze - 68 795 złotych, oraz zasiłki okresowe - 264 477
złotych.
Z usług opiekuńczych w roku 2006 skorzystały 2 osoby, z tego 1 samotna i 1 w rodzinie.
Wydatkowano na ten cel 7 457 złotych. Były to usługi świadczone w domu podopiecznego
wg obowiązujących stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej.
Program „posiłek dla potrzebujących” realizowany jest ze środków własnych gminy,
dofinansowanych

przez

wojewodę.

Poniższe

wykresy

obrazują

wysokości

kwot

wydatkowanych na ten program oraz liczbę osób objętych programem w latach 2004 – 2006.

Tab.13 Liczba osób korzystających z programu „ posiłek dla potrzebujących”
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Tab.14 Wysokość nakładów na program „posiłek dla potrzebujących” z rozbiciem na budżet gminy
i dotacje wojewody w latach 2004-2006

Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, w roku 2006 korzystało z tej formy pomocy
45 rodzin, wypłacono z tego tytułu kwotę 64 415 złotych.
Świadczenia rodzinne natomiast to zadanie zlecone, finansowane prze Wojewodę. W roku
2006 wykonano świadczeń rodzinnych na kwotę 3.660.512 złotych stanowiło to 89% ogólnej
kwoty zadań zleconych. Poniższa tabela ilustruje rodzaje świadczeń rodzinnych wypłaconych
w 2006 roku.
LP.
1.

Rodzaj dodatku

2.

Zasiłki rodzinne
dodatki z tytułu
dziecka

3.

dodatki wychowawcze

4.
5.
6.
7.
8.

Ilość osób

Ilość świadczeń

Kwota

2358

27821

1424463

106

106

104000

98

1166

457231

-

-

-

74

911

171650

552

1726

172520

78

970

67779

-

90

7410

urodzenia

dodatki z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty
prawa
do
zasiłku
dla
bezrobotnych
dodatki z tytułu samotnego
wychowania dziecka
Dodatki z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego
Dodatki z tytułu kształcenia i
rehabilitacji
Dodatki na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkiwaniem
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9.
10.

w miejscowości
w której
znajduje się szkoła
Dodatki na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem do
miejscowości w której znajduje
się szkoła
Wychowywanie
dziecka
w
rodzinie wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne

11.
12.

Świadczenia pielęgnacyjne

361

3629

259630

301

6069

358920

165

2018

297162

25

304

127218

12

144

19485

2

24

882

153

153

153000

Składki emerytalno-rentowe
13.
14.

składki zdrowotne

15.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

Praca socjalna
Najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem pracownika socjalnego jest
praca socjalna. Jej efekty w porównaniu z włożonym czasem i trudem są często
niewspółmierne
i trudne do wyliczenia. W roku 2006 z pomocy socjalnej korzystało łącznie 513 rodzin,
w których przebywało 1888 osób. Procentowy stosunek liczby osób korzystających z pomocy
społecznej do liczby mieszkańców wynosi blisko 14%. Wśród różnorakich problemów
dotykających podopiecznych najważniejsze to :
- ubóstwo
- bezrobocie
- bezradność w sprawach opiekuńczych i gospodarstwa domowego
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- alkoholizm
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LICZBA

OSÓB

OBJĘTYCH

POMOCĄ

Z

TYTUŁU

POSZCZEGÓLNYCH

DYSFUNKCJI
W LATACH 2004-2006
2004

2005 rok

2006 rok

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Liczba rodzin

Ubóstwo

313

301

294

Bezrobocie

217

268

176

Niepełnosprawność

155

177

122

Długotrwała lub ciężka choroba

121

119

122

Bezradność w sprawach

98

126

127

Powód trudnej sytuacji życiowej

opiekuńczo‐wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego
W tym: rodziny niepełne

40

51

41

rodziny wielodzietne

58

58

87

Przemoc w rodzinie

‐

‐

‐

Alkoholizm

14

16

27

Trudności w przystosowaniu po

2
2

1

opuszczeniu zakładu karnego

Wśród rodzin objętych pomocą społeczną nie występuje tylko jeden rodzaj dysfunkcji
najczęściej jest ich kilka połączonych różnie ze sobą.
Wraz z niepełnosprawnością czy długotrwałą chorobą rodziny te dotknięte są dodatkowo np.
bezradnością w sprawach opiekuńczych, wielodzietnością, przestępczością dorosłych
i dzieci.
Ubóstwo jest głównym powodem przyznawania pomocy przez OPS w gminie
Sułkowice. Z analizy danych wynika, że z powodu ubóstwa z pomocy w 2005 roku
korzystało 294 rodzin /1213/ osób, a w 2006 roku - 301 rodzin /1403/osób.
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W ciągu ostatnich lat ubóstwo stało się w Polsce jedną z najpoważniejszych kwestii
społecznych. Wraz z rozpoczęciem procesu przemian społeczno-ustrojowych zjawisko
ubóstwa weszło w nową, dotąd nieznaną fazę rozwoju.
Restrukturyzacja wszystkich gałęzi gospodarki narodowej wygenerowała jako efekt uboczny,
ale wkalkulowany w koszty społeczne, lawinowo rosnące bezrobocie, które okazało się być
niemal najistotniejszym czynnikiem sprawczym szybkiej degradacji ekonomicznej zarówno
społeczeństwa jak i rodziny, wpływając na wzrost biedy i rozszerzenie się sfery ubóstwa.
W wyniku tego ubóstwo dotyka gospodarstwa domowe ,które dotychczas utrzymywały się na
poziomie umiarkowanym, ale wystarczającym do przyzwoitego życia o własnych siłach.
5.2 Ubóstwo
Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje środków na
zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej społeczności za niezbędne. Pod
pojęciem „podstawowe potrzeby” kryją się poza wyżywieniem takie potrzeby jak: ubranie,
mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wykształcenia, uczestniczenie w świadczeniach
kulturalnych. Jest jednym z najbardziej znaczących czynników warunkujących patologię
życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym: egzystencjalnym, instytucjonalnym
i politycznym. Jest składnikiem o tyle niebezpiecznym, że zwiększa dystans pomiędzy
poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb, co
często prowadzi do frustracji. Ubóstwo jest zatem zjawiskiem powszechnym
i niebezpiecznym, co gorsza obecnie obserwuje się szereg zmian, które ciągle je pogłębiają
i poszerzają. Na ubóstwo w Gminie Sułkowice składa się długotrwałe bezrobocie, niski
poziom wykształcenia, typ rodziny (wielodzietność) i niskie dochody gospodarstw
domowych.
Głęboki wpływ bezrobocia na kształtowanie się nowej struktury społecznej a co za
tym idzie, nowej warstwy ubogich, znajduje potwierdzenie w fakcie, iż przeważająca
większość świadczeniobiorców pomocy społecznej to osoby będące w dezaktywacji
zawodowej i zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.
Jednocześnie problem bezrobocia związany jest nierozerwalnie z brakiem stałych
dochodów, podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie lub w szarej strefie.
Najbardziej dotyka gospodarstwa domowe składające się z rodzin wielodzietnych
i niepełnych, jak również z rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną bądź długotrwale chorą.
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5.3 Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym gospodarce rynkowej. Oznacza brak pracy
zarobkowej dla osób zdolnych do jej podjęcia w pełnym wymiarze. Jest to najbardziej
niekorzystny stan sytuacji, w jakiej może się znaleźć jednostka czy rodzin, której jest
członkiem. Poza pogarszającą się sytuacją ekonomiczną powoli pozbawia on człowieka
poczucia własnej wartości, stres i utrata stabilizacji powodują często trudności w
podejmowaniu racjonalnych, a niekiedy jakichkolwiek decyzji. Pojawia się apatia,
zniechęcenie, a także często agresywne reakcje wobec otoczenia. Bezrobocie burzy klimat
życia rodzinnego, jest często czynnikiem konfliktogennym i nasilającym patologie społeczne.
Straty i negatywne skutki społeczne, które powoduje są trudne do oszacowania. Jest to
najprostsza droga do całkowitego wykluczenia społecznego. Długotrwałe bezrobocie często
generuje pozostałe niekorzystne zjawiska społeczne jak : ubóstwo, bezradność opiekuńczowychowawcza, przestępczość czy alkoholizm.
Stopa bezrobocia w Polsce na dzień 31.12.2006r. wynosiła 14,9%, w województwie
małopolskim 11,4%, w powiecie myślenickim 11,3%, w gminie Sułkowice 13,51%.
Liczba osób bezrobotnych w naszej gminie na koniec 2006 roku wynosiła 588 osób, w tym
309 kobiet.

Tab.15 Bezrobotni wg wieku.
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Tab.16 Bezrobotni wg wykształcenia.

Jak widać z wykresów, bezrobotni w gminie Sułkowice to ludzie młodzi, połowa wśród nich
to osoby do 34 roku życia , wśród nich 5,4% to osoby z wyższym wykształceniem, dokładnie
było ich na dzień 31.12 2006r. 31, jeżeli dodamy do tego z wykształceniem policealnym
średnim zawodowym to okaże się, że 28% wszystkich bezrobotnych to grupa ludzi
profesjonalnie przygotowanych do wzmocnienia fachowej kadry w gminie.
Innym problemem jest długość przebywania bez pracy. Oczywistym jest, że im dłużej ludzie
przebywają bez pracy, tym większe niebezpieczeństwo różnorakich konsekwencji - nie tylko
ekonomicznych, ale przede wszystkim pozamaterialnych kwestii życia rodzinnego.
Poniższy wykres obrazuje długość przebywania na bezrobociu poszczególnych grup ludzi.
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W gminie Sułkowice w ramach walki z bezrobociem realizowane są działania, których celem
jest przywrócenie ludzi na rynek pracy i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. Są to takie
działania jak :
- działalność Gminnego Centrum Informacji
- Sułkowicka Izba Gospodarcza promująca ideę przedsiębiorczości
- Ośrodek Pomocy Społecznej udzielający pomocy i wsparcia osobom bezrobotnym

5.4 Niepełnosprawność i długotrwała choroba
Osoby dotknięte długotrwałą chorobą czy też osoby niepełnosprawne borykają się z wieloma
problemami, a przede wszystkim brakiem środków finansowych na leczenie oraz
rehabilitację, ograniczeniem możliwości poruszania się i w konsekwencji wykluczeniem
społecznym. Osoby niepełnosprawne i chore spotykają się z problemami psychologicznymi,
które wiążą się z trudnościami w akceptacji samego siebie oraz brakiem zrozumienia ze
strony ludzi zdrowych. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli stopień
niepełnosprawności orzeczony przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
komisje przy ZUS, Komisje przy KRUS. Wówczas stan fizyczny, psychiczny i umysłowy
powoduje trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwia pełnienie ról
zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów.
Długotrwała choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia
kondycji finansowej każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno-zawodową
i miejsce zamieszkania. Sytuacja taka to z jednej strony efekt wydatków na leczenie,
rehabilitację i różnego typu świadczenia będące udziałem rodzin, w których żyją osoby
z ograniczoną przez chorobę sprawnością; z drugiej strony przyczyną jest ograniczenie
dochodów-utrata pracy i renta inwalidzka osoby niepełnosprawnej oraz ograniczenie
aktywności zawodowej i możliwości zarobkowych innych członków rodziny zobowiązanych
do świadczeń opiekuńczych.
Na tę sytuację mogą nałożyć się jeszcze dodatkowe uwarunkowania, które czynią
życie tych rodzin szczególnie trudnym. Uwarunkowania te to:
- wcześniejsza trudna sytuacja bytowa, na przykład brak podstawowego standardu
wyposażenia gospodarstwa domowego (brak podstawowych mebli, pralki, lodówki),
- wysoki poziom wydatków, gdy więcej niż jedna osoba wymaga działań leczniczorehabilitacyjnych,
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- niezaradność życiowa członków rodziny, nieumiejętność gospodarowania ograniczonymi
środkami finansowymi.
Dotknięcie jednego z członków rodziny niepełnosprawnością stanowi dla rodziny
sytuację kryzysową. Wymaga to odpowiedniego systemu interwencji kryzysowej stwarzającej
dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny możliwość skorzystania z efektywnego systemu
wsparcia, stanowiącego warunek prewencji podstawowej. Z drugiej strony należy zmierzać
do

wypracowania

warunków

sprzyjających

aktywizacji

zarówno

samej

osoby

niepełnosprawnej jak i jej rodziny.
Niepełnosprawność dotyka najbardziej finansową i emocjonalną stronę rodziny.
Rodzina w takiej sytuacji wymaga nie tylko pomocy finansowej ale także instytucjonalnych
form pomocy, maksymalnie zindywidualizowanych i dostosowanych do jej potrzeb.
Wzmocnienia wymaga także sama rodzina, bo ona zapewnia w najpełniejszy i ciągły sposób
zaspokojenie potrzeby miłości i przynależności. To rodzina, niezależnie od charakteru zmian
dokonujących się w życiu społecznym, z natury broni godności oraz podmiotowości prawnej
swych członków, dając im poczucie bezpieczeństwa.
Na terenie gminy Sułkowice dysfunkcje te są także ważnym problemem. Prócz
ogólnie znanych problemów dotyczących barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej jak i w budynkach użyteczności publicznej, które utrudniają a często
wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu, występują także często problemy
finansowe a także psychologiczne.
Osoby chore, niepełnosprawne mają często trudności w akceptacji samego siebie
i swoich schorzeń oraz spotykają się często z brakiem zrozumienia ze strony osób zdrowych
ponieważ mimo i tak licznych działań podjętych na rzecz tych osób, nadal występuje mała
tolerancja ze strony zdrowej części społeczeństwa.
Problemy finansowe to przede wszystkim brak środków na leczenie oraz rehabilitację . Z tego
samego powodu mają ograniczone możliwości zakupu sprzętu umożliwiającego swobodne
poruszanie się i komunikację.
Poważnym problemem jest brak na terenie gminy gabinetów specjalistycznych, co wiąże się
z dojazdami oraz długim okresem oczekiwania na wizytę w tych poradniach. Osoby te,
pozostawione same sobie, są często zniechęcone, jak również często z powodu braku środków
finansowych rezygnują z zakupu droższego leku czy też kolejnych wizyt u specjalisty.
Liczba osób niepełnosprawnych w Gminie Sułkowice wynosi 2370 (w tym w mieście 1012 osób), stanowi to 17,8% społeczeństwa naszej Gminy. Osoby te w większości nie
pracują zawodowo, nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, które umożliwiłoby im
znalezienie zatrudnienia, a także często wymagają pomocy socjalno-ekonomicznej. Według
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statystyk wśród osób niepełnosprawnych jest tylko 14% osób aktywnych zawodowo (337
osób). Z pomocy finansowej oraz socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu
niepełnosprawności skorzystało w 2005 r. 177 rodzin (tj. 297 osób) w tym ze wsi 72 rodzin.
Natomiast z tytułu długotrwałej i ciężkiej choroby skorzystało 74 rodzin (tj. 259 osób) w tym
ze wsi – 42 rodzin.
W 2006 roku objęto pomocą 122 rodziny (tj. 441 osób) w tym ze wsi 77 rodzin,
w których przynajmniej jedna osoba była niepełnosprawna.
Z tytułu długotrwałej choroby udzielono w 2006 roku pomocy finansowej 122 rodzinom (tj.
441 osób) w tym ze wsi 75 rodzin.
Dotychczasowe doświadczenia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych przybliżyły
problematykę tych osób, ich możliwości, oczekiwania i potrzeby.
Zarówno dzieci jak i dorośli niepełnosprawni zamieszkali na terenie gminy Sułkowice,
mogą korzystać z pomocy organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia i oświaty
działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na terenie gminy Sułkowice

funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty

Terapii Zajęciowej w Harbutowicach oraz Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obserwacje pracowników Ośrodka pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy osób jest
bardzo trudna. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie z ograniczonymi
możliwościami zakupu sprzętu umożliwiającego swobodne poruszanie się i komunikację oraz
kosztowną

i

trudno

dostępną

rehabilitację.

Poważnym

problemem

dla

osób

niepełnosprawnych i długotrwale chorych jest brak na terenie gminy wystarczającej liczby
gabinetów specjalistycznych, co wiąże się z dojazdami oraz długim okresem oczekiwania na
wizytę specjalistyczną w najbliższych placówkach specjalistycznych. Osoby te pozostawione
same sobie, są często zniechęcone, jak również z powodu braku środków finansowych
rezygnują z zakupu droższego leku czy też kolejnych wizyt u specjalistów. Dużym
utrudnieniem

są

także

bariery

architektoniczne

w

miejscu

zamieszkania

osoby

niepełnosprawnej, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Bariery te nie tylko utrudniają,
ale niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu.
Problem ten powoduje konieczność utrzymania szeregu instytucji oraz potrzebę
inicjowania wielu nowych działań, które minimalizowałyby skutki zjawiska.
Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych na terenie
Gminy:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w skład którego wchodzi Centrum
Rehabilitacji i Gminne Centrum Informacji.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. Dom Pomocy Społecznej wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej,
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4.
5.
6.
7.
8.

Przedszkole z oddziałem integracyjnym,
Szkoła podstawowa z oddziałem integracyjnym,
Gimnazjum integracyjne,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Prywatne gabinety lekarskie różnych specjalności

Na terenie działają również organizacje pozarządowe, które zajmują się problematyką osób
niepełnosprawnych, w tym:
- Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w ramach, którego
działa również Grupa Środowiskowa,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Likwidowane są bariery architektoniczne, przykładem czego jest wspomniany już
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Urząd Miejski Sułkowice.

5.5 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego
Znaczącą część klientów OPS stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczowychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci
łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: nadużywanie alkoholu, zaburzenia systemu
rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, odejście bliskiej osoby, zgon współmałżonka,
bezrobocie,

przemoc w rodzinie, problem w pełnieniu ról rodzicielskich, problem we

współżyciu z ludźmi, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Występowanie wyuczonej bezradności jest związane z takimi współczesnymi
problemami społecznymi, jak bieda, bezrobocie i przemoc w rodzinie. Społeczne
i indywidualne konsekwencje wyuczonej bezradności można łagodzić odpowiednimi
oddziaływaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi, które powinny być stosowane
w wychowaniu, oraz – bezpośrednio i pośrednio – w pracy socjalnej.
Dzieci pochodzące z takich rodzin w wielu sytuacjach czują się odrzucone,
zaniedbane, często mają trudności w nauce. Przestają kontynuować naukę i nie są w stanie
zdobyć żadnego zawodu. Mają

problemy we współżyciu z innymi

ludźmi, trudności

adaptacyjne. Występują u nich zachowania buntownicze, agresywne, konfliktowe. Występuje
także łamanie przez te dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości.
Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka.
Tu nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia
32

z dziedziny życia społecznego. Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny,
atmosfera wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia
rodziców i ogólna struktura środowiska, a w związku z tym współuzależnienie.
Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców OPS,
niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na jego więź z rodziną. Rodziny podopiecznych
Ośrodka odznaczają się często zaburzoną strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie
i społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów,
występuje w nich przemoc skierowana na partnerów lub dzieci albo problem nadużywania
alkoholu przez jednego bądź dwojga rodziców.
W rodzinach dysfunkcyjnych często rodzicom brakuje umiejętności tworzenia
właściwego klimatu życia rodzinnego, rozładowania napięć powstałych poza domem,
właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania
dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie chcą ingerować
w życie innych lub nie potrafią pomóc, gdyż same nie posiadają właściwych wzorców.
W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są same sobie,
większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają się
u nich problemy w szkole, co wynika z faktu mniejszego poświęcania czasu na naukę oraz ze
zniechęcenia licznymi porażkami w szkole, a to z kolei wpływa deprymująco na dalsze
kształcenie. W takiej sytuacji rodzice nie pomagają, lecz podwyższają wymagania w stosunku
do dzieci lub też w ogóle przestają się nim interesować. Dzieci odrzucane przez środowisko
rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy nieformalne, zaczynają
wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikty z prawem.
Dzieci te są zaniedbywane i często doświadczają różnych form agresywnych, represyjnych
zachowań rodziców. Mają niższe poczucie wartości niż ich rówieśnicy wychowujący się
w zdrowych rodzinach. Niekorzystne warunki w jakich się wychowują doprowadzają do tego,
że nie ufają dorosłym oraz nie umieją wchodzić w bliskie relacje z innymi osobami, co często
doprowadza do ich osamotnienia i marginalizacji. Zwykle nawet podstawowe potrzeby tych
dzieci nie są zaspokajane. Tak więc jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej było stworzenie i rozbudowanie lokalnego systemu pomocy
psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Stało się to dzięki
rozszerzeniu działalności Środowiskowej Świetlicy i jej filii. Jest to placówka opiekuńczowychowawcza wsparcia dziennego. Wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych
funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom z problemami wychowawczymi, zagrożonym
demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem. Współpracuje ze szkołą, ośrodkiem
pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów dzieci i ich rodzin.
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W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach tej współpracy odbywają się spotkanie grupy
interdyscyplinarnej w skład której wchodzą: pracownicy socjalni, kierownik Świetlicy
Środowiskowej oraz pedagog z tejże świetlicy, pedagodzy szkolni, kurator zawodowy Sądu
Rejonowego w Myślenicach,

Koordynator

Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej

przy

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz jeśli istnieje taka potrzeba inni
specjaliści.
Problemy opiekuńczo – wychowawcze, przemoc w rodzinie, konflikty wielopokoleniowe są
przyczyną umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub
resocjalizacyjnych, a dla dorosłych ofiar przemocy rodzinnej są powodem szukania
schronienia i porad w placówkach i organizacjach pomocowych.
5.6 Sieroctwo
Sieroctwo – to stan kiedy dziecko pozbawione jest rodziców. Pojęcie sieroctwa może mieć
obecnie szeroki zakres znaczeniowy, dlatego coraz częściej dla określenia jego rodzaju używa
się przymiotników : naturalne – jako skutek śmierci rodziców lub społeczne – kiedy dziecko
pozbawione jest normalnego środowiska rodzinnego na skutek rozbicia rodziny lub jego
marginalizacji. Z pojęciem sieroctwa społecznego łączy się także pojęcie

„sieroctwa

duchowego”, odnoszące się do sytuacji osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, a więc do
braku opieki i wsparcia ze strony rodziców biologicznych.
Dziecku pozbawionemu całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, wśród których
przeważają rodziny spokrewnione, gdzie funkcję takiej rodziny pełnią dziadkowie,
rodzeństwo rodziny lub rodzeństwo dziecka.
Coraz częściej jednak występuje problem tzw. „ półsieroctwa społecznego” wynikającego
z pozostawienia dzieci przez jednego z rodziców, którzy wyjeżdżają do pracy zarobkowej za
granicę, a funkcje rodzicielskie pełni tylko drugi rodzic. Dzieci pozbawione więzi z jednym
z rodziców, a szczególnie z matką oraz właściwej opieki mają niejednokrotnie trudności
w nauce, stwarzają problemy wychowawcze w domu i w szkole, ulegają negatywnym
wpływom rówieśników i środowiska jak : alkohol, nikotyna, narkotyki.
Problem sieroctwa na terenie gminy Sułkowice najczęściej ma charakter sieroctwa
społecznego. Smutnym i znamiennym jest fakt, iż sieroty coraz częściej pochodzą z rodzin
dysfunkcyjnych, w których panuje niewłaściwa atmosfera, konflikty rodzinne błędy
wychowawcze, niepoczuwanie się do odpowiedzialności za dzieci, brak związków
uczuciowych między członkami rodziny, a szczególnie brak miłości do dziecka.
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Na dezintegrację rodziny wpływa również zła sytuacja materialna, mieszkaniowa, narastająca
frustracja spowodowana bezrobociem.
Z danych za 2006 rok uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach wynika, że dzieci, co do których rodzice biologiczni pozbawieni są praw
rodzicielskich, przebywają w rodzinach zastępczych.
Ilość rodzin zastępczych na terenie miasta i gminy Sułkowice – 12 rodzin w tym:
spokrewnione

– 8 rodzin

niespokrewnione – 4 rodziny
na terenie Miasta Sułkowice – 2 rodziny
na terenie Gminy Sułkowice – 10 rodzin
Ilość dzieci w rodzinach łącznie - 22 dzieci
Ilość dzieci z terenu miasta i gminy Sułkowice umieszczonych w rodzinach zastępczych poza
terenem gminy Sułkowice – 3 dzieci
5.7 Starość i samotność
Jak wynika z danych demograficznych, odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym
w naszym kraju ciągle wzrasta. Jest to problem narastający w każdym nowoczesnym
i współczesnym społeczeństwie, bliski jest każdemu, ponieważ będzie dotyczył w przyszłości
każdego z nas bezpośrednio. Z biologicznego punktu widzenia starzenie się jest procesem
naturalnym, nieuniknionym, gdyż organizm ludzki podlega stałym przemianom.
Niezmiernie ważne jest wychowanie ludzi starszych do czasu wolnego i aktywność
zajęciowa jako niezbędne czynniki zapobiegawczo-rehabilitacyjne w starości.
Szczególnie w wieku starszym czas wolny, którego tak wiele osób ma w nadmiarze,
może stać się źródłem nudy, pustki, osamotnienia i całkowitego braku zadowolenia, braku
aktywności społecznej, izolacji i nieporadności życiowej.
Część osób starszych utrzymuje się z niskich świadczeń emerytalnych lub rentowych
i duże wydatki na leki powodują, iż nie są w stanie zabezpieczyć innych wydatków dnia
codziennego. Zły stan zdrowia w połączeniu z kłopotami finansowymi nasilają problem
osoby w wieku poprodukcyjnym i sędziwym. Nic więc dziwnego, że wśród osób starszych
wzrasta niepokój związany z dalszym trwaniem, który coraz bardziej odczuwany jest jako
swoiste zagrożenie egzystencji.
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Najistotniejszymi problemami ludzi starych są więc: osamotnienie, konieczność
opieki, nękające ich choroby, złe zagospodarowanie wolnego czasu.
W Polsce brak jest rozbudowanego systemu pomocy ludziom w wieku
poprodukcyjnym. A także na poziomie lokalnym problemy ludzi starych zostały odsunięte na
dalszy plan. Udział ludzi starych w grupie beneficjentów pomocy społecznej ograniczały:
- przepisy ustawy o pomocy społecznej ustalające granicę niedostatku na poziomie
minimalnej emerytury,
- gwałtowny wzrost potrzeb ze strony innych kategorii klientów tzn. bezrobotnych,
rodzin wielodzietnych,
- przyznawanie praw do zasiłków stałych nowym kategoriom osób.
W związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej młodszych kategorii wieku, na
skutek bezrobocia i spadku poziomu życia, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, ludzie
starzy zostali częściowo „wyparci” z pomocy społecznej.
Potrzeby osób starszych to między innymi: opieka, towarzystwo, potrzeby finansowe,
zagospodarowanie czasu wolnego. W przypadku osób długotrwale chorych niezbędna jest
pomoc pielęgniarki, pomocy społecznej i ciągłego kontaktu z ośrodkiem zdrowia. Osoby te
nie tyle wymagają wsparcia finansowego, ile szeroko pojętej opieki: medycznej,
pielęgniarskiej, społecznej oraz pomocy w załatwianiu podstawowych spraw bytowych.
Formą wsparcia dla tych osób są usługi opiekuńcze, medyczne i specjalistyczne w domu
podopiecznego oraz pomoc w załatwianiu codziennych spraw życiowych.
W myśl ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jej jest pozbawiona, przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Powinno się dążyć do tego, aby usługi opiekuńcze zapewnione były w miarę
możliwości w miejscu zamieszkania. Ma to zapobiec ewentualnej utracie kontaktu ze swoim
środowiskiem przez osobę korzystającą z tej formy pomocy – stałaby się ona wówczas
w pełni zależna od systemu pomocy społecznej (tzw. proces instytucjonalizacji). Ośrodek
Pomocy Społecznej w 2005 roku udzieliła pomocy 91 osobom samotnym , w 2006 roku
skorzystało z pomocy - 95 osób. Na terenie gminy pomoc w usługach opiekuńczych
świadczona jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Koszt godziny pielęgnacyjnej
wynosi 7,44 a godziny gospodarczej 6,87zł. Osoba wymagająca pomocy ponosi cześć
odpłatności ustalonej uchwałą rady miejskiej, natomiast pozostałą cześć pokrywa Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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W roku 2006 jedna osoba skorzystała z usług opiekuńczych. Mimo tego że potrzeby w tym
zakresie są bardzo duże, jednak ze względu na konieczność ponoszenia wysokich opłat za
takie usługi osoby z nich rezygnują i często zdane są na łaskę sąsiadów , znajomych.
W przypadku kiedy nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych

w miejscu

zamieszkania danej osoby i wtedy osoba wymagająca stałej opieki może ubiegać się
o skierowanie do domu pomocy społecznej.
W roku 2006 w Domach Pomocy Społecznej przebywały 3 osoby. Najwięcej osób samotnych
i w wieku poprodukcyjnym wymaga oprócz pomocy finansowej pracy socjalnej, pomocy w
napisaniu czy wypełnieniu niezbędnej dokumentacji do różnych instytucji

a przede

wszystkich kontaktów z drugą osoba , rozmowy. Dla tych osób organizowany jest między
innymi corocznie opłatek.

5.8 Bezdomność
Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk patologii społecznej. Ustawa
o pomocy społecznej bezdomnym określa „osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, a także osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt
stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.
Dla społeczeństwa bezdomność stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i spokoju.
Bezdomność, z uwagi na skalę zjawiska, jego złożone przyczyny oraz szczególnie dotkliwe
społeczno-ekonomiczne skutki, jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym,
mającą swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania.
Człowiek bezdomny już nie potrafi funkcjonować samodzielnie w społeczeństwieuproszczony i ograniczony do podstawowych potrzeb świat bezdomnych zredukował przez
lata zasób jego reakcji i umiejętności. Nie znaczy to, że powrót do samodzielności nie jest
możliwy, wymaga jednak przygotowania i poprowadzenia przez odpowiednie osoby
z profesjonalną wiedzą nabytą poprzez doświadczenia.
Bezdomność warunkują liczne przyczyny, do których należy zaliczyć przede wszystkim:
•

rozpad rodziny (zerwanie więzi formalnych, psychologicznych i społecznych oraz
brak

możliwości spełnienia przez rodzinę jej podstawowych funkcji),
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•

eksmisje (prawny nakaz opuszczenia lokalu, spowodowany w ponad 90% przypadków
zadłużeniem lokatorów z tytułu opłat czynszowych),

•

opuszczenie zakładu karnego przy jednoczesnym braku możliwości powrotu do
mieszkania, brak stałych dochodów, przemoc w rodzinie,

•

konflikty spowodowane brakiem tolerancji społecznej.

Na terenie gminy Sułkowice występuje także inny rodzaj bezdomności – bezdomność
„ukryta” . „Ukryta” bezdomność wyraża się zagęszczeniem lokali mieszkalnych z powodu
braku możliwości wyprowadzenia się części lokatorów. Chodzi tu np.: o dorosłe dzieci
zakładające własne rodziny (gospodarstwa domowe) w mieszkaniu rodziców, czy też
małżeństwa po rozwodzie, lecz wspólnie zamieszkujące w jednym lokalu.
Następny problem występujący w gminie Sułkowice to problem osób najczęściej z marginesu
społecznego lub zagrożonych marginalizacją. Zamieszkują one w pustostanach, barakach albo
w budynkach nadających się do rozbiórki, które w każdej chwili grożą zawaleniem.
Pomoc państwa dla osób bezdomnych została określona ustawą z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej, w myśl której bezdomnemu należy się tymczasowe miejsce
noclegowe, odzież i posiłek, a w niektórych przypadkach także zasiłek i inne formy pomocy.

5.9 Alkoholizm i Narkomania
Problem alkoholowy wśród dzieci i młodzieży w gminie
Diagnozy dokonano na podstawie wyników badan ankietowych przeprowadzonych we
wszystkich szkołach na terenie Gminy Sułkowice.
Z analizy ankiet uczniów w wieku 11-12 lat (kl. V) wynika, że:
- ok.50% ankietowanych próbowało napojów alkoholowych (przeważnie szampan, piwo,
wino); w co drugim przypadku było to w obecności rodziców
- ok.50% uczniów wypowiada się, że bez problemu kupowali alkohol w sklepach
- wiedza uczniów na temat szkodliwości picia alkoholu jest bardzo wysoka
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Wśród uczniów w wieku 14-15 lat (kl. II gimnazjum)
- ¾ badanych przyznaje się do picia alkoholu, w tym:
- 55% kupują sam alkohol; najczęściej piją na imprezach, w klubach, dyskotekach
- wg ankietowanych co 5 rodzic wie, o piciu alkoholu przez swoje dziecko
Wśród uczniów w wieku 17-18 lat (kl. II ponadgimnazjalne)
Wyniki wśród tej grupy wiekowej przedstawiają się podobnie jak w przypadku
uczniów gimnazjów, czyli:
- 77% badanych pije alkohol (dominuje piwo), a połowa z nich przyznaje się, do upicia
- najczęściej młodzież pije na imprezach, w towarzystwie rówieśników
Problem alkoholowy wśród dorosłych w gminie
(dane z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
Ogółem w ciągu 3 lat (rok 2004, 2005, 2006) zgłoszono do Komisji 174 osoby
nadużywające alkoholu, z tego skierowano na przymusowe badania w kierunku
zdiagnozowania uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne dalsze leczenie odwykowe 120
osób:
W poszczególnych latach przedstawiało się to następująco:
w roku 2004 – 28 osób,
w roku 2005 – 41 osób,
w roku 2006 – 51 osób.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono porad:
w 2004r.
502 porady (w tym: 382 porady osobom uzależnionym od alkoholu i 120 porad
współuzależnionym)
w 2005r.
380 porad (w tym: 255 porad osobom uzależnionym i 125 porad współuzależnionym)
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W 2006r.
619 porad (w tym 368 porad osobom uzależnionym i 251 porad współuzależnionym)
W szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie leczyło się z powodu choroby
alkoholowej:
W 2004r. 22 pacjentów (mieszkańców naszej Gminy)
W 2005r. 28 pacjentów
W 2006r. 20 pacjentów
Policja w Sułkowicach zatrzymała:
w roku 2005 - 18 osób
w roku 2006 - 11 osób
Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku 32 – 55 lat.
Liczba osób i rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą nie odzwierciedla w pełni
skali problemu. Pracownicy socjalni opierają się wyłącznie na udokumentowanych
dysfunkcjach rodziny, a najczęściej wielu podopiecznych, w których pracownik socjalny
zauważa lub podejrzewa problem alkoholowy , nie uświadamia sobie zagrożenia, a bardzo
wielu problem ten ukrywa.
Z problemem tym pracownicy socjalni spotykają się od lat zauważają niepokojący wzrost
osób uzależnionych od alkoholu i obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej. W wielu
środowiskach daje się dostrzec zjawisko tzw. dziedziczenia alkoholizmu. Problem
nadużywania alkoholu przez podopiecznych jest bardzo skomplikowany, ponieważ obok
alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, ubóstwo,
problemy wychowawczo – opiekuńcze, przemoc. Praca w tych rodzinach jest bardzo trudna ,
skomplikowana i często skazana na niepowodzenie dlatego w celu rozwiązania tego problemu
wśród naszych rodzin potrzebna jest współpraca z innymi instytucjami działającymi na
terenie gminy oraz powiatu.
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Narkotyki
Szkoły podstawowe

Wśród badanych uczniów

w szkołach podstawowych nie stwierdzono problemu

używania narkotyków, a uczniowie wiedzą i stwierdzają, że eksperymentowanie
z narkotykami jest dla nich niebezpieczne.
Gimnazja

-

7,5% badanych uczniów przyznaje, że przynajmniej 1 raz w życiu brało
narkotyki,

-

a 10% uczniów wie, że koledzy i koleżanki z klasy mieli kontakt
z narkotykami.

-

branie narkotyków ma miejsce głównie na imprezach młodzieżowych,
w klubach i dyskotekach.

- 13% uczniów wie, gdzie można dostać narkotyki
Szkoły ponadgimnazjalne

- 8% badanych przyznaje się do zażywania narkotyków (przede wszystkim dominuje
amfetamina i marihuana)
- połowa z tej grupy stwierdza, że był to jednorazowy kontakt z narkotykami
a pozostali zażywają okazjonalnie
- branie narkotyków ma miejsce, podobnie jak wśród młodzieży gimnazjalnej, na
imprezach młodzieżowych, na dyskotece i w grupie kolegów
- 36% ankietowanych wie gdzie można dostać narkotyki (dyskoteki, kluby, bary),
a 37% przebywało w grupie, w której brano narkotyki
- 66% uważa, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe i niebezpieczne
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Przestępstwa narkotykowe
KPP Myślenice w 2005r. prowadziła postępowania dot. przestępstw narkotykowych
z rejonu Gminy Sułkowice (posiadanie i sprzedaż). Stwierdzono 78 czynów popełnionych
przez 35 podejrzanych. Wśród nich 2 osoby są nieletnie. Obecnie również prowadzone
jest postępowanie w sprawie posiadania i sprzedawania narkotyków na terenie naszej
Gminy przez osoby pochodzące nie tylko z naszego rejonu, ale również z innych
miejscowości powiatu myślenickiego. Do chwili obecnej postawiono zarzuty 20 osobom.
W Gminie działają i wspomagają działalność profilaktyczną następujące placówki
i instytucje pomocowe:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
Sąd Rejonowy w Myślenicach,
Policja,
Prokuratura,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach z filią w Sułkowicach,
Placówki oświatowe
We wszystkich szkołach realizowane są Szkolne Programy Profilaktyki
z uwzględnieniem problemu alkoholizmu i narkomanii
− Świetlica Środowiskowa z filiami w szkołach podstawowych

Z analizy powyższych danych wynikają następujące problemy:
1. Istnieje społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu wśród nieletnich oraz osób
dorosłych. Alkohol jest w bardzo wielu przypadkach stałym elementem życia
codziennego.
2. Świadomość rodziców dotycząca zagrożeń i szkód wynikających z sięgania po napoje
alkoholowe przez swoje dzieci jest niezadowalająca (pierwsze kontakty z alkoholem
już u dzieci w szkole podstawowej mają miejsce często w obecności rodziców, w
przypadku młodzieży – niektórzy rodzice tolerują picie alkoholu przez swoje dzieci).
3. Na terenie Gminy mają miejsce przypadki sprzedawania napojów alkoholowych
nieletnim (potwierdziła to badana młodzież).
4. Sięganie po alkohol przez młodych ludzi jest często wynikiem niewłaściwych
wzorców wychowawczych wyniesionych z domu rodzinnego (jest to modelowanie
negatywnych zachowań rodziców – w tym przypadku nadużywania przez nich
alkoholu).
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5. Niepokojąco duża liczba osób nieletnich sięga po napoje alkoholowe, liczba ta wzrasta
wraz z wiekiem uczniów. Okoliczności, jakie temu towarzyszą, to przede wszystkim
spędzanie czasu i rozrywka w grupie rówieśników.
6. Wzrasta liczba osób zgłaszanych do instytucji, które zajmują się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych (dotyczy to osób uzależnionych i współuzależnionych).
7. Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu wydaje się być dominującym problemem
społecznym na terenie Gminy. Negatywne skutki tego zjawiska przejawiają się w
wielu aspektach życia tutejszych mieszkańców i powodują poważne konsekwencje
(dysfunkcje w rodzinach, niewydolność wychowawcza rodziców, przemoc, konflikty
z prawem, problemy zdrowotne i materialne, zaburzenia w nauce i zachowaniu wśród
uczniów, bezrobocie, wyuczoną bezradność itp.).
8. Na terenie Gminy pojawiło się zjawisko zażywania oraz rozpowszechniania
narkotyków. Po narkotyki sięgają przede wszystkim młodzi ludzie. Nie jest to grupa
bardzo liczna, ale wydaje się, że obserwujemy w tej dziedzinie tendencję wzrostową.
Znaczna grupa młodzieży wie, gdzie można kupić narkotyki – oznacza to, że są one
dla zainteresowanych dostępne.
5.10 Przestępczość i przemoc w rodzinie
Jednym z poważniejszych problemów rodzin jest przemoc. Zwykle nie jest to zjawisko
występujące samoistnie, ale towarzyszące innym problemom patologii rodzin, przede
wszystkim nadużywaniu alkoholu. Poniższe dane obrazują stwierdzoną przemoc na podstawie
założonych niebieskich kart.
2005
2006
Ogółem

Sprawca

Sprawca

wydanych

pod
wpływem

Miejscowość

Ogółem

Sprawca

Sprawca

urodzony wydanych

pod

urodzony

po 1970

wpływem

po 1970r.

alkoholu

alkoholu

Sułkowice

22

16

4

30

23

2

Biertowice

3

2

1

5

2

1

Harbutowice

9

6

4

13

9

3

Krzywaczka

9

8

1

14

7

1

Rudnik

19

13

4

19

13

5

Ogółem

62

45

14

81

54

12

Tab.17 Ilość wydanych niebieskich kart w roku 2005 i 2006

Przemoc w rodzinie jest jednym z tych zjawisk, które wyciska dotkliwe piętno na ich
prawidłowym funkcjonowaniu. Jest to margines życia rodzinnego, a intensywność zdarzeń
oraz wzrastająca ich częstotliwość mają ogromny wpływ na formowanie się postaw
i kształtowanie nieprawidłowych funkcji wychowawczych. W roku 2006 ilość wydanych
niebieskich kart wzrosła w stosunku do roku 2005 o 30%.
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Jeśli chodzi o przestępstwa, to mają one zróżnicowany charakter. Dominują zwłaszcza
awantury domowe, uszkodzenie mienia oraz kradzieże.

Tab.18 Porównanie zaistniałych przestępstw w roku 2005 i 2006

VI. Podsumowanie części diagnostycznej
Dokonując diagnozy problemów społecznych na terenie gminy, zespół korzystał z szeregu
możliwości

jakie

stwarza

funkcjonowanie

jednostek

organizacyjnych

samorządu

terytorialnego w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej. Analizie poddano
dokumenty takich źródeł jak : Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski
w Sułkowicach, szkoły, dom kultury.
Sumując

uzyskane

dane

i

nakładając

wyniki

diagnozy

na

zakres

możliwości

kompetencyjnych samorządu możemy wskazać najważniejsze obszary problemowe, których
rozwiązanie powinno stać się przedmiotem działań samorządu lokalnego, a jest treścią części
programowej niniejszego dokumentu. Realizując zadania nakreślone w strategii, samorząd
będzie dążył do :
= zapewnienia potrzebującym odpowiedniej pomocy finansowej i rzeczowej lub usługowej
oraz dostępu do szeroko pojętego poradnictwa;
= poprawy warunków mieszkaniowych;
= integracji zawodowej i społecznej różnych grup społecznych;
= przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia;
= wspierania grup szczególnego ryzyka i zapobiegania ich społecznemu wykluczeniu;
= aktywizacji społeczności lokalnej;
= wspierania lokalnych inicjatyw;
= szerzenia edukacji ustawicznej;
= zapewnienia dostępu do informacji i poradnictwa.
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= otoczenia rodziny opieką i pomocy jej w powrocie do prawidłowego funkcjonowania
= wprowadzenia systemowej profilaktyki uzależnień
= promowania zdrowego stylu życia
= poprawy infrastruktury i dostosowania jej do możliwości niepełnosprawnych

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, sformułowaliśmy Misję Strategii.

VII MISJA
GMINA SUŁKOWICE, WYKORZYSTUJĄC MOŻLIWOŚCI PRAWNE,
ORAZ LOKALNY POTENCJAŁ SPOŁECZNY, DĄŻY DO POPRAWY
STANDARDU ŻYCIA SWOICH MIESZKAŃCÓW ORAZ ELIMINUJE
NEGATYWNE

ZJAWISKA

POPRZEZ

BUDOWĘ

SZEROKO

ZAKROJONEGO SYSTEMU WSPARCIA

VIII ANALIZA SWOT

Mocne strony

Słabe strony

- funkcjonowanie Gminnego Centrum

- duża ilość bezrobotnych,

Informacji,

- zjawisko dziedziczenia bezrobocia,

- funkcjonowanie Sułkowickiej Izby

- system szkoleniowy nieadekwatny do potrzeb

Gospodarczej,

rynku pracy,

- bliskość dużych ośrodków kulturalnych

- zbyt mała ilość grup wolontaryjnych

i przemysłowych

i samopomocowych na rzecz osób starszych

( Kraków, Myślenice, Skawina),

i samotnych,

- roboty publiczne i interwencyjne,

- marginalizacja problemów osób starszych,

- likwidacja barier architektonicznych

- brak małych form pomocy społecznej dla osób

w budynkach użyteczności publicznej,

starszych umożliwiających rozwój zainteresowań
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- udzielanie pomocy finansowej, doradczej,

i kontynuację aktywności zawodowej

urzędowej przez OPS,

- brak mieszkań przejściowych

- dostateczna odstępczość do jednostek

i socjalnych,

organizacyjnych pomocy społecznej,

- niechęć osób wykluczonych społecznie do

- wykwalifikowana kadra pracowników

pomocy instytucjonalnej,

społecznych, przygotowana do praca z

- wyuczona bezradność osób i rodzin,

osobami uzależnionymi, bezrobotnymi,

- niedobór sprzętu i specjalistów

bezradnymi opiekuńczo

w Centrum Rehabilitacji,

i wychowawczo,

- brak specjalistów zajmujących się rodzinami

-możliwość organizacji gorącego posiłku dla
potrzebujących,

z różnymi problemami,
- niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych

- dom socjalny w Rudniku,

i ich rodzin,

- monitorowanie osób i rodzin zagrożonych

- narastające sieroctwo społeczne,

eksmisją,

- niewystarczająca współpraca między

- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji,

instytucjami zajmującymi się szeroko pojętym

- duża liczba organizacji, instytucji

problemem rodzin,

i osób pomagających niepełnosprawnym

- rozluźnienie więzi społecznych,

i chorym,

- bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu

- oddziały integracyjne w przedszkolu

własnych problemów,

i szkołach,

- niewłaściwe postawy społeczności lokalnej

- duża świadomość instytucji i osób

wobec problemu alkoholowego i narkotykowego,

w zakresie korzystania z finansowych środków

- nadużywanie alkoholu to główna przyczyna

zewnętrznych (PFRON),

przemocy w rodzinie

- pomoc finansowa i w naturze udzielana przez

- ludzie młodzi są również sprawcami przemocy,

OPS, PKPS,

- względy ekonomiczne są kolejną przyczyną

- realizacja programu rządowego „Posiłek dla

przemocy,

potrzebujących”

- niedostateczna pomoc ofiarom przemocy

- duża liczba placówek opiekuńczo-

w rodzinie

wychowawczych (świetlice, grupy oazowe,
dom kultury, wolontariat na rzecz
niepełnosprawnych, kluby sportowe),
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich
rodzin,
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego,
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- inicjatywa władz miejskich
w kierunku aktywizowania środowisk
młodzieżowych,
- dobre wykorzystanie istniejących obiektów
sportowych dla dzieci i młodzieży,
- wysoka aktywność dzieci młodszych do
udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
- działalność instytucji, stowarzyszeń
i osób służących rozwiązywaniu problemów
uzależnień,
- ofiary i świadkowie przemocy

zwracają się

do właściwych instytucji,
- wzrost uświadomienia społecznej
odpowiedzialności
Szanse

Zagrożenia

- wzrost przedsiębiorczości,

- emigracja wykształconych osób za granicę,

- nowe miejsca pracy w gminie,

- niechęć przedsiębiorców do inwestowania,

- dostosowanie profilu kształcenia do rynku

- brak nowych miejsc pracy,

pracy,

- narastające patologie i ubożenie społeczeństwa,

- rozwój Gminnego Centrum Informacji

- niechęć młodych ludzi do pracy wolontariackiej,

w kierunku aktywizacji zawodowej

- wzrost kosztów leczenia

bezrobotnych,

i rehabilitacji przy niezmienionych dochodach,

- pozyskiwanie środków unijnych na szeroko

- starzenie się społeczeństwa,

pojętą działalność społeczną,

- rozpad rodzin,

- powstanie Klubów Seniora,

- wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych

- powstanie Dziennych Domów Pomocy

i ich rodzin

Społecznej,

- pogłębiające się problemy wychowawcze,

- zorganizowanie bazy lokalowej dla

- negatywne wpływy subkultur,

bezdomnych,

- brak koordynacji działań

- Ośrodek Wczesnego Wspomagania,

i niedoskonały przepływ informacji oraz słaba

- powstanie Dziennego Ośrodka dla dzieci

współpraca w zakresie integracji miedzy

głębiej upośledzonych,

wszystkimi podmiotami świadczącymi pomoc
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- rozwój doradztwa zawodowego w tym dla

w zakresie wyjścia z kryzysu,

osób niepełnosprawnych,

- problem bezrobocia osób młodych skutkujący

- ograniczenie dziedziczenia negatywnych

zjawiskami patologii,

zachowań społecznych

- uzależnienie rodzin od różnego rodzaju

i osobowościowych,

świadczeń socjalnych,

- powołanie centrum doradczo-informacyjno-

- eskalacja zachowań agresywnych,

konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych

- lęk i bezradność ofiar

- rozwój świetlic środowiskowych,
- powstanie gminnego telefonu zaufania,
- wdrażanie programów i działań
profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży,
- udzielanie właściwej pomocy ofiarom
przemocy,
- zintegrowanie działań instytucji zajmujących
się problemami rodziny oraz aktywizacji
społecznej osób niepełnosprawnych
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IX. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA
TERENIE GMINY SUŁKOWICE

Cel Strategiczny
1. Ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu przez nieletnich i dorosłych
mieszkańców

gminy.

Zapobieganie

powstawaniu

nowych

problemów

narkotykowych oraz zmniejszanie rozmiaru problemów już istniejących.
Cel Operacyjny
1.1.

Nr

Wzbogacenie oferty działań edukacyjno-profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży.

Nazwa działania

Okres realizacji

działania

1.1.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące

Współpraca ze szkołami w zakresie finansowania i -Praca ciągła

-Pełnomocnik

-liczba

wspierania zadań zawartych w szkolnych

d.s. rozwiązywania

zrealizowanych

programach profilaktyki

problemów

programów

•
•
•
•

alkoholowych

programy profilaktyczno-edukacyjne
( profilaktyka pierwszo - i drugorzędowa)
profilaktyczne spektakle teatralne
pogadanki, prelekcje
zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne
promujące zdrowy styl życia

-Gminna Komisja do

- liczba uczniów

Spraw

uczestniczących

Rozwiązywania

w programach

Problemów
Alkoholowych
- szkoły

1.1.2

Organizowanie konkursów, przeglądów dla dzieci i - Zgodnie

-Pełnomocnik

- liczba

młodzieży o charakterze profilaktycznym

z corocznym

-GKRPA

konkursów

( konkursy plastyczne, literackie, muzyczne itp.)

harmonograme
m Gminnego

- kierownik Świetlicy - liczba
młodzieży
Środowiskowej

Programu

- szkoły

Rozwiązywania -Ośrodek Kultury

- prace

Problemów

artystyczne

Alkoholowych i

uczniów

Gminnego
Programu
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uczestniczącej

Przeciwdziałani
a Narkomanii
1.1.3

Zapewnienie interesujących ofert spędzania czasu

- praca ciągła

- Pełnomocnik

- liczba

wolnego przez młodzież (dotyczy szczególnie

- Kluby sportowe

młodzieży

zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych , sportowych

- Szkoły

korzystającej z

a także półkolonii zimowych i letnich)

- Ośrodek Kultury

różnych form

-Świetlica

zajęć

Środowiskowa
1.1.4

Doskonalenie pracy Świetlicy Środowiskowej,

- praca ciągła

- kierownik świetlicy

- liczba dzieci i
młodzieży
korzystających
ze świetlicy

Cel operacyjny
1.2.

Wyeliminowanie zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom
nieletnim

Nr działania

Nazwa działania

Okres realizacji

Jednostki

Wskaźnik

realizujące

1.2.1

Prowadzenie szkoleń oraz przygotowywanie -Zgodnie z
ulotek

i

materiałów

informacyjnych

dla corocznym

-Pełnomocnik

- liczba

- GKRPA

sprzedawców

sprzedawców prowadzących punkty sprzedaży harmonogramem

objętych

alkoholu- w zakresie respektowania zapisów Gminnego

szkoleniami

,,Ustawy o wychowaniu w trzeźwości”

Programu
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

1.2.2

Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i -Zgodnie z

- Policja

- liczba

warunków

-GKRPA

wykonanych

sprzedaż

korzystania
napojów

z

zezwolenia

alkoholowych,

a

na corocznym
w harmonogramem

szczególności sprzedaży alkoholu osobom

kontroli
- protokoły
pokontrolne

nieletnim
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1.2.3

Podejmowanie

interwencji

złamania

zakazów

napojów

alkoholowych

przypadku - w razie

w

reklamy

i

promocji stwierdzenia
sprzedaży nieprawidłowości

oraz

- Policja

-liczba

- GKRPA

podjętych

- Burmistrz

interwencji

napojów alkoholowych nieletnim, cofanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Cel operacyjny
1.3.Podejmowanie działań o charakterze informacyjno – edukacyjnym
skierowanych do rodziców dzieci i młodzieży
Nr

Nazwa działania

Okres realizacji

działania

1.3.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące

Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania -Zgodnie z

- Pełnomocnik

- liczba

programów, prelekcji, warsztatów dla rodziców corocznym

- GKRPA

zrealizowanych

dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po harmonogramem

-Świetlica

programów

alkohol i eksperymentowaniem z narkotykami przez Gminnego

Środowiskowa

dzieci i młodzież

Programu
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii

1.3.2

Organizowanie kampanii edukacyjnych dla

- Zgodnie z

- Pełnomocnik

- liczba

rodziców, przygotowanie ulotek, materiałów

corocznym

- GKRPA

rodziców

informacyjnych promujących zdrowy styl życia

harmonogramem

- Szkoły

(akcje i kampanie antyalkoholowe i

Gminnego

- Świetlica

antynarkotykowe)

Programu

Środowiskowa

Rozwiązywania

- Ośrodek

Problemów

Zdrowia

Alkoholowych i
Gminnego
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uczestników
kampanii

Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii
1.3.3

Upowszechnianie wiedzy na temat adresów i miejsc, - praca ciągła

- OPS

‐ liczba osób

gdzie można uzyskać pomoc w konkretnych

- GCI

korzystających

sytuacjach życiowych i sytuacjach problemowych

- Punkt

rodzin – ulotki, informator, strona internetowa

konsultacyjny ds.

gminy, gazeta

uzależnień

z informacji
porad

- GKRPA
- szkoły
1.3.4

Zapewnienie pomocy i poradnictwa rodzinom w - praca ciągła

- pedagodzy

- liczba

przypadku wystąpienia problemów związanych z w czasie

szkolni

udzielonych

sięganiem po napoje alkoholowe i narkotyki lub obowiązywania

- Poradnia

porad

innych trudności i zaburzeń dotyczących dzieci

strategii- do

Psychologiczno –

i młodzieży Pozyskanie psychologa specjalisty

2011r.

Pedagogiczna –

w dziedzinie terapii dzieci i rodzin.

filia w
Sułkowicach
- Punkt
Konsultacyjny
ds.uzależnień
Burmistrz
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Cel operacyjny
1.4 Zmiana postaw i opinii społeczeństwa w dziedzinie związanej z używaniem
i nadużywaniem napojów alkoholowych oraz eksperymentującymi
z narkotykami.
Nr

Nazwa działania

Okres realizacji

Jednostki realizujące

Wskaźnik

Współpraca z parafiami rzymskokatolickimi

- praca ciągła

- Pełnomocnik

- liczba

- Burmistrz

zrealizowa

- GKRPA

nych przedsię

działania

1.4.1

w dziedzinie kształtowania postaw abstynenckich

- OPS
1.4.2

Upowszechnianie materiałów informacyjno-

-praca ciągła

wzięć

-Pełnomocnik

- liczba

edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i

- GKRPA

odbiorców

profilaktyki za pomocą lokalnych mediów-

- Punkt Konsultacyjny

mediów

artykuły i informacje w gazecie lokalnej, na stronie

lokalnych

internetowej gminy
1.4.3

Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych

- Zgodnie z

-Pełnomocnik

- liczba

o tematyce alkoholowej i narkotykowej oraz

corocznym

- GKRPA

odbiorców

organizowanie własnych kampanii edukacyjnych

harmonogramem

- Punkt Konsultacyjny

i adresatów

o zasięgu lokalnym ( przygotowanie ulotek

Gminnego

- Świetlica

,materiałów informacyjnych itp.)

Programu

Środowiskowa

Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gminnym
Programem
Przeciwdziałania
Narkomanii
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kampanii

Cel operacyjny
1.5. Kontynuowanie oraz udoskonalenie systemu pomocy , leczenia
i rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
Nr

Nazwa działania

Okres realizacji

Jednostki realizujące

Wskaźnik

Organizowanie szkoleń dla pracowników OPS,

-zgodnie z

- Pełnomocnik

- liczba osób

GKRPA, Policji, Rady Miejskiej i innych instytucji

corocznym

objętych

w dziedzinie rozpoznawania problemów

harmonogramem

szkoleniami

alkoholowych i narkotykowych oraz sposobów ich

szkoleń

działania

1.5.1

rozwiązywania
1.5.2

Poszerzenie dostępności pomocy psychospołecznej i 2008r.

- Burmistrz

- liczba

prawnej dla osób uzależnionych i

- GKRPA

udzielonych
porad

współuzależnionych- zwiększenie liczby godzin
pracy terapeuty uzależnień w Punkcie
Konsultacyjnym.
1.5.3

Motywowanie do leczenia osób uzależnionych od

- praca ciągła

- OPS

- liczba

alkoholu oraz do szukania pomocy przez członków

- GKRPA

osób

ich rodzin

- Punkt Konsultacyjny uzależnio
ds. uzależnień

nych i
współuzależ
nionych
objętych
pomocą

1.5.4

Podejmowanie działań mających na celu orzeczenie

- praca ciągła

- GKRPA

- liczba

przez sąd obowiązku poddania się leczeniu

uzależnio

odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu

nych

(w przypadkach określonych w

skierowanych
na

,, Ustawie o wychowaniu w trzeźwości”)

przymusowe
leczenie

1.5.5

- Burmistrz

Liczba

pozarządowych, grup wsparcia, osób fizycznych

- GKRPA

działających

realizujących zadania związane z profilaktyką i

- Punkt Konsultacyjny instytucji,

rozwiązywaniem problemów alkoholowych

ds. uzależnień

Wspieranie instytucji, stowarzyszeń, organizacji

- praca ciągła
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stowarzyszeń

itp.

1.5.6

Nawiązanie współpracy ( i jej kontynuowanie) z

- praca ciągła

- Pełnomocnik

- liczba

placówkami i instytucjami zajmującymi się

instytucji i

profilaktyką i terapią narkomanii

udzielonych
porad
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Cel Strategiczny
2.Ograniczenie bezrobocia w gminie
Cel operacyjny
2.1.Aktywizowanie bezrobotnych do efektywnego poszukiwania pracy
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

2.1.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Stała współpraca z PUP w zakresie monitorowania

Ciągła praca

bezrobocia na terenie gminy

Gminne

Stopa

Centrum

bezrobocia

Informacji
(GCI), OPS
2.1.2

Zwiększenie efektywności działania Kiosku z Pracą przez

Ciągła praca

GCI,

Liczba osób

współpracę z SIGiem w celu zwiększenie ilości ofert z

Sułkowicka

zarejestrowa-

naszego terenu

Izba

nych w Kiosku

Gospodarcza

z Pracą

(SIG)
2.1.3
2.1.4

Stworzenie Klubu Integracji Społecznej

2008 rok

OPS, GCI,

Podjęcie

Burmistrz

uchwały

OPS,

Liczba osób

staży absolwenckich i przygotowań do zawodu,

Samorząd,

zatrudnionych

organizacja robót społeczno-użytecznych oraz zmiana

Powiatowy

ich systemu zarządzania i kontroli

Urząd Pracy

Zwiększenie oferty robót publicznych, interwencyjnych,

Ciągła praca

(PUP)
2.1.5

Zindywidualizowana pomoc finansowa bezrobotnemu

Ciągła praca

OPS

oraz jego rodzinie
2.1.6

Ilość udzielonej
pomocy

Praca socjalna skierowana na ograniczenie postawy

Ciągła praca

OPS, GCI

Ilość porad,

bierności, prowadzenie warsztatów w zakresie

ilość kursów,

aktywizacji zawodowej, motywacja do uczestnictwa w

ilość

kursach, przekwalifikowaniu, pomoc w poszukiwaniu

uczestników

pracy
2.1.7

Zawieranie kontraktów socjalnych

Ciągła praca

OPS

Ilość zawartych
kontraktów
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Cel operacyjny:
2.2 System szkoleniowy adekwatny do rynku pracy
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

2.2.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Dostosowanie profilu kształcenia do rynku pracy z

Ciągła praca

uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

Placówki

Dane PUP

oświatowe,
szkoła
średnia,
Burmistrz

2.2.2

Doradca zawodowy dla uczniów

Ciągła praca

OPS, NGO,

Umowy o pracę

szkoły
2.2.3

2.2.4

Zwiększenie kursów i szkoleń dokształcających i

Ciągła praca

OPS, GCI,

Ilość

przekwalifikowujących, ze szczególnym

Organizacja

organizowanych,

uwzględnieniem bezrobotnych kobiet powyżej 35 roku

Pozarządowe

ilość uczestników

życia oraz osób niepełnosprawnych

(NGO)

Zwiększenie kursów i szkoleń dla przedsiębiorców

Ciągła praca

SIG, GCI

Ilość
organizowanych,
liczba
uczestników
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Cel operacyjny
2.3 Wzrost potencjału gospodarczego gminy (działania zgodne z Strategią
Rozwoju Gminy Sułkowice)
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działani

Wskaźnik

realizujące

a

2.3.1

Jednostki

Aktywizacja środowiska gospodarczego gminy -

Ciągła praca

Burmistrz,

Liczba

stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, Akademii

SIG, NGO,

uczestników

Przedsiębiorczości - pomoc i szkolenia osób chcących

GCI

założyć własną działalność gospodarczą
2.3.2

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy -

Ciągła praca

Burmistrz,

tworzenie ulg i ograniczenie biurokracji

Ilość nowo
otwartych
działalności

2.3.3

Pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje.

Ciągła praca

Burmistrz,

Stworzenie Sułkowickiej Strefy Gospodarczej

Ilość
przekwalifikowa
nych gruntów

2.3.4

Promocja gospodarcza gminy - pozyskiwanie nowych

Ciągła praca

Burmistrz,

inwestorów

Ilość nowo
otwartych
działalności
gospodarczych

2.3.5

Aktywizacja młodzieży poprzez wolontariat w celu

Ciągła praca

GCI, SIG

zdobycia doświadczenia zawodowego oraz

Ilość
wolontariuszy

promowanie wolontariatu wśród pracodawców

Cel operacyjny
2. 4 Wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

2.4.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Kursy, szkolenia, informacje dla przedsiębiorców

Ciągła praca

SIG, GCI,

Ilość

NGO

organizowanych,
ilość uczestników

2.4.2

Stworzenie punktu doradczo-informacyjno-

2008 rok

konsultacyjnego dla niepełnosprawnych

OPS, NGO,
Burmistrz,
współpraca
PFRON
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Sprawozdanie

Cel operacyjny
2.5.Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację części zadań
ograniczających bezrobocie
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

2.5.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Szkolenia,

kursy,

przekwalifikowania,

tworzenie Ciągła praca

nowych miejsc pracy, zatrudnienie niepełnosprawnych,

Samorząd,
Specjalista

Ilość
do pozyskanych

spraw

środków,

pozyskiwania

zrealizowanych

środków

działań

z

funduszy

europejskich i
krajowych,
NGO

59

ilość

Cel Strategiczny
3. Podwyższenie standardu życia osób starszych i samotnych
Cel operacyjny
3.1.Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych
i samotnych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

3.1.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Dalsza likwidacja barier architektonicznych

Ciągła praca

Burmistrz

Ilość obiektów
bez barier
architekto-nicznych

3.1.2

Pozyskanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom

Ciągła praca

starszym i samotnym, tworzenie grup wsparcia
3.1.3

Stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób

2011 rok

starszych

OPS, NGO,

Ilość

Burmistrz

wolontariuszy

Burmistrz,

Dokumenty

NGO,

stwierdzające

Specjalista

odbiór

do spraw
pozyskiwania
środków z
funduszy
europejskich
i krajowych
3.1.4

Udzielanie pomocy finansowej i materialnej zgodnie z

Ciągła praca

OPS

ustawą o pomocy społecznej i uchwałami rady.

Ilość
wypłaconej
pomocy

3.1.5

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację

Ciągła praca

Burmistrz,

Ilość

programów poprawy życia osobom samotnym i

NGO,

pozyskanych

starszym

Specjalista

środków

do spraw
pozyskiwania
środków z
funduszy
europejskich
i krajowych
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3.1.5

Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki Pracz ciągła

OPS, NGO

ilość porad

Uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby ludzi Praca ciągła

Placówki

Dane z ankiet,

starszych (praca socjalna, działania integrujące)

oświatowe,

ilość

osobom

starszym

(praca

socjalna,

udzielanie

informacji na temat możliwości pomocy rodzinie)
3.1.6

OK.,
3.1.7

OPS, organizowa-

NGO

-nych imprez

Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób Praca ciągła

Koło

Liczba

starszych

ze

Gospodyń

uczestników

klubów,

Wiejskich

i

samotnych,

społeczeństwem

lokalnym.

ich

integracja

Tworzenie

zrzeszeń, organizacji

i

inne

w

miarę
powstawania

Cel operacyjny
3.2.Wzrost aktywności ludzi starszych i samotnych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

3.2.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Tworzenie klubów seniora i kół zainteresowań

Ciągła praca

OK, NGO

liczba
członków

3.2.2

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć

Ciągła praca

OK, NGO

kulturalnych i rekreacyjnych; wspieranie różnych form

Liczba
uczestników

twórczości seniorów
3.2.3

Szkolenia w zakresie korzystania z różnych zdobyczy

Ciągła praca

technicznych
3.2.4

OK, NGO,

Ilość kursów

GCI

Włączenie ludzi starszych w życie gminy i korzystanie z
ich doświadczenia

Ciągła praca

Wszystkie

Liczba osób

organizacje i

starszych

instytucje

działających w
organizacjach,
stowarzyszeniach
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Cel Strategiczny
4. Podjęcie działań na rzecz osób zagrożonych bezdomnością
Cel operacyjny
4. 1 Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

4.1.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Pozyskanie terenów pod tanie budownictwo

2011 rok

Burmistrz

Ilość
przekwalifikowanych
gruntów

4.1.2

Stworzenie mieszkań chronionych i socjalnych

2009 rok

Burmistrz

Ilość mieszkań

4.1.3

Pozyskanie zewnętrznych funduszy na tanie

Ciągła praca

Burmistrz,

Ilość pozyskanych

Specjalista do

funduszy

budownictwo

spraw
pozyskiwania
środków z
funduszy
europejskich i
krajowych

Cel operacyjny
4.2.Profilaktyka i przeciwdziałanie bezdomności
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

4.2.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Praca socjalna – motywacja do leczenia, pomoc

Ciągła praca

OPS

Ilość porad

Ciągła praca

OPS

Ilość wypłaconych

w odtwarzaniu zerwanych więzi rodzinnych,
monitoring osób zagrożonych eksmisją
4.2.2

Pomoc finansowa w postaci dodatków
mieszkaniowych oraz celowych na opłacenie

zasiłków

zaległości
4.2.3

Stworzenie Klubu Integracji Społecznej –

2008 rok

udzielanie pomocy psychologicznej; pomoc w

OPS, NGO,
Burmistrz

kształtowaniu umiejętności społecznych;
rozwiązywanie indywidualnych problemów;
doradztwo zawodowe; kursy i
przekwalifikowania
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Podjęcie uchwały

Cel Strategiczny
5. Systemowe podejście do pracy z rodziną
Cel operacyjny
5.1.Wspieranie rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

5.1.1

5.1.2

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Rozwijanie komunikacji społecznej

Wszystkie

Ilość porad, ilość

wspomagającej rodzinę w rozumieniu i

instytucje

informacji

rozwiązywaniu problemów

i organizacje

Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów,

Ciągła praca

Ciągła praca

Placówki

prelekcji, dla rodziców i opiekunów z zakresu

oświatowe,

psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

OPS, Punkt

Ilość kursów

Konsultacyjny,
Świetlice
Środowiskowe
5.1.3

Inicjowanie i rozwój różnych form integracji

Ciągła praca

OK, NGO,

rodzin ze społecznością lokalną – wspieranie

samorząd,

wypoczynku rodzinnego, organizowanie imprez

placówki

integracyjnych i kulturalnych, festynów,

oświatowe

Ilość imprez

spartakiad, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi
5.1.4

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom

Ciągła praca

Świetlice

Liczba rodzin, które

wymagającym szczególnej opieki – terapia

Środowiskowe,

skorzystały z pomocy

rodzin

Punkt
Konsultacyjny,
NZOZ
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Cel operacyjny
5.2.Systematyczna praca socjalna z rodzicami z problemem opiekuńczowychowawczym
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

5.2.1

5.2.2

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Diagnoza deficytów w zakresie pełnienia ról

Ciągła praca

Placówki

rodzicielskich, wydolności opiekuńczo-

oświatowe,

wychowawczej, zaniedbań wzglądem dzieci

OPS, NZOZ

Diagnoza – ocena sytuacji dziecka w rodzinie,

Ciągła praca

środowisku szkolnym i rówieśniczym

Placówki

Sprawozdania

Sprawozdania

oświatowe,
OPS, NZOZ

5.2.3

Systematyczne współdziałanie Ośrodka

Ciągła praca

OPS, Placówki

Pomocy Społecznej z placówkami

oświatowe,

oświatowymi, kuratorem rodzinnym, sądem,

Policja,

policją w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci

współpraca

i młodzieży uczęszczającej do szkół, a w

sądu, kuratora

szczególności przeciwdziałanie pojawiającym

rodzinnego

Sprawozdania, analizy

się patologiom
5.2.4

Dalszy rozwój Świetlic Środowiskowych,

Ciągła praca

działających w poszczególnych

Burmistrz,

Sprawozdania,

Szkoły,

analizy, listy

miejscowościach, oferujących pomoc

uczestnictwa

dzieciom z rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi poprzez: dożywianie,
właściwą opiekę pedagogiczna, pomoc w
rozwiązywaniu trudności szkolnych,
możliwość konstruktywnego spędzania czasu
wolnego, nabywanie przez dzieci różnych
umiejętności społecznych koniecznych do
samodzielnego funkcjonowania w dorosłym
życiu
5.2.5

Organizowanie czasu wolnego dzieci i

Ciągła praca

Placówki

Listy uczestników,

młodzieży przez szkołę, organizowanie zajęć

oświatowe,

liczba imprez

pozalekcyjnych i pozaszkolnych poprzez

Ośrodek

zajęcia muzyczne, plastyczne, turnieje

Kultury

sportowe, festyny rodzinne, wycieczki

Świetlice, NGO
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5.2.6

Ciągła praca

Wspieranie działań mających na celu

Burmistrz, OPS

Oddanie mieszkania
do użytku

utworzenie na terenie gminy mieszkania
socjalnego (przejściowego) przeznaczonego w
szczególności dla rodzin w kryzysie,
samotnych matek i osób pozbawionych dachu
nad głową
Cel

operacyjny

5.3.Poprawa standardu i jakości życia rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi oraz pomoc w utrzymaniu dziecka w rodzinie
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

5.3.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Udzielenie rodzinie pomocy finansowej i w

Ciągła praca

OPS, NGO

naturze zgodnie z ustawą o pomocy

Ilość udzielonej
pomocy

społecznej, uchwałami Rady Miejskiej oraz
przez organizacje społeczne
5.3.2

Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i

Ciągła praca

OPS, Placówki

Ilość udzielonej

młodzieży z rodzin ubogich i z problemami

oświatowe, OK,

pomocy, ilość

opiekuńczo-wychowawczymi - organizacja i

Pełnomocnik

uczestników

finansowanie dożywiania w trakcje nauki w

Burmistrza ds.

szkole, zapewnienie odzieży, wyposażenia w

rozwiązywania

artykuły szkolne, organizacja i dofinansowanie

problemów

wypoczynku letniego i zimowego

alkoholowych,
NGO

5.3.3

Organizowanie akcji charytatywnych dla

Ciągła praca

OPS, NGO

pozyskiwania środków na pomoc dzieciom
5.3.4

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Ilość zebranych
środków

Ciągła praca

OPS, GCI

celem opracowania realizacji programów

Opracowane
programy

skierowanych do osób długotrwale
bezrobotnych
5.3.5

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej

2008 rok

mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu

OPS, Burmistrz

Uchwała Rady
Miejskiej

społecznemu osób i rodzin z grup ryzyka
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Cel operacyjny
5.4.Utrzymanie dziecka w rodzinie
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

5.4.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo

Ciągła praca

OPS, świetlice

Ilość rodzin

Ciągła praca

Świetlice,

Ilość porad, pomocy

w przezwyciężaniu problemów opiekuńczowychowawczych poprzez odtworzenie bądź
wzmocnienie ich funkcji
5.4.2

5.4.3

Zapewnienie dzieciom i młodzieży
odpowiednich warunków do życia i rozwoju

Placówki

zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im

oświatowe,

prawami

OPS

Pomoc młodzieży w życiowym

Ciągła praca

Świetlice,

usamodzielnianiu poprzez nabycie

Placówki

umiejętności społecznych, umożliwiających

oświatowe

Ilość porad, pomocy

im prawidłową adaptację społeczną oraz
integrację ze środowiskiem
5.4.4

Przeciwdziałanie szerzeniu się postaw

Ciągła praca

Świetlice,

Ilość dzieci i

destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych w

Placówki

młodzieży

środowisku dzieci i młodzieży

oświatowe,

działających w

OK, policja,

organizacjach i

NGO –

instytucjach, ilość

wszystkie

informacji

organizacje i
instytucje
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Cel operacyjny
5.5.Pozyskanie budżetu na realizację wymienionych działań
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

5.5.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację Ciągła praca

Burmistrz,

Ilość

zadań

Specjalista

do funduszy

spraw
pozyskiwania
środków

z

funduszy
europejskich
krajowych
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i

pozyskanych

Cel Strategiczny
6. Ograniczenie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
osobom najuboższym
Cel operacyjny
6.1.Poprawa standardu i jakości życia rodzin najuboższych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

6.1.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Udzielanie pomocy materialnej zgodnie z ustawą Ciągła praca

OPS

o pomocy społecznej, uchwałami rady miejskiej

Ilość udzielonej
pomocy

oraz przez organizacje pozarządowe
6.1.2

Opracowanie corocznego bilansu potrzeb w

Ciągła praca

OPS

zakresie pomocy społecznej
6.1.3

Realizowanie programów służących

Opracowany bilans
potrzeb

Ciągła praca

OPS,

Ilość udzielonej

zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci z

Burmistrz,

pomocy

rodzin ubogich – dożywianie w szkołach,

Szkoły, Zespół

świetlicach środowiskowych, dopłata do

Charytatywny,

czesnego w przedszkolach, wypoczynek

Specjalista do

wakacyjny, pomoc w zakupie podręczników

spraw
pozyskiwania
środków z
funduszy
europejskich i
krajowych

6.1.4

6.1.5

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w

OPS, PKPS,

Ilość udzielonej

zakresie pomocy materialnej i w naturze oraz

Zespół

pomocy

Bankiem Żywności

Charytatywny

Motywowanie do podjęcia pracy

Ciągła praca

Ciągła praca

OPS

Ilość osób, które
podjęły pracę

6.1.6

Informacja o negatywnych skutkach

Ciągła praca

zatrudnienia „na czarno”

GCI, OPS,
Klamra
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Ilość informacji

Cel operacyjny
6.2.Aktywizacja społeczna osób dotkniętych ubóstwem
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

6.2.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej

2008 rok

OPS, GCI, NGO,

Podjęcie uchwały

Samorząd
6.2.2

Rozwijanie szeroko rozumianego poradnictwa

Ciągła praca

OPS, GCI, NGO

Ilość porad

dla osób długotrwale korzystających z pomocy
społecznej – przeciwdziałanie bezradności oraz
uzależnieniu od pomocy społecznej

Cel operacyjny:
6.3.Uświadamianie społeczności lokalnej i uwrażliwianie na problemy osób
niepełnosprawnych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

6.3.1
6.3.2

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Mobilizowanie społeczności lokalnych do akcji Ciągła praca

OPS,

charytatywnych (zbiórka żywności, odzieży)

Burmistrz

Przeciwdziałanie

OPS,

wszelkim

formom Ciągła praca

NGO, Ilość zorganizowanych
zbiórek

NGO, Ilość informacji, liczba

dyskryminacji ludzi biednych i zagrożonych

Burmistrz,

wykluczeniem społecznym (artykuły w lokalnej

Placówki

prasie, na stronach urzędowych, przy okazji

oświatowe

publikacji

organizowanych imprez)
6.3.3

Wspieranie działań propagujących integrację Ciągła praca

OPS,

osób z grup ryzyka ze społecznością lokalną

Burmistrz

(organizowanie imprez)
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NGO, Ilość imprez i spotkań

Cel Strategiczny
7. Tworzenie warunków i przyjaznego środowiska do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych
Cel operacyjny
7.1.Zwiększenie pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

7.1.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Utworzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji

2010 rok

Burmistrz,

Uchwała Rady

NGO

Miejskiej

współpraca
PFRON, PCPR
7.1.2

Doposażenie w niezbędny sprzęt Centrum

2011 rok

Rehabilitacji

OPS,

Ilość zakupionego

współpraca

sprzętu

PFRON
7.1.3

Zatrudnienie specjalistów w Centrum

2011 rok

OPS, NGO

Rehabilitacji
7.1.4

Ilość zatrudnionych
specjalistów

Prowadzenie terapii psychologicznej

Praca ciągła

Burmistrz,

Ilość uczestników

NGO
współpraca
PFRON ,PCPR
7.1.5

Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć

Praca ciągła

Burmistrz ,

mających na celu rozwijanie i podtrzymywanie

NGO,

umiejętności niezbędnych do samodzielnego

współpraca

funkcjonowania osób niepełnosprawnych /terapia

PFRON , PCPR

Ilość uczestników

społeczna/
7.1.6

Utworzenie punktu doradczo-informacyjno-

2007 rok praca

Burmistrz,

Uchwała Rady

konsultacyjnego,

ciągła

NGO -

Miejskiej, podpisanie

stowarzyszenie

umowy, Strona

„Kolonia”,

internetowa Gminy,

współpraca
PFRON
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Cel operacyjny
7.2.Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności
środowiska społecznego dla osób chorych i niepełnosprawnych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

7.2.1

7.2.2

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Dalsza likwidacja barier architektonicznych w Praca ciągła

Burmistrz,

Ilość budynków bez

obiektach użyteczności publicznej

współpraca

barier

PFRON

architektonicznych

Tworzenie i oznaczenie miejsc parkingowych dla 2008 rok

Burmistrz,

Ilość

niepełnosprawnych kierowców

współpraca

parkingowych

miejsc

PFRON
7.2.3

Zakup

mikrobusu

służącego

do

dowozu 2009 rok

niepełnosprawnych uczniów do szkół oraz

do

Centrum Rehabilitacji

Burmistrz,

Posiadany samochód

Specjalista do
spraw
pozyskiwania
środków

z

funduszy
europejskich i
krajowych,
współpraca
PFRON, PCPR
7.2.4

Utworzenie w Sułkowicach podstacji pomocy 2011

Burmistrz,

doraźnej SPZOZ

NGO,

Otwarcie podstacji

Specjalista do
spraw
pozyskiwania
środków

z

funduszy
europejskich i
krajowych,
współpraca
PFRON
7.2.5

Utworzenie dziennego ośrodka dla dzieci głębiej 2011

Burmistrz,

Uchwała

upośledzonych

NGO,

Otwarcie ośrodka
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rady,

Specjalista do
spraw
pozyskiwania
środków

z

funduszy
europejskich i
krajowych,
współpraca
PFRON

Cel operacyjny
7.3. Zapewnienie ochrony socjalnej i ekonomiczne chorym
i niepełnosprawnym
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

7.3.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Udzielanie pomocy finansowej

wg ustawy o Praca ciągła

OPS , NGO

pomocy społecznej ,uchwał Rady Miejskiej oraz

Ilość

udzielonej

pomocy

przez organizacje pozarządowe
7.3.2

Rozwój

usług

opiekuńczych

w

tym Praca ciągła

OPS, NGO

specjalistycznych w miejscu zamieszkania
7.3.3

Ilość

świadczonych

usług

Wspieranie profesjonalnych usług przy pomocy Praca ciągła
wolontariatu
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OPS, NGO

Ilość wolontariuszy

Cel operacyjny
7.4. Poradnictwo zawodowe i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

7.4.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Organizowanie szkoleń podnoszących

Praca ciągła

kwalifikacje zawodowe

GCI

Ilość szkoleń

współpraca
PUP

7.4.2

Wspieranie rehabilitacji zawodowej osób

Praca ciągła

GCI, SIG,

Ilość zatrudnionych

niepełnosprawnych poprzez systematyczną

Specjalista do

osób

współpracę z PCPR, PUP i informowanie o

spraw

niepełnosprawnych

istniejących możliwościach zatrudnienia ,

pozyskiwania

pozyskiwaniu funduszy na otwieranie własnej

środków z

działalności gospodarczej, informowanie

funduszy

pracodawców o możliwościach i korzyściach

europejskich i

zatrudniania osób niepełnosprawnych

krajowych,
współudział
PUP

Cel operacyjny
7.5.Działania profilaktyczne oraz służące podnoszeniu oświaty zdrowotnejosób
niepełnosprawnych
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

7.5.1

Jednostki

Wskaźnik

realizujące
Działania edukacyjne adresowane do kręgów

Praca ciągła

NZOZ, NGO,

zainteresowanych problematyką danej choroby

Placówki

lub niepełnosprawności

oświatowe,

Ilość spotkań

współudział
PFRON
7.5.2

Opracowanie wydawnictw informujących o

Praca ciągła

OPS, OK,

Ilość ulotek,

prawach, uprawnieniach i możliwościach osób

NGO,

artykułów, ilość

niepełnosprawnych /informator, Gazeta Klamra,

Burmistrz

informacji

ulotki, plakaty/
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Cel operacyjny
7.6.Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
zwiększanie tolerancji społecznej
Nr

Nazwa działania

Czas działania

działania

Jednostki

Wskaźnik

realizujące

7.6.1

Organizowanie Gminnych Spotkań Integracyjnych

Praca ciągła

NGO

Ilość spotkań

7.6.2

Organizacja imprez integracyjnych np. piknik

Raz w roku

OK, NGO

Ilość imprez

7.6.3

Budowa projektów socjalnych promujących

Praca ciągła

OPS, NGO,

Ilość projektów,

współpraca

programów

integracje społeczną

PFRON,
Specjalista do
spraw
pozyskiwania
środków z
funduszy
europejskich i
krajowych
7.6.4

Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć

Praca ciągła

OK.,.NGO

kulturalnych, rekreacyjnych
7.6.5

Ilość zajęć i
uczestników

Organizowanie pomocowych (wolontaryjnych)

Praca ciągła

grup młodzieżowych i dorosłych

NGO,
Placówki
oświatowe,
Samorząd, OPS
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Ilość uczestników

Cel Strategiczny
8. Stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Cel operacyjny
8.1.Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących przemocy

Nr.

Nazwa działania

Okres

Jednostki

realizacji

realizujące

Edukacja w szkołach na temat przemocy i

Działania

szkoły

Liczba spotkań

możliwości wsparcia

ciągłe

Pedagogizacja rodziców

1x w roku

Szkoły

Liczba

Kościół

uczestników

działania
8.1.1
8.1.2
8.1.3

Wskaźnik

Uświadamianie konsekwencji karnych

Działania

Policja, NGO Liczba spotkań,

potencjalnym sprawcom przemocy

ciągłe

Szkoły,

rozmów

jednostki
pomocowe
8.1.4

- praca ciągła

Podejmowanie interwencji w przypadkach
stwierdzenia przemocy domowej

Policja

liczba podjętych

- GKRPA

interwencji

- OPS

8.1.5

- praca ciągła

Kierowanie ofiar oraz sprawców przemocy do
odpowiednich instytucji w celu podjęcia terapii

Policja

- liczba udzielonych

- GKRPA

porad

-Punkt
Konsultacyjny
ds. uzależnień
- OPS

8.1.6

- Policja

liczba osób

Rodzinie- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

- OPS

korzystająca z

w Myślenicach oraz innymi instytucjami

- GKRPA

pomocy w poszcze

pomagającymi w kryzysach życiowych

-Punkt

- Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy

- praca ciągła

Konsultacyjny
ds. Uzależnień
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gólnych ośrodkach

8.1.7

- praca ciągła

- Współpraca wszystkich służb i instytucji

- Policja,

- liczba założonych

lokalnych stosujących procedury ,, Niebieskiej

Prokuratura

,,Niebieskich kart”

Karty ”w celu ochrony przed przemocą

- Sąd

w rodzinie

Rejonowy
- OPS
- GKRPA

Cel operacyjny
8.2.Wspieranie rodzin doznających agresji i przemocy
Nr

Nazwa działania

działania
8.2.1

Objecie

opieką

dzieci

z

Okres

Jednostki

realizacji

realizujące

rodzin Działanie

dotkniętych przemocą w ramach świetlic ciągłe

Wskaźnik

Świetlice

Liczba

dzieci

środowiskowe

objętych opieką

Policja

Ilość

środowiskowych
8.2.2

Systematyczna realizacja procedury

Działania

„Niebieskiej Karty”

ciągłe

„Niebieskich
Kart”

8.2.3

Zapewnienie
przemocy

ofiarom
pomocy

psychologicznej,

doznającym Działania

OPS,

Liczba

materialnej, ciągłe

świetlice,

zasiłków

pedagogicznej,

duchowej

Burmistrz,
Kościół
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porad,

Cel operacyjny
8.3 Uświadomienie społecznej odpowiedzialności za los ofiar przemocy
Nr

Nazwa działania

działania
8.3.1

Prowadzenie edukacji publicznej

Okres

Jednostki

Wskaźnik

realizacji

realizujące

Działania

OPS,

Ilość publikacji,

ciągłe

Kościół,

broszur, ulotek

szkoły,
gminna
gazeta,
policja
8.3.2

Utworzenie grupy wsparcia dla kobiet

2007

OPS

doznających pomocy

Tematyka
spotkań, ilość
uczestniczek

Cel Operacyjny
8.4. Zintegrowanie działań instytucji zajmujących się problemami
rodzin
Nr

Nazwa działania

działania
8.4.1

Rozpoznawanie zjawiska przemocy

Okres

Jednostki

Wskaźnik

Realizacji

realizujące

Działanie

Burmistrz,

Liczba

ciągłe

OPS, Policja

rozpoznanych

Kościół,

przypadków

szkoły
8.4.2

Aktywizacja sił tkwiących w

Działania

OPS, NGO,

Liczba

społeczności lokalnej

ciągłe

Policja,

realizowanych

szkoły

przedsięwzięć,
zmiana postaw

8.4.3

Wymiana informacji pomiędzy

Działania

Wszystkie

instytucjami

ciągłe

instytucje
zajmujące się
problematyką
rodzin
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Ilość spotkań

X. MONITORING I WDRAŻANIE STRATEGII
Monitoring strategii jest obserwacją realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
Umożliwia on obserwację stanu zaawansowania ich realizacji, ocenę zaangażowania
jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, weryfikację zgodności założonych celów
i efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków, kontrolę postępu
prac związanych z realizacją działań. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyż
z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą
pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jej podstawowym celem jest
dostarczenie wiedzy o skuteczności zaplanowanych działań oraz ocena ich skuteczności
w stosunku do założonych celów.
Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim :
a. zespół wdrażający strategię.
Zespół powinien zostać powołany przez Burmistrza gminy odrębnym zarządzeniem
b. roczna ocena wdrażania strategii.
Zespół wdrażający strategię winien zbierać się przynajmniej raz w roku i ocenić
poziom wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań. Zespół swoją ocenę powinien
przekazać Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, sugerując przyjęcie proponowanych rozwiązań
np. programów, celów. Ponadto każdorazowo uchwalane programy rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii czy przeciwdziałania przemocy
w rodzinie powinny wykazywać zgodność z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
Tabela do prezentacji realizacji poszczególnych działań Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie Sułkowice.
Cele
operacyjne

Działania Mierniki /

2007

2008

Wskaźniki

2009

2010

2011

Źródła
informacji
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