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Wstęp 

Strategia jest narzędziem kreowania polityki społecznej, ukierunkowując dostępne instrumenty 
finansowe i regulacyjne. Strategia obejmuje zagadnienia, na które Samorząd i jego partnerzy 
w regionie mają rzeczywisty wpływ. Strategia jest selektywna i skoncentrowana na 
definiowaniu celów i kierunków działania, odzwierciedlając dokonane wybory strategiczne 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji 
względnie trwałych wzorców interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany czy też 
poprawy tych stanów rzeczy i zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które 
oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych  
i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy 
warunków zaspakajania potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost  
z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi 
zmianami. Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje 
konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na 
konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości, między innymi: 
Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1356), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.  
o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 nr 231 poz. 1375), Ustawa z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U  
z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) 

Rozwój społeczny nigdy nie przebiega idealnie i bezproblemowo. Tym trudniejsze okazują się 
przemiany społeczne im bardziej zmienia się rzeczywistość gospodarcza. Miniony okres 
charakteryzujący się procesem stopniowego odchodzenia od modelu państwa opiekuńczego, 
przyczynił się do powstania takich zjawisk jak: 

 rozwarstwienie społeczne (biedni - bogaci, pracujący - bezrobotni itp.) 
 marginalizacja i wykluczenie społeczne, 
 nierówności społeczne w dostępie do pracy, edukacji, kultury, lecznictwa itd. 

Aby właściwie realizować politykę społeczną na poziomie lokalnym należy wziąć pod uwagę 
przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności, początkowo te najbardziej elementarne, 
niezbędne dla fizycznego przetrwania, a następnie także potrzeby rozwojowe. Podjęcie 
powyższych czynności nie jest możliwe bez właściwej diagnozy i zaplanowania niezbędnych 
do realizacji działań. 

Strategia powinna w szczególności zawierać następujące elementy: 

1. Diagnozę sytuacji społecznej danej gminy, 
2. Prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 
3. Określenie: 

a. Celów strategicznych projektowanych zmian, 
b. Kierunków niezbędnych działań, 
c. Sposobów realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 
d. Wskaźników realizacji działań. 

Trzeba podkreślić, że realizacja Gminnej strategii wymaga ścisłej współpracy wszelkich 
instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych działających w obszarze polityki 
społecznej. Tak wiec na tej liście znajdą się zarówno instytucje pomocy społecznej jak  
i oświaty, służby zdrowia, kultury, służby zatrudnienia jak i wszelkie organizacje pozarządowe 
(fundacje, stowarzyszenia, związki), które w obszarze swego działania maja wpisane 
zagadnienia społeczne.  
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1. Podstawy prawne Strategii 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek 
opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia, 
zgodnie z ustawą, powinna zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę 
zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, 
kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii, jej ram finansowych oraz 
wskaźników realizacji działań. 

Strategia zgodna jest z następującymi aktami prawnymi, regulującymi zadania  
w obszarze polityki społecznej: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, (tekst jednolity: Dz.U. 2013 
poz. 182 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. 2012 poz. 1356 z późn. zm. ), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U.  
2012 poz. 124 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 
nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2011 roku nr 231 poz. 1375 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 roku nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2013 roku poz. 1456 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 1228 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2013 roku poz. 966 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2011 roku nr 43 poz. 225 z późn. zm. ), 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 roku nr 127 poz. 721  
z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2006 roku nr 94 poz.651z późn. zm.). 
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2. Ustawy z obszaru polityki społecznej. 

2.1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Ustawa o pomocy społecznej określa dla gmin szereg zadań, w tym zadania własne  
o charakterze obowiązkowym, zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 
 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

 sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej, udzielanie 
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego, 
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 
 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

 praca socjalna, 
 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 
 dożywianie dzieci, 
 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu, 
 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, 
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 
 również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, 
 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników, 
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Do zadań własnych gminy należy: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 
 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 
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 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych  
z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

2.2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę 
następujące zadania: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

 w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego 
corocznie przez radę gminy. 

2.3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę następujące zadania: 
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 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez 
radę gminy. 

2.4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa następujące zadania własne dla 
gmin: 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

2.5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa tryb, zasady  
i formy zlecania przez organy administracji publicznej organizacjom pozarządowym zadań 
publicznych. 

Ustawa określa sferę zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom,  
a mieszczą się w niej, między innymi zadania w zakresie: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 
 działalności charytatywnej, 
 ochrony i promocji zdrowia, 
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
 promocji i organizacji wolontariatu, 
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 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka, 
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Ustawa reguluje również ogólne zasady współpracy administracji publicznej z trzecim  
sektorem w zakresie wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, 
konsultowania aktów prawa miejscowego, tworzenia wspólnych zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym. 

Szczegółowe zasady współpracy na poziomie gminy określane są w uchwalanym corocznie 
przez radę gminy programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego. 

2.6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, jednostki organizacyjne i inne podmioty 
działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w porozumieniu z podmiotami 
leczniczymi, udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej, organizują na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które  
z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności  
w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie 
edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Oparcie społeczne polega  
w szczególności na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, 
aktywnego życia, organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych 
osób, grup, organizacji społecznych i instytucji, udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz 
innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

2.7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Obowiązki gminy w zakresie wspierania rodziny oraz funkcjonowania systemu pieczy  
zastępczej określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zalicza do nich: 

 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 
dziennego oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 
opiekuńczo-wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do 
działania rodzin wspierających, a także prowadzenie placówek wsparcia dziennego  
i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 

 współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w wysokości odpowiednio 10%, 30%, 50% pełnych 
kosztów w pierwszym, drugim oraz trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej, 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
zamieszkałego na terenie gminy. 

2.8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

Świadczenia rodzinne są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej  
realizowanymi przez gminę. 
Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego 
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wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia  
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), 

 świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 
świadczenie pielęgnacyjne), 

 zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a przedmiotowej ustawy, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

2.9. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa: 

 zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, 

 zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego, 

 zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
 określa działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów 
środkami finansowymi z budżetu państwa. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem 
zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową  
z budżetu państwa. 

2.10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym określa działania, których celem jest integracja osób 
podlegających wykluczeniu, nie mogących własnym staraniem zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym  
i rodzinnym. 

Ustawa ma zastosowanie do tych osób, które nie posiadają własnych dochodów,  
w szczególności nie posiadają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, renty socjalnej, renty  
z tytułu niezdolności do pracy. Ze wsparcia na podstawie ustawy mogą skorzystać: 

 osoby wykluczone i marginalizowane społecznie, w tym: 
 osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale, 
 kobiety pozostające poza rynkiem pracy, 
 osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo i chore psychicznie, 
 wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych, 
 osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego, 
 matki samotnie wychowujące dzieci, 
 osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań, 
 osoby opuszczające zakłady karne, 
 mniejszości etniczne i narodowe, 
 uchodźcy. 

Celem ustawy jest udzielanie pomocy w usamodzielnieniu osób dotkniętych dysfunkcjami, 
zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu poprzez edukację zawodową  
i społeczną w celu osiągnięcia własnym staraniem samodzielności ekonomicznej;  
prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej; stworzenie instytucjonalnych 
mechanizmów, umożliwiających zatrudnienie i związaną z tym readaptację zawodową  
i integrację społeczną dla tych osób, które nie są w stanie wykazać wymagań produktywności, 
co znacznie ogranicza możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy.  



  

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2014 – 2020 

 

10 

 

Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne, tzw. zapewnienie 
w/w osobom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji 
społecznej, kluby integracji społecznej, a także poprzez wspierane zatrudnienie socjalne. 

3. Zgodność Strategii z innymi dokumentami strategicznymi. 

3.1 Dokumenty europejskie. 

Kluczowym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej jest program: „Europa 
2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu", który podkreśla znaczenie współdziałania państw członkowskich na rzecz 
wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform, w odpowiedzi na wyzwania związane  
z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego 
wykorzystywania zasobów. Wyznaczone zostały trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające 
się priorytety: 

 wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 
 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 
 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, wspieranie gospodarki charakteryzującej 

się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną 

Podstawowymi instrumentami realizującymi cele zawarte w strategii są Krajowe Programy 
Reform, opracowywane przez państwa członkowskie oraz i inicjatywy przewodnie, 
przygotowywane przez KE, a realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, 
regionalnym oraz lokalnym.  

3.2 Dokumenty krajowe 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  
jest zgodna z dokumentami krajowymi takimi jak: 

 Strategia Długookresowa Kraju Polska 2030, 
 Strategia Średniookresowa Kraju Polska 2020, 
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, 
 Krajowy Program Reform KRR, 
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 
 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2016, 
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  

lata 2011-2015, 
 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 
 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

3.3 Dokumenty regionalne 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  
jest zgodna z dokumentami regionalnymi takimi jak: 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, 
 Program Strategiczny „Włączenie Społeczne”, 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na  

lata 2014-2020. 
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4. Ogólna charakterystyka gminy. 

4.1 Położenie 

Gmina Dąbrowa Tarnowska położona jest w północno-wschodniej części województwa 

małopolskiego, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, w południowej 

części powiatu dąbrowskiego. Gmina Dąbrowa Tarnowska graniczy z następującymi 

jednostkami administracyjnymi, wchodzącymi w skład powiatu dąbrowskiego: 

 od strony zachodniej - z gminą Olesno, 
 od strony północnej - z gminami Szczucin i Mędrzechów, 
 od strony wschodniej - z gminą Radgoszcz, 

oraz graniczy z następującymi gminami powiatu tarnowskiego: 
 od strony południowej - z gminą Lisia Góra, 
 od strony południowo-zachodniej - z gminą Żabno. 

W skład Gminy Dąbrowa Tarnowska wchodzi Miasto Dąbrowa Tarnowska i 12 sołectw tj: Brnik, 

Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Lipiny, Morzychna, Nieczajna Dolna, 

Nieczajna Górna, Smęgorzów, Sutków, Szarwark, Żelazówka. 

 

 

  

Gmina Olesno 

Gmina Żabno 

Gmina Radgoszcz 

Gmina Lisia Góra 

Gmina Mędrzechów 
Gmina Szczucin 
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5. Charakterystyka wybranych obszarów i problemów, opis 
zasobów Gminy w obszarze polityki społecznej. 

System odpowiedzialny za realizacje zadań w obszarze polityki społecznej na terenie gminy 
Dąbrowa Tarnowska tworzą jednostki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez 
gminę, organizacje pozarządowe, placówki prowadzone przez te organizacje, a także inne 
jednostki organizacyjne gminy, jednostki organizacyjne powiatu, działające w szeroko 
rozumianym obszarze polityki społecznej, zdrowia, oświaty i kultury, organów ścigania  
(w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego) wymiaru sprawiedliwości. 

Zadaniem funkcjonującego w Dąbrowie Tarnowskiej systemu pomocy społecznej jest 
zapewnienie kompleksowej pomocy dla dzieci i młodzieży, rodzin z trudnościami opiekuńczo  
- wychowawczymi, osób bezrobotnych, osób bezdomnych, osób uzależnionych i ich rodzin, 
ofiar przemocy, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale lub ciężko chorych oraz osób 
starszych. 

Jego założeniem jest współpraca, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu i realizacji 
programów z obszaru polityki społecznej, wprowadzaniu nowych form pomocy i rozwiązań 
problemów społecznych. Coraz większą rolę w tym systemie pełnią organizacje pozarządowe, 
które we własnym zakresie, a także na zlecenie gminy realizują coraz szerszy zakres zadań 
publicznych. 

Celem zbadania opinii mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska w temacie problemów 
społecznych występujących na terenie gminy, w miesiącach czerwiec - lipiec 2014r. 
przeprowadzono anonimową ankietę. Ankieta w ilości 200szt została dostarczona przez 
pracowników MGOPS do wielu instytucji działających na terenie Dąbrowy Tarnowskiej, 
sklepów i punktów obsługi na terenie Domu Handlowego Dąbrowiak oraz ankiety były także 
wypełnianie przez mieszkańców załatwiających swoje sprawy w MGOPS czy w Urzędzie 
Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Ankietowani reprezentowali każdą grupę wiekową, różny 
poziom wykształcenia i różną sytuacje zawodową oraz różne sytuacje rodzinne (zarówno 
osoby samotne jak i posiadające rodzinę). Z pośród wymienionej liczby - 168 ankiet 
prawidłowo wypełnionych zwrócono do MGOPS. Wyniki opracowanych ankiet w formie tabel  
i wykresów zostały wykorzystane w niniejszej Strategii. 

Pierwsze z pytań miało na celu wysondowanie ogólnej oceny mieszkańców na temat jakości 
życia na terenie gminy. Odpowiedzi na pytanie: Jak oceniasz warunki życia w gminie Dąbrowa 
Tarnowska? Przedstawia poniższy wykres. 

WYKRES NR 1 
Ocena warunków życia w gminie Dąbrowa Tarnowska 

Źródło: ankieta własna MGOPS 

bardzo dobre ; 7% 

dobre; 20% 

raczej dobre; 20% 

średnie; 32% 

raczej złe; 13% 

złe; 6% 
bardzo złe; 2% 

bardzo dobre dobre raczej dobre średnie raczej złe złe bardzo złe
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Zdecydowana większość respondentów tj. 47% pozytywnie oceniła warunki życia w gminie 
(raczej dobre, dobre, bardzo dobre), 32% oceniła warunki życia jako średnie, natomiast 21% 
oceniło je negatywnie (jako raczej złe, złe lub bardzo złe). Wymienione wyniki są tym bardziej 
interesujące, że znacznie kontrastują z potocznymi opiniami na temat warunków życia  
w gminie Dąbrowa Tarnowska – publikowanymi na stronach internetowej poświęconych 
wydarzeniom w powiecie dąbrowskim np: www.kurierdabrowski.pl. Znacząca przewaga ocen 
pozytywnych jest szczególnie widoczna jak się porówna ich ilości w poszczególnych 
poziomach oceny i tak na przykład zaledwie 2%respondentów oceniło warunki jako bardzo złe 
w stosunku do 7% oceniających warunki jako bardzo dobre, jako złe oceniło 6% respondentów 
natomiast ponad trzy razy tylu respondentów (20%) oceniło warunki jako dobre. Opisane 
wyniki, poza ogólnie pozytywną oceną warunków życia w gminie pozwalają wyciągnąć jeszcze 
jeden wniosek a mianowicie, że negatywne komentarze zamieszczane na internecie nie są tak 
wiarygodnym źródłem informacji jak anonimowa ankieta (przeprowadzona na odpowiednio 
dużej populacji respondentów).  

5.1. Demografia. 

Wśród gmin powiatu dąbrowskiego gmina Dąbrowa Tarnowska posiada największą liczbę 
mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2013r. stałe zameldowanie w gminie Dąbrowa Tarnowska 
posiadało 20897 mieszkańców, w tym w mieście Dąbrowa Tarnowska - 11619 osób, a na 
terenach wiejskich gminy zameldowanych było 9278 osób. Poniższa statystyka ukazuje 
aktualną demografię mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Dąbrowa 
Tarnowska z podziałem na płeć. 

TABELA NR 1 
Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości z podziałem na płeć. 

Miejscowość 
Liczba ludności 

kobiety mężczyźni razem 

Dąbrowa Tarnowska 5984 5635 11619 

Brnik 319 280 599 

Gruszów Mały 235 223 458 

Gruszów Wielki 585 641 1226 

Laskówka Chorąska 330 350 680 

Lipiny 335 353 688 

Morzychna 196 182 378 

Nieczajna Dolna 302 344 646 

Nieczajna Górna 687 694 1381 

Smęgorzów 655 662 1317 

Sutków 204 239 443 

Szarwark 438 443 881 

Żelazówka 297 284 581 

RAZEM 10567 10330 20897 

Źródło: Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska 

http://www.kurierdabrowski.pl/
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WYKRES NR 2 
Statystyka stałych mieszkańców z podziałem na miasto i sołectwa (stan na 31.12.2013r.) 

 

  
Źródło: Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska 

 
Biorąc pod uwagę liczbę ludności Dąbrowy Tarnowskiej na tle regionu to liczba ta stanowi 
21,84% ogółu ludności zamieszkującej powiat dąbrowski i zaledwie 0,76% ogółu ludności 
całego województwa małopolskiego. Proporcje te, pod względem gęstości zaludnienia na tle 
województwa i powiatu przedstawia poniższa tabela: 
 

TABELA NR 2 
Gęstość zaludnienia w gminie na tle województwa i powiatu. 

Lp. Gmina 

Gęstość 
zaludnienia 
osoba/km2 

 Województwo małopolskie 221 

 Powiat dąbrowski 113 

1. Dąbrowa Tarnowska 181 

2. Bolesław 68 

3. Gręboszów 72 

4. Mędrzechów 80 

5. Olesno 102 

6. Radgoszcz 84 

7. Szczucin 112 

Źródło: Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska 

Analizując strukturę ludności gminy Dąbrowa Tarnowska w podziale na płeć należy stwierdzić, 
że we wszystkich latach objętych analizą kobiety stanowią większość mieszkańców gminy. 
Jednak biorąc pod uwagę wiek, w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym to mężczyźni 
stanowią większość mieszkańców. Tendencja odwraca się w grupie osób w wieku 
poprodukcyjnym, w której to kobiety stanowią większość mieszkańców. 

 

Demograficzną strukturę ludności gminy (udział poszczególnych grup wiekowych wg płci  
w ogólnej liczbie ludności gminy) dobrze obrazuje piramida wieku przedstawiona poniżej. 
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Kształt piramidy obrazuje strukturę wieku społeczeństwa, co pozwala m. in. na prognozowanie 
zmian liczby ludności w ciągu kilkudziesięciu lat. Na przykład znaczne pogrubienie piramidy u 
podstawy wskazuje na wysoki przyrost naturalny (społeczeństwo młode). Z kolei wąski dół 
piramidy sugeruje niski przyrost naturalny, co prowadzi do starzenia się społeczeństwa. 
Według tego kryterium piramidy wiekowe można podzielić na progresywne, regresywne  
i zastojowe. Nie da się ukryć, że przedstawiona powyżej piramida wieku ma charakter 
regresywny. 

 

Porównanie kształtu piramidy wieku sporządzonej na 2013r. w stosunku do diagramu 
przygotowanego w oparciu o dane demograficzne w 2005 roku pokazuje, że wprawdzie 
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diagram w dalszym ciągu ma regresywny charakter, to jednak liczba mieszkańców w trzech 
najmłodszych przedziałach wiekowych (0-4, 5-9, 10-14), po osiągnieciu pewnego minimum 
stabilizuje się na pewnym poziomie (z minimalną tendencją wzrostową).  

Opisane powyżej zmiany w kształcie piramidy wieku na przestrzeni lat 2005 – 2013 nie mogą 
jednak napawać optymizmem zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę poniższy wykres 
prezentujący dynamikę przyrostu naturalnego mieszkańców na przestrzeni lat 2000 – 2013. 

WYKRES NR 5 
Przyrost naturalny mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska (od 2000r. do 31.12.2013r.) 

 Źródło: Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska 

Wprawdzie okresowo występuje niewielki wzrost przyrostu naturalnego, jednak jak widać to 
na przestrzeni okresu 13 lat przyrost naturalny wykazuje tendencję spadkową. 

5.2. Pomoc społeczna. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej jest wyodrębnioną 
jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej. 
Współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, kościołami, innymi instytucjami 
oraz osobami fizycznymi. 

Do MGOPS mogą zgłaszać się po pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto, MGOPS udziela 
pomocy opuszczającym zakłady karne, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, 
klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, 
problemem narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, poza realizacją zadań 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizuje szereg dodatkowych zadań, między 
innymi: 

 wypłaca świadczenia rodzinne, 

 obsługuje Fundusz Alimentacyjny, 

 koordynuje gminne programy lub realizuje wybrane zadania tych programów (np. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie), 
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 realizuje różne projekty, w tym od roku 2008 projekt systemowy „Twoja rodzina to siła 
 - nie jesteś sam!", 

 pracownicy MGOPS uczestniczą w pracach: Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (Z-ca Dyrektora jest Przewodniczącą Komisji), Gminnej 
Komisji Mieszkaniowej oraz MGOPS zapewnia obsługę administracyjną Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dyrektor 
MGOPS jest przewodniczącym Zespołu). 

5.2.1 Kadra MGOPS 

W MGOPS zatrudnionych jest 25 etatowych pracowników (stan na 31.12.2013r.), w tym: kadra 
kierownicza (dyrektor i z-ca, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych) 3 
osoby, pracownicy socjalni 10 etatów (w tym 2 etaty finansowane ze środków EFS w ramach 
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
- 2 etaty, konsultant prawny - % etatu, pozostali pracownicy (10 etatów) w tym: pracownicy 
Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 4 pracowników, Dział Finansowo-księgowy - 
4 etaty (w tym 1 etat finansowany ze środków EFS w ramach Programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki), informatyk. MGOPS zatrudnia także 3 pracowników w charakterze asystenta rodziny 
(umowa cywilno-prawna w ramach projektu finansowanego przez MPiPS). 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia kadry MGOPS, wszyscy pracownicy posiadają 
wymagane przepisami wykształcenie i uprawnienia w tym, na ogółem 28 osób zatrudnionych 
(różne formy umowy) 21 pracowników ma wyższe wykształcenie (kilku pracowników ukończyło 
także studia podyplomowe). W ciągu każdego roku MGOPS korzysta także z pracowników  
w ramach zatrudnienia subsydiowanego (w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Dąbrowie Tarnowskiej, zazwyczaj są to 2-3 osoby rocznie), Z reguły, w przeciągu każdego 
roku także 2-3 osób odbywa w MGOPS praktyki studenckie (z kierunków: praca socjalna itp.). 

5.2.2 Baza lokalowa MGOPS 

Aktualnie MGOPS jest zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 
(na parterze) i zajmuje og. 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 131m kw. Dotychczasowa 
siedziba MGOPS nie stwarza warunków niezbędnych dla obsługi mieszkańców korzystających 
z pomocy i usług socjalnych, w związku z czym, korzystając z finansowego wsparcia w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej 
podjęła decyzję o konieczności budowy budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny. Oddanie budynku MGOWR do użytkowania 
zaplanowano na połowę roku 2015. Dzięki wymienionej inwestycji, mieszkańcy gminy będą 
mogli korzystać z różnorodnych form wsparcia socjalnego w warunkach zapewniających 
dyskrecję i godnych XXI wieku. W nowym budynku o łącznej pow. użytkowej 750 m kw będą 
funkcjonowały także punkty konsultacyjne (Dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową oraz 
Punkt Konsultacyjny dla Osób uzależnionych i Ich Rodzin). Warunki lokalowe nowego obiektu 
MGOWR zostały tak zaprojektowane, żeby zabezpieczyć lokale dla potrzeb seniorów 
(pomieszczenie klubowe, sala rehabilitacyjna z zapleczem sanitarnym), salę szkoleniową  
a także pomieszczenie na magazyn żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy. 

5.2.3 Realizowane przez MGOPS świadczenia 

Realizację świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej prezentuje poniższa tabela. 

TABELA NR 3 
Dane o korzystających z pomocy i wsparcia (powody udzielenia pomocy i wsparcia) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

UBÓSTWO 

Liczba rodzin 106 277 403 462 480 

Liczba osób w rodzinach 398 1022 1 344 1 624 1 634 
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BEZROBOCIE 

Liczba rodzin 391 382 394 393 377 

Liczba osób w rodzinach 1564 1425 1 452 1 446 1 333 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 207 285 298 232 242 

Liczba osób w rodzinach 628 731 690 645 668 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

Liczba rodzin 347 456 413 371 378 

Liczba osób w rodzinach 1171 1260 1 116 1 110 1 126 

BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) 

Liczba rodzin 144 145 144 146 128 

Liczba osób w rodzinach 680 657 617 609 525 

ALKOHOLIZM 

Liczba rodzin 21 23 20 21 16 

Liczba osób w rodzinach 57 59 50 46 41 

NARKOMANIA 

Liczba osób 1 1 1 1 1 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 

Liczba rodzin 64 94 110 122 132 

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 

Liczba rodzin 51 79 94 110 124 

BEZDOMNOŚĆ 

Liczba osób 3 7 6 4 6 

OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO 

Liczba rodzin 5 8 6 7 3 

Liczba osób w rodzinach 9 15 13 15 8 

ZDARZENIA LOSOWE 

Liczba rodzin 0 0 0 3 2 

Liczba osób w rodzinach 0 0 0 10 6 

PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY 

Liczba osób 2 2 5 2 2 

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM 

Liczba osób 16 18 15 17 17 

Liczba świadczeń 4383 3690 3385 3234 3072 

Kwota świadczeń w 
złotych 

64037 62786 66491 71910 78669 

PRACA SOCJALNA 

Liczba rodzin   612 518 482 

Liczba osób w rodzinach   2 157 1 789 1 697 

KONTRAKT SOCJALNY 



  

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2014 – 2020 

 

19 

 

Liczba zawartych 
kontraktów socjalnych 

  40 60 77 

Kolejna tabela prezentuje liczby rodzin korzystających w poszczególnych latach ze świadczeń 
rodzinnych i świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego. 

TABELA NR 4 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Świadczenia rodzinne 1840 1773 1714 1634 1490 

Fundusz alimentacyjny 59 66 61 59 58 

Trudno nie zauważyć spadkowej tendencji liczby rodzin uprawnionych do świadczeń 
rodzinnych. Spadek ten może w pewnym stopniu wynikać z emigracji zarobkowej całych rodzin 
do krajów UE, jednak jak wynika to z obserwacji pracowników MGOPS - spadek liczby rodzin 
korzystających ze świadczeń rodzinnych w większym stopniu jest wynikiem niskich progów 
dochodowych umożliwiających skorzystanie ze świadczeń rodzinnych. Pracownicy MGOPS 
zauważają, że coraz większa liczba wnioskodawców po wstępnym przeliczeniu swojego 
dochodu rezygnuje ze złożenia wniosku, przy czym, bardzo często przekroczenia progu 
dochodowego są bardzo nieznaczne. 

5.2.4 Realizowany przez MGOPS projekt 

Od 2008 roku MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje projekt systemowy  
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(POKL). W latach 2008 - 2009 projekt ten pod nazwą „Nie jesteś sam!" był realizowany  
w partnerstwie z gminą Radgoszcz (GOPS) i uczestniczyło w nim łącznie 44 beneficjentów.  
Od roku 2010 projekt ten kontynuowany jest pod nazwą „Twoja rodzina to siła - nie jesteś 
sam!" i jest realizowany w partnerstwie 7 gmin powiatu dąbrowskiego, przy czym Gmina 
Dąbrowa Tarnowska (MGOPS) pełni funkcje lidera projektu. Projekt będzie realizowany do 
30.06.2015 roku i w tym okresie, w projekcie weźmie udział łącznie 662 uczestników 
zamieszkujących na terenie powiatu dąbrowskiego. Poniższa tabela prezentuje łączny budżet 
projektu w poszczególnych latach. 

TABELA NR 5 
Łączny budżet projektu POKL w poszczególnych latach 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kwota zł 312 465 362 617 1 371 883 1 892 495 1 769 343 2 394 400 2 353 469 

Główny nacisk w realizowanym projekcie położono na wzrost kompetencji społecznych 
uczestników projektu, tak by ich wspomóc na etapie poszukiwania swojego miejsca na rynku 
pracy a następnie utrzymanie tej pracy. Oczywiście nie mniej ważne jest poprawienie relacji 
uczestników projektu w środowisku, poprawa komunikacji szczególnie w obrębie rodziny  
i otoczeniu, wyeliminowanie elementów wzajemnej agresji czy zachowań świadczących  
o napięciu i frustracji zarówno samych uczestników projektu jak również ich otoczenia. 

Biorąc pod uwagę założone cele projektu a mianowicie także integrację uczestników projektu  
i ich najbliższego otoczenia oraz poprawę ich wzajemnej komunikacji, z wielu narzędzi 
stosowanych w projekcie (takich jak warsztaty komunikacji i kompetencji społecznych, grupy 
wsparcia itd.) korzystali zarówno uczestnicy projektu jak i członkowie ich najbliższych rodzin.  
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W konsekwencji, z różnych form wsparcia oferowanych w projekcie skorzysta w trakcie 

trwania projektu blisko 3000 mieszkańców powiatu dąbrowskiego. 

5.3. Budżet na realizację zadań w obszarze polityki społecznej. 

Wielkość budżetu realizowanego w obszarze pomocy społecznej kształtował się następująco 
(łącznie wydatki realizowane przez MGOPS jak i inne referaty, jednostki Urzędu Miejskiego). 

TABELA NR 6 

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i w innych obszarach polityki społecznej  
w budżecie gminy (zadania własne i zadania zlecone) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
Potrzeby 

Rok 2014 Rok 2015 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM (działy) 10 151 081 10 402 493 11 600 993 11 790 418 10 897 148 

W tym: 

W budżecie MGOPS 9 130 751 9 603 084 10 624 157 10 802 541 9 909 271 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 -  Przeciwdziałanie 
narkomanii  

3 760 13 526 4 000 4 200 4 200 

85154 - Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

226 807 275 634 264 730 253 925 253 925 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy 
społecznej - środki gminy  

314 179 397 566 486 973 545 000 600 000 

85206 - Wspieranie 
rodziny ( asystenci 
rodziny)  

0 15 000 36 005 80 000 90 000 

85212 - Świadczenia 
rodzinne, świadczenie  
z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia 
społecznego 

5 716 013 5 633 463 5 609 177 5 856 000 5 900 000 

85213 - Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane  za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne  

37 948 42 353 48 739 55 000 60 000 

85214 - Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe  

577 555 610 900 821 326 869 000 900 000 

85215 - Dodatki 
mieszkaniowe 

263 557 262 067 263 354 285 000 285 000 

85216 - Zasiłki stałe 294 080 312 213 413 708 442 000 460 000 
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85219 - Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

796 476 940 387 939 703 997 800 1 020 000 

85228 - Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  

66 491 71 910 93 936 80 620 85 000 

85295 - Pozostała 
działalność: „Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania”, pomoc 
finansowa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, 
mieszkanie chronione 

304 235 524 007 538 110 550 000 570 000 

853 - POZOZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85395 - Pozostała 
działalność w zakresie 
polityki społecznej  - 
projekt POKL 
(dofinansowanie EFS) 

1 023 774 1 055 285 1 524 809 1 312 121 204 271 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna 
dla uczniów - środki gminy  526 206 248 182 444 752 444 752 444 752 

Jak wynika z powyższej tabeli, budżet na realizację zadań w obszarze polityki społecznej 
systematycznie rośnie. Na ten budżet składają się zarówno środki własne gminy jak i środki 
przekazane gminie na realizację zadań zleconych gminie. Niepokojące jest, że coraz więcej 
zadań jest przekazywanych gminie bez zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków co 
zmusza gminę do wydatkowania swoich środków na dofinansowanie do realizacji zadań, które 
ustawowo powinny być w 100% finansowane z budżetu Państwa. 

5.4. Ubóstwo. 

"Ubóstwo" - to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak dostatecznych 
środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Idąc dalej - ubóstwo można 
zdefiniować także jako "stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub 
progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy społecznej" (T. Pilch,  
I. Lepalczyk, "Pedagogika społeczna"). 

W terminologii pedagogiki społecznej funkcjonują poza tym dwa rodzaje ubóstwa: absolutne 
(bezwzględne) i względne. Pierwsze z nich rozpatrywane jest w znaczeniu szerszym  
i węższym. W ujęciu węższym - ubóstwo absolutne - oznacza stan niezaspokojenia 
minimalnych potrzeb biologicznych, zaś w szerszym - jest określane jako stan niezaspokojenia 
potrzeb uznanych w danym społeczeństwie i w danym czasie za minimalne. 

Nieco inne stanowisko przyjmują zwolennicy interpretacji ubóstwa jako zjawiska względnego, 
bowiem łączą je z nadmiernymi rozpiętościami w poziomie życia. Zdefiniowanie ubóstwa nie 
należy do rzeczy łatwych, jedno jest jednak pewne - ubóstwo jest współcześnie poważnym 
problemem społecznym. Zjawisko to ma charakter przyczynowo - skutkowy. Wzrost ilościowy  
i jakościowy tego problemu społecznego, polega na wzajemnym oddziaływaniu na siebie 
przyczyn i skutków naprzemiennie. 

Problem ubóstwa ściśle związany jest z indywidualną sytuacją życiową osób i rodzin, mogący 
mieć swoje podłoże w sytuacji m.in.: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
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chorobie, przemocy w rodzinie, wielodzietności lub niepełności rodzin, bezdomności, różnego 
rodzaju uzależnień, sytuacji kryzysowych. 

Można by wymienić jeszcze wiele innych czynników, które prowadzą do powstania wielu 
niekorzystnych sytuacji i stawiają pojedynczych ludzi, jak i całe rodziny na skraju przepaści, 
uniemożliwiają samorealizację i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. 

Ubóstwo często wkrada się też w sferę doznań psychicznych ludzi, powodując u nich stany 
depresyjne, nerwicowe, wzrost zachorowań, uczucie rezygnacji i niezadowolenia, a często 
bardzo niebezpiecznej frustracji, będącej źródłem licznych zachowań dewiacyjnych, 
agresywnych. 

Poważnym rezultatem przebywania w minimalnych warunkach egzystencjalnych może być 
uzależnienie się od wszelkich substancji chemicznych, powodujących ucieczkę od cierpienia  
z powodu złej jakości swojej egzystencji, drobna przestępczość, nieprzemyślane zachowania 
wynikające z głodu i desperacji. 

Skutkiem ubóstwa mogą być również emigracje poza granice kraju - zwłaszcza młodych 
stojących u progu życia osób, którzy wobec trudnej sytuacji ekonomicznej państwa nie potrafią 
dostrzec dla siebie perspektyw. To skłania wielu z nich do szukania zarobku za granicą. Takie 
sytuacje, mogą mieć negatywny wpływ na relacje rodzinne, poprzez opuszczanie domów 
rodzinnych, niejednokrotnie „trwale” zrywane są więzi rodzinne. „Ubóstwo” - na gruncie  
ustawy o pomocy społecznej – jest jedną z przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń 
pieniężnych, którą osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia winny spełnić. 

Ubóstwo w pomocy społecznej to jedno z najbardziej spornych pojęć, ponieważ - stosownie do 
obowiązujących unormowań - nie jest samoistną przesłanką uzasadniającą przyznanie 
świadczenia pieniężnego. 

Nawiązując do definicji ubóstwa, poniżej zaprezentowano zestawienie sporządzone w oparciu 
o bazę danych MGOPS, obrazujące liczy rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych 
pomocy społecznej wg ich dochodu netto na osobę w rodzinie. 

TABELA NR 7 
Rodziny korzystające z zasiłków z pomocy społecznej w 2013r. wg progów dochodowych. 

Kwota dochodu netto 
 na osobę w rodzinie w zł 

Liczba rodzin % 
Liczba osób 
 w rodzinach 

0 - 100 134 20,8 219 
101 - 200 96 14,8 309 
201 - 300 96 14,8 417 
301 - 400 88 13,6 398 
401 - 500 85 13,1 373 

Powyżej 500 148 22,9 403 
Razem 647 100,0 2119 

Ustawowy próg ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego od października 2012 roku 
wynosi 542 zł (wcześniej było to 477 zł). Z kolei próg skrajnego ubóstwa (zwanego czasem 
biologicznym, ponieważ oznacza poziom poniżej którego człowiek nie może zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb) wyniósł 519 zł. Biorąc pod uwagę powyższą tabelę odzwierciedlającą 
poziom dochodu na osobę w rodzinie tylko tych rodzin, które trafiły do systemu pomocy 
społecznej można wyciągnąć wniosek, że blisko 10% mieszkańców gminy żyje poniżej tzw. 
progu skrajnego ubóstwa. 

5.5. Bezrobocie. 

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od 
dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na 
swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Bezrobocie występuje wówczas, 
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gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących 
pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń. 

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu,  
w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez 
godzinę. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego, który w swoich zharmonizowanych 
statystykach rynku pracy państw Unii Europejskiej przyjmuje, że bezrobotnym jest osoba  
w wieku 15 - 74 lat która: a) nie ma pracy, b) jest gotowa podjąć pracę w ciągu następnych 
dwóch tygodni, c) w ciągu ostatnich czterech tygodni poszukiwała aktywnie pracy. 

Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do 
czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób 
zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali 
mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających 
objąć i utrzymać stanowisko. 

 
Rodzaje bezrobocia: 

 strukturalne - wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na 
rynku pracy, 

 koniunkturalne - wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, 
który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw, 

 frykcyjne - jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy, dotyczy ludzi 
zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości, 

 sezonowe - jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, 
spowodowanych zmianą warunków klimatycznych, 

 technologiczne - wynika z postępu technicznego, automatyzacji, mechanizacji 
procesów wytwórczych, 

 dobrowolne - jest to pozostawanie bez pracy osób, które nie podejmują pracy, 
ponieważ występujące na rynku pracy stawki płac są ich zdaniem zbyt niskie, 

 ukryte - dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach, 

 jawne - zarejestrowane, 

 przymusowe - niezależne od zachowania bezrobotnego. 

Z punktu widzenia przestrzennych zróżnicowań bezrobocia wyróżnia się: 

 bezrobocie powszechne (globalne), 

 bezrobocie lokalne (regionalne, terenowe). 

W zależności od czasu trwania bezrobocia wyróżnia się bezrobocie: 

 krótkookresowe - do 3 miesięcy, 

 średniookresowe - od 3 do 12 miesięcy, 

 długookresowe - od 12 miesięcy i więcej. 

Fazy bezrobocia w ujęciu psychologii: 

 faza 1 - obawa utraty pracy - pobudzenie, zmiany nastroju, labilność emocjonalna; 

 faza 2 - szok po utracie pracy - poczucie klęski, krzywdy, upokorzenie, lęk przed 
przyszłością, przygnębienie, porażka,  

 faza 3 - wchodzenie w sytuację bezrobocia i optymizm - efekt urlopu, traktowanie 
sytuacji jako przejściowej, aktywność, wiara w sukces, 



  

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2014 – 2020 

 

24 

 

 faza 4 - pesymizm i rezygnacja - negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne 
i finansowe, 

 faza 5 - fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji - poczucie beznadziejności, dążenie 
do izolacji społecznej, redukcja oczekiwań życiowych i zainteresowań. 

Socjologowie i psychologowie zwracają swoją uwagę na konsekwencje tego zjawiska między 
innymi takie, jak: 

 pogorszenie standardu życia, 

 problemy z zagospodarowaniem wolnego czasu, 

 izolacja społeczna, 

 ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu kulturalnym i politycznym, 
towarzyszy temu dyskomfort psychiczny, polegający często na poczuciu bezsilności, 

 pozbawienie możliwości nabywania dóbr, które są symbolem statusu, co prowadzi do 
obniżenia samooceny, 

 wzrost przestępczości i pogłębiający się niedostatek, 

 duże koszty świadczeń socjalnych, 

 niewykorzystane zdolności do pracy bezrobotnych, 

 poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi zatrudnionych, 

 zwiększenie się zjawisk niepożądanych (np. alkoholizm, narkomania, przestępczość, 
samobójstwa, kradzieże, rozwody itp.). 

Skutki bezrobocia można rozpatrywać w 3 aspektach: 

 aspekt psychologiczny - to utrata dochodów, utrata zdrowia, obniżenie poziomu 
intelektualnego funkcjonowania. Osoby zmniejszają swoją aktywność we wszystkich 
dziedzinach życia, ograniczają kontakty towarzyskie nawet z osobami również 
dotkniętymi bezrobociem, bo nawet takie spotkania nie podnoszą ich na duchu, lecz 
pogłębiają frustracje. Bezrobotnych cechuje fatalizm, apatia, jak również obniża się ich 
sprawność psychofizyczna (T. Borkowski, A. Marcinkowski „Socjologia bezrobocia"), 

 aspekt społeczny - to naruszenie jednej z podstawowych zasad umowy społecznej, 
wynikającej nie tylko z prawa człowieka do pracy, ale także jego obowiązku w postaci 
zapewnienia utrzymania rodziny, wychowania dzieci. Osoba bezrobotna (poprzez 
utratę pracy) zostaje pozbawiona komfortu psychicznego, wynikającego z poczucia 
przynależności do grupy, odpowiedzialności i obowiązku wobec innych, 

 aspekt polityczno-ustrojowy: sprzyja rozwojowi radykalizmu i niepokojów społecznych, 
przynosi postawy antyspołeczne, sprzyja przestępczości, usprawiedliwia ją oraz 
poszerza zakres jej motywacji. 

Poziom bezrobocia w gminie Dabrowa tarnowska zaprezentowano w poniższej tabeli. 

TABELA NR 8 
Liczba bezrobotnych w gminie w poszczególnych latach. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Bezrobotni ogółem 1 780 1 812 1 865 

Bezrobotni długotrwale 
ogółem 

1 045 1 094 1 176 

Bezrobotni ogółem z 
prawem do zasiłku 

287 336 304 
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5.6. Niepełnosprawność i długotrwała choroba. 

W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania  
ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,  
w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

Osoba niepełnosprawna powyżej 16. roku życia musi posiadać aktualne orzeczenie  
z określonym stopniem niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ orzekający. 
Ustalono trzy stopnie niepełnosprawności: 

 znaczny - do tego stopnia zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej  
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

 umiarkowany - do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie  
w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy 
innych osób w celu pełnienia ról społecznych, 

 lekki - do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności 
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, 
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia  
w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia  
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Stopień niepełnosprawności orzeka się na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia 
nie rokuje poprawy lub na czas określony, jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić 
poprawa stanu zdrowia. 

Przy kwalifikowaniu osób do stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres 
naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez upośledzenie umysłowe, choroby 
psychiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, choroby narządu wzroku, upośledzenie 
narządu ruchu, epilepsja, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby układu 
pokarmowego, moczowo-płciowego, choroby neurologiczne, inne, w tym schorzenia 
endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne  
i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego. 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw 
orzekania o stopniu niepełnosprawności. 

Osoba niepełnosprawna może też legitymować się równoważnym orzeczeniem innych 
organów orzekania: 

 orzeczenie o grupie inwalidzkiej Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, 
 orzeczenie o niezdolności do pracy lekarza orzecznika ZUS, 
 orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym KRUS. 

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli 
mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania 
powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia 
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy  
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie 
potrzebne osobie w danym wieku. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, 
jednak na czas nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Orzeczenia 
wydają wyłącznie powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności. 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, szczególnie jednak należy 
uwzględnić w nim kontekst psychologiczny i społeczny. Sam fakt uszkodzenia funkcji  
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życiowych utrudnia, wręcz uniemożliwia wykonywanie zadań społecznych, co dodatkowo 
pogłębia stan izolacji psychicznej, którą wywołała choroba. W społeczeństwie występują 
tendencje do izolacji i ograniczania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  
i mimo poprawy w tej dziedzinie, niektóre formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych 
stanowią nadal poważny problem. Osoby niepełnosprawne niemal każdego dnia borykają się 
ze skutkami barier architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych, z zasadami  
i kierunkami działań opartymi na nadopiekuńczości oraz z brakiem odpowiednich modyfikacji  
w udogodnieniach i formach działania. Uzupełnianie i podnoszenie jakości spójnego programu 
pomocy osobom niepełnosprawnym w znacznym stopniu poprawi sytuację tych osób. Istotne 
jest to, by system wsparcia uzupełniać o takie formy, które zagwarantują osobom 
niepełnosprawnym lepsze usamodzielnienie, pełną integrację ze środowiskiem,  
a także będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tej grupy osób. 

Jedno z pytań ankiety przeprowadzonej na potrzeby strategii dotyczyło także problemu 
niepełnosprawności: Jakie Twoim zdaniem są najczęstsze problemy osób 
niepełnosprawnych? Odpowiedzi na to pytanie prezentuje poniższy wykres. 

WYKRES NR 6 

Najczęściej wskazywane problemy osób niepełnosprawnych. 

 

Jak wynika z powyższego, ankietowani uznali, iż głównym problemem osób 
niepełnosprawnych jest brak ofert pracy (47%), utrudniony dostęp do opieki medycznej (aż 
45%) oraz rehabilitacji (37%), utrudniony dostęp do środków transportu (29%), oraz alienacja , 
poczucie pozostawienia samym sobie (23%). Niepokojące jest również, że aż 20% 
ankietowanych wskazało na problem niskiego statusu materialnego osób niepełnosprawnych 
(ubóstwo). 

W kolejnym pytaniu, ankietowani wypowiadali się na temat: Jakie Twoim zdaniem działania są 
konieczne do podjęcia w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego udziału  
w życiu społecznym? Odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. 
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WYKRES NR 7 
Wskazane działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Przytłaczająca liczba odpowiedzi dotyczy zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych osób 
niepełnosprawnych i tak, aż 45% badanych stwierdziło, iż konieczne jest zapewnienie dostępu 
do wszechstronnej rehabilitacji, na konieczność zwiększenia dostępu do lekarzy specjalistów 
wskazało 29% i rozwoju usług rehabilitacyjnych - 28% respondentów. W dalszej kolejności 
znajduje się zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej, rozwój edukacji 
integracyjnej, zapewnienie i dostosowanie środków transportu do potrzeb, likwidacja barier 
architektonicznych, oraz wprowadzenie asystenta osoby niepełnosprawnej. Działania takie  
jak: stworzenie systemu pomocy osobom chorym psychicznie, wspieranie organizacji 
pozarządowych, umożliwienie rehabilitacji zawodowej, oraz wspieranie zatrudnienia 
niepełnosprawnych zaznaczyło niewiele badanych. 

5.7. Bezdomność. 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osobę bezdomną określa jako „osobę 
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów  
i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów  
o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu 
socjalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania". 

Pod pojęciem „bezdomny" można rozumieć człowieka nie posiadającego własnego 
mieszkania, z reguły bez zameldowania na terenie kraju, nie mającego możliwości powrotu do 
ostatniego miejsca zameldowania, z powodu braku możliwości zamieszkania. 

Wyróżnić można bezdomnych z przymusu i z wyboru. „Bezdomni z wyboru" to ludzie  
o specyficznych predyspozycjach osobowościowych, przekonaniach, które nie pozwalają im 
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nigdzie osiedlić się na stałe, zadomowić. „Bezdomni z przymusu" to osoby, które ze względów 
osobistych i ekonomicznych są bezdomne. 

Można mówić także o bezdomności „jawnej" i „ukrytej", rozumiejąc przez pierwszą „sytuację 
braku mieszkania i dachu nad głową", a przez drugą „sytuację warunków mieszkaniowych 
drastycznie odbiegających od społecznie akceptowanego standardu mieszkaniowego". 
Zjawiska związane z procesem bezdomności i wykluczenia społecznego to przede wszystkim: 

 rozpad rodziny - zerwanie więzi formalnych, psychologicznych i społecznych oraz brak 
możliwości spełnienia przez rodzinę jej podstawowych funkcji, 

 eksmisje (w ponad 90% przypadków spowodowane niepłaceniem czynszu), 

 opuszczenia zakładu karnego, 

 brak stałych dochodów, długotrwałe bezrobocie, 

 przemoc w rodzinie, 

 uzależnienia, 

 konflikty spowodowane brakiem tolerancji społecznej, 

 likwidacja hoteli robotniczych, opuszczenie placówek opiekuńczo - wychowawczych, 
szpitala psychiatrycznego. 

5.8. Uzależnienia. 

Uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między organizmem,  
a substancją chemiczną, charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami takimi jak: 
konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu 
doświadczania jej wpływu na psychikę lub uniknięcia objawów towarzyszących brakowi tej 
substancji. 

Każde uzależnienie prowadzi do koncentracji życia wokół czynnika uzależniającego, co 
prowadzi do zaniedbań na różnych obszarach: w sferze emocjonalnej, duchowej, społecznej, 
intelektualnej i fizycznej. 

Można mówić o uzależnieniu: 

 fizycznym (nabyta, silna potrzeba zażywania jakiejś substancji, odczuwana jako szereg 
dolegliwości fizycznych; odstawienie substancji prowadzi do wystąpienia zespołu 
objawów nazywanych zespołem abstynencyjnym), 

 uzależnieniu psychicznym (nabyta, silna potrzeba zażycia substancji uzależniającej, 
jednak niespełnienie jej nie powoduje fizjologicznych następstw, jak w przypadku 
uzależnienia fizycznego; w przypadku uzależnienia psychicznego następuje wzrost 
tolerancji na działanie środka, kompulsywna konsumpcja środka kosztem swojego 
zdrowia oraz otoczenia, osłabienie woli, samooszukiwanie się usprawiedliwiające 
negatywne zachowania, brak zainteresowania otoczeniem niezwiązanym ze środkiem 
psychoaktywnym), 

 uzależnieniu społecznym (zażywanie substancji psychoaktywnych pod wpływem mody, 
w grupie ludzi podobnych do siebie; wiąże się z rezygnacją z ważnych dla siebie 
aktywności i ról społecznych). 

Aby stwierdzić uzależnienie, muszą wystąpić co najmniej trzy z sześciu objawów: 

 silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania; 
osoba uzależniona musi przyjąć substancję żeby czuć się dobrze, albo nie czuć się  
źle, 
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 trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego 
rozpoczęcia, zakończenia lub ilości; jeśli ktoś już sięgnie po narkotyk lub alkohol, to 
zaczyna w krótkim czasie powtarzać tę czynność - dochodzi do ciągu, 

 fizjologiczne objawy stanu odstawienia - zespoły abstynencyjne; substancje 
uzależniające dają nie tylko objawy w trakcie ich brania, ale również w czasie ich 
odstawiania; każda z nich daje trochę inne objawy abstynencyjne, 

 zwiększenie tolerancji - coraz większe dawki są potrzebne do wywołania stanu 
przyjemności, 

 zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności; osoba uzależniona traci 
zainteresowanie dotychczasowymi pasjami, interesuje ją tylko i wyłącznie branie 
narkotyków lub picie alkoholu; zamyka się w środowisku osób używających substancji 
uzależniających, 

 przyjmowanie substancji pomimo doświadczania jej szkodliwości; mimo 
doświadczania różnego rodzaju szkód, osoby uzależnione nadal sięgają po substancję 
uzależniającą; silniejszy jest przymus niż zdrowy rozsądek. 

Uzależnienie od środków psychoaktywnych należy do coraz powszechniejszych problemów. 
Alkoholizm i narkomania są problemami wielowymiarowymi, powodują szereg szkód 
społecznych, zdrowotnych, prowadzą do przedwczesnej śmierci. Zażywanie środków 
psychoaktywnych wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, społecznych, a także 
zdrowotnych. Problem dotyka wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, 
wykształcenie i status finansowy. 

Biorąc pod uwagę zasięg problemów związanych z uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych, skuteczne mogą być tylko działania kompleksowe, zaplanowane na 
szeroką skalę, a ich realizowanie wymaga zaangażowania wielu różnych instytucji, organizacji 
pozarządowych oraz społeczności lokalnej. 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 świadczenie pracy socjalnej, 

 udzielanie pomocy finansowej, 

 realizacja części zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (organizacja poradnictwa 
psychologicznego i prawnego, organizacja działań, akcji i programów profilaktycznych) 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
(przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu 
powodujących rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie 
spokoju lub porządku publicznego; prowadzenie rozmów interwencyjno - 
motywacyjnych ze zgłoszonymi, przez rodzinę lub instytucje, osobami; kierowanie 
osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu 
odwykowemu, na badanie przez biegłych - psychologa i psychiatrę w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego; kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego), 

 udzielania wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom, 

 prowadzenie kontroli dotyczących przestrzegania zasad i warunków sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych,  
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 opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie 
z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi  
w uchwale Rady Miejskiej. 

5.9. Przemoc w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, rozumiana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także 
innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te 
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemoc domową, zwaną też przemocą wewnątrzrodzinną, można zdefiniować jako 
zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, 
które narusza jego prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody. Zdarza się, że  
w związkach partnerskich dochodzi do dotkliwych pobić, wulgarnego wyzywania, ograniczania 
praw partnerom. 

O przemocy domowej można powiedzieć, że: 

 jest intencjonalna (jest zamierzonym działaniem lub zaniechaniem tego działania, ma 
na celu kontrolę nad ofiarą), 

 narusza prawa i dobra osobiste ofiary (sprawca wykorzystując przewagę siły, narusza 
podstawowe prawa człowieka, np.: prawo do nietykalności fizycznej, godności, 
szacunku), 

 powoduje cierpienie i ból (sprawca naraża zdrowie i życie ofiary; doświadczanie 
cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony), 

 istnieje wyraźna asymetria sił (sprawca ma wyraźną przewagę nad ofiarą). 

Przemoc domowa jest zjawiskiem złożonym, przybierającym najróżniejsze formy, w tym: 

 przemocy fizycznej - obejmującej wszelkie działania, które wyrządzają ból i cierpienie 
fizyczne, np.: bicie, popychanie, kopanie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy itp., 
przemocy psychicznej - są to działania krzywdzące, które wykorzystują mechanizmy 
procesów psychologicznych, np.: poniżanie, wyzywanie, stosowanie gróźb, 
naśmiewanie się z poglądów, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów itp., 

 przemocy seksualnej - polegającej na naruszaniu intymności pożycia, np.: wymuszanie 
pożycia, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, sadystyczne formy 
współżycia, narażanie dzieci na kontakt z pornografią i zachowaniami seksualnymi itp., 

 przemocy ekonomicznej - dotyczącej warunków materialnych, opierającej się 
zazwyczaj na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy, np.: 
niezaspokojenie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy 
zarobkowej, odbieranie poborów itp., 

 przemocy zaniedbania - stosowanej najczęściej wobec dzieci. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym, dlatego pomoc rozpatrywana musi być 
w wielu wymiarach, tj. prawnym, psychologicznym, społecznym i moralnym. 

Pomaganie ofiarom przemocy domowej wymaga innego podejścia niż w przypadku 
pozostałych form przemocy, ponieważ mamy do czynienia z przestępstwem, bądź jego 
domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie przez długi okres stosuje przemoc wobec 
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tej samej ofiary. Podkreślić należy dużą zależność między ofiarą a sprawcą, których łączą 
więzy rodzinne, sprawy majątkowe, uczuciowe, co jest źródłem dodatkowego stresu ofiar  
i trudności osób pomagających. 

Zjawisko przemocy w relacjach rodzinnych stanowi poważne wyzwanie dla samorządów 
lokalnych, które zgodnie z preambułą do ustawy, mają obowiązek zapewnić wszystkim 
obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także podejmować 
działania służące zwiększaniu skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podmioty wchodzące w skład systemu i ich zadania: 

1. Zespół Interdyscyplinarny (ZI) do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grupy 
Robocze. W skład ZI wchodzą przedstawiciele: MGOPS (głównie pracownicy socjalni, 
konsultant prawny, dyrektor), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Komendy Powiatowej Policji. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań ZI należy m.in. diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji  
w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja 
indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do ustawowych zadań ZI 
należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Zgodnie  
z treścią ustawy - ZI może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  
W gminie Dąbrowa Tarnowska - ustawowe działania realizowane są zasadniczo przez 
Grupy Robocze w skład których wchodzą właściwi terenowo pracownicy socjalni, 
właściwy dzielnicowy, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia, przedstawiciel służby 
kuratorskiej. 

2. Grupa robocza: zadania skupiają się głównie na: 

a. bieżącej obsłudze przypadków w procedurze „Niebieskie Karty", 

b. podejmowaniu działań interwencyjnych w środowisku zagrożonym lub w którym już 
występuje przemoc domowa, 

c. opracowywanie indywidualnego planu pomocy dla każdej rodziny, 

d. bieżący monitoring w środowisku z problemem przemocy, okresowy monitoring po 
zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. 

Grupa Robocza jest powoływana zarządzeniem Przewodniczącego ZI (w Dąbrowie 
Tarnowskiej jest to Dyrektor MGOPS), skład Grupy Roboczej ustalany jest 
każdorazowo w stosunku do potrzeb danego przypadku. 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zadania: 

a. prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową, 
b. prowadzenie pracy socjalnej, 
c. realizacja procedury „Niebieskie Karty" w zakresie pomocy społecznej, 
d. organizacja i koordynacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie dokumentacji, 
e. obsługa merytoryczna pracy i zadań Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Grup Roboczych oraz prowadzenie 
dokumentacji tych działań, 

f. opracowanie i realizacja programów w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz pozyskiwanie na ten cel środków ze źródeł zewnętrznych, 

g. podejmowanie i organizacja działań edukacyjnych, szkoleniowych, głównie 
nakierowanych na podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry MGOPS, ZI  
i przedstawicieli placówek i instytucji pracujących na rzecz rodziny i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 
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h. współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; zbieranie i przekazywanie informacji na temat działań i inicjatyw 
podejmowanych przez te placówki, 

i. opracowywanie gminnych programów i sprawozdań oraz założeń strategii i diagnoz  
w zakresie przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarom i sprawcom przemocy  
w rodzinie. 

Zjawisko występowania przemocy domowej było też przedmiotem ankiety. Odpowiedzi na 
pytanie: Co wiesz na temat występowania zjawiska przemocy domowej w terenie gminy? 
Przedstawiono w poniższej tabeli. 

WYKRES NR 8 
Wiedza na temat występowania w gminie zjawiska przemocy domowej. 

 

Odpowiedzi na pytanie w kwestii zjawiska przemocy domowej kształtują się następująco: 20% 
badanych zna takie rodziny, ponad połowa to znaczy 51%  respondentów słyszało  
o takich rodzinach, natomiast 29% nie zna i nie słyszało nigdy o takich rodzinach. Z ankiety 
wynika, że blisko ¾ respondentów albo osobiście zna albo słyszało o rodzinach z problemem 
przemocy domowej - trzeba zaznaczyć, że chodzi o zjawisko przemocy znane respondentom 
z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. 
Wśród przyczyn występowania przemocy domowej w gminie Dąbrowa Tarnowska wskazano 
jak poniżej. 

WYKRES NR 9 

Przyczyny występowania przemocy domowej. 
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Respondenci wskazywali na następujące przyczyny przemocy domowej: 68% badanych 
twierdzi, że przyczyną jest bezrobocie, 78% uważa, że uzależnienie, rozpad rodziny 
zaznaczyło 33%, ubóstwo - 30 %. Przyczyny takie jak niedostosowanie społeczne, choroby, 
niepełnosprawność zaznaczone były przez niewielką liczbę respondentów. 

Respondenci byli także pytani: Jakie Twoim zdaniem działania są konieczne do podjęcia na 
rzecz rodzin i osób dotkniętych przemocą domową gminie? Odpowiedzi prezentuje poniższy 
wykres. 

WYKRES NR 10 
Działania konieczne do podjęcia na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową 

 
 

5.10. Problemy opiekuńczo - wychowawcze. 

Rodzina stanowi podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia. To dzięki 
rodzinie młody człowiek wkracza w dorosłe życie, a wartości wyniesione z domu są dla niego 
punktem odniesienia w dorosłym życiu. Pomaga ona odnaleźć się człowiekowi w świecie 
społecznym, pomaga mu ukształtować własną osobowość. 

„Rodzina współczesna znajduje się pod naporem wielu czynników zewnętrznych, które 
wpływają na jej gwałtowne, wielorakie przemiany. Jedne z nich wywierają wpływ pozytywny  
i polepszają jej warunki życia (postęp techniczny, osiągnięcia medycyny), inne zaś powodują 
dezintegracje i dezorganizacje; naruszają podstawowe normy rodzinne regulujące 
funkcjonowanie rodziny i jej członków, w samej rodzinie i poza nią" (Z. Tyszka „Rodzina 
współczesna - jej geneza i kierunki przemian") . 

Ludzi żyjących w obecnym czasie charakteryzuje konsumpcyjny styl życia, pogoń za 
pieniądzem, ciągły brak czasu, negacja i skłonność do przemocy. Wszystkie te zjawiska 
przenoszone na grunt rodziny, mogą stanowić ogromne zagrożenie dla procesu wychowania 
dzieci i młodzieży. 

Do najczęściej wymienianych w literaturze zagrożeń współczesnej rodziny można zaliczyć: 

 dezintegrację wewnątrzrodzinną; w miejsce zharmonizowanych, wielostronnych 
rodzinnych oddziaływań, pojawiają się zróżnicowane kierunki oddziaływań 
poszczególnych członków rodziny, 

 wzrastające osłabienie więzi emocjonalnych między członkami rodziny, brak 
umiejętności ujawniania i okazywania uczuć najbliższym osobom, 
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 widoczna dezintegracja w oddziaływaniach wychowawczych rodziny - brak wzorca 
życia rodzinnego, malejący autorytet rodziców, nienadążanie rodziny za przemianami 
politycznymi i społeczno-gospodarczymi, 

 kultura pedagogiczna rodziców jest na niskim poziomie, pociąga to za sobą 
powstawanie trudności wychowawczych związanych z brakiem umiejętności tworzenia 
sytuacji wychowawczych, brakiem wiedzy z zakresu psychofizycznego rozwoju, celów 
i metod wychowawczych, słabą znajomością potrzeb i zainteresowań dziecka, 

 wzrastająca pauperyzacja rodzin (ma związek z pogłębiającym się bezrobociem), 
pogorszenie sytuacji finansowej i związanych z tym warunków życia niekorzystnie 
odbija się na realizacji podstawowej funkcji materialno - ekonomicznej w rodzinie, 

 ciągle malejąca liczba sformalizowanych małżeństw na rzecz wzrostu liczby związków 
kohabitanckich, 

  przeciążenie rodziców pracą zawodową - podejmowanie dodatkowych prac 
zarobkowych związanych z pogarszającą się sytuacją materialną niektórych rodzin, 

 nietrwałość współczesnej rodziny objawiająca się rosnącą liczbą rozwodów, rodzin 
niepełnych oraz ze specyficznymi problemami wychowawczymi i emocjonalnymi; na 
pogorszenie atmosfery wychowawczej rodziny mają wpływ nasilające się konflikty 
wewnątrzrodzinne i dezintegracja, 

 wzrastająca liczba rodzin niewydolnych wychowawczo i wpływających ujemnie na 
kształtowanie osobowości dziecka, 

  znaczne ograniczenie dzietności, związane z wyższym standardem życia  
w warunkach małodzietności czy bezdzietności, zmniejszenie wartości dzieci dla 
rodziców, 

 często niekontrolowany i coraz większy wpływ mediów (telewizja, komputer, internet) 
ogranicza bezpośrednie kontakty dzieci z rodzicami, odrywa od rzeczywistego życia, 
kreuje sztuczny świat medialny z własnymi wzorcami do naśladowania; rodzi 
obojętność, przemoc, przekłamywanie treści, wolność bez odpowiedzialności, 

 wyjazdy jednego lub obojga rodziców za granice z powodów ekonomicznych (tzw. 
eurosieroctwo) co w konsekwencji wywołuje poważne zachwianie struktury społecznej 
rodziny 

 w sytuacji narastających dysfunkcji rodzin, dobro dzieci jest poważnie zagrożone. 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest często wynikiem ubóstwa, 
bezrobocia, braku wsparcia ze strony innych osób (drugi rodzic, dziadkowie)  
w wychowaniu dziecka, trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad 
dzieckiem, zwłaszcza w okresie ferii, wakacji. 

 Bezradność wynika także równie często z choroby rodziców, zarówno psychicznej, jak 
i fizycznej - ograniczającej możliwości właściwej opieki i wychowania dziecka, 
uzależnień rodziców, niedojrzałości związanej z wczesnym macierzyństwem, 
zwłaszcza w przypadku osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, 
które nie wyniosły właściwych wzorców życia rodzinnego z rodzin pochodzenia. 

 Mając świadomość, że nic nie jest w stanie zastąpić wychowania we własnej rodzinie 
należy położyć szczególny nacisk na wsparcie rodzin w środowisku lokalnym i przez 
to zapobieganie negatywnym skutkom dysfunkcjonalności rodzin. 

Jedno z pytań przeprowadzonej ankiety dotyczyło właśnie problemów rodziny: Jakie problemy 
społeczne rodzin uważasz za najważniejsze? Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi 
respondentów. 

  



  

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2014 – 2020 

 

35 

 

WYKRES NR 11 

Jakie problemy społeczne rodzin uważasz za najważniejsze? 

 

Jak z powyższego wykresu wynika, za najważniejsze problemy społeczne dotykające rodziny 
uznano bezrobocie (37% badanych), alkoholizm (20% odpowiedzi) i ubóstwo (18%). 

Podchodząc do sytuacji rodzin na terenie gminy w trakcie badania staraliśmy się dokładniej 
też określić przyczyny problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin na terenie gminy. 
Odpowiedzi na pytanie: Jakie są Twoim zdaniem przyczyny problemów opiekuńczo- 
wychowawczych rodzin na terenie gminy? Prezentuje poniższy wykres. 

WYKRES NR 12 

Przyczyny problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin. 
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Także i tym razem, za najważniejsze przyczyny problemów opiekuńczo-wychowawczych 
rodzin uznano bezrobocie (29%), alkoholizm (21%) oraz ubóstwo (13%). Jako następne 
przyczyny wskazano: rozpad rodziny (12%) oraz przemoc w rodzinie i niskie umiejętności (po 
8% odpowiedzi). 

Respondenci wypowiedzieli się też w kwestii wsparcia dla rodzin odpowiadając na pytanie: 
Jakie działania Twoim zdaniem poprawiłoby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo? 

WYKRES NR 13 
Działania, które miały by wpływ na poprawę sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo. 

 
Jak wynika z udzielonych odpowiedzi za najważniejszą kwestię uznano poprawę sytuacji 
dochodowej rodziny wskazując na takie działania jak: zwiększenia aktywności zawodowej 
(19%, co będzie miało także wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny i wypełnianie ról 
społecznych członków rodziny) oraz wskazano na konieczność zaproponowania rodzinom 
wyższych świadczeń pieniężnych dla rodzin wielodzietnych (15%, w rozmowach  
z respondentami okazywało się, że wcale nie chodzi o wyższe świadczenia pomocy 
społecznej ile raczej o wdrożenie przez państwo skutecznej polityki wsparcia dla rodzin, 
szczególnie dla rodzin np. w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych). 

Nie da się ukryć, że druga, nie mniej ważna forma wsparcia, która będzie miała wpływ na 
poprawę sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo to według respondentów szeroko 
rozumiana profilaktyka i doradztwo. Aż 16% respondentów wskazało na konieczność 
zwiększenia oferty instytucji wspierających rodzinę, 15% wskazało na pomoc terapeutyczną  
a także na szeroko rozumianą prace socjalną (11%). 

5.11. Funkcjonowanie osób starszych. 

Istnieje zespół czynników, które określają starość, w tym czynniki fizjologiczne, czynniki 
psychologiczne oraz czynniki społeczne. 

W świadomości społecznej okres starości jawi się jako ten, w którym następuje stopniowe 
obniżenie sił fizycznych, psychicznych, pojawiają się różne choroby, a wraz z nimi 
zniedołężnienie fizyczne, a często i psychiczne. Starość sama w sobie nie jest czymś 
nadzwyczajnym w życiu człowieka. Podobnie jak wcześniejsze okresy życia, młodość czy 
dorosłość, nie przychodzi nagle, ale jest rezultatem długotrwałego nieodwracalnego procesu 
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fizjologicznego oraz przemian związanych z wiekiem organizmu ludzkiego. Starzenie się nie 
łączy się z obniżeniem sprawności psychicznej i fizycznej czy wycofaniem się z ról 
społecznych. Objawy starzenia się mogą być określone wiekiem metrykalnym, społecznym, 
biologicznym i psychologicznym. 

Wiek metrykalny mierzy się liczbą lat danej osoby, wiek społeczny związany jest z czynnikiem 
kulturowym i odnosi się do oczekiwań społecznych dotyczących sposobu zachowania  
się w okresie późnej dorosłości, możliwości pełnienia ról społecznych czy poziomu 
aktywności. 

Wiek biologiczny mierzy się sprawnością fizyczną organizmu, a także stopniem 
zaawansowania zmian w poszczególnych układach i narządach. 

Wiek psychologiczny wyraża się stopniem sprawności umysłowej i jakością funkcjonowania 
psychospołecznego. 

Według WHO wyodrębnia się trzy okresy, to jest wczesna starość (60 - 74 lata), późna starość  
(75 - 89 lat), długowieczność powyżej (90 lat). 

W związku z znaczącą liczbą osób starszych w naszym mieście należy spojrzeć globalnie na 
potrzeby tego okresu życia, jak również możliwości pomocy ze strony instytucji działających 
na rzecz tej grupy społeczeństwa w naszym mieście. 

Gdy mówimy o osobach starszych często używamy terminów: emeryt, senior, człowiek 
starszy: w odniesieniu do starości stosujemy określenia starość, jesień życia, późna dorosłość, 
wiek senioralny, wiek emerytalny, trzeci wiek, czwarty wiek. Często uświadamiamy sobie, że 
starość dla wielu osób jest trudna do przyjęcia, mimo że starzenie się jest procesem 
nieuniknionym, dotyczy każdej żywej istoty a jego wymiary fizyczne  
i psychiczne wraz z upływem lat stają się coraz bardziej widoczne. Problemy, z jakimi 
spotykają się osoby starsze to między innymi: 

 trudności związane z sytuacją finansową, lokomocją, wykonywaniem codziennych 
obowiązków domowych, 

 trudności związane z postępem cywilizacyjnym i technicznym, które wymagają nabycia 
nowych umiejętności (obsługa telefonu komórkowego, obsługa komputera, obsługa 
sprzętu gospodarstwa domowego, korzystanie z bankomatu), 

 relacje z rodziną czy innymi ludźmi wyrażające się brakiem wzajemnego zrozumienia  
i właściwego miejsca w systemie rodzinnym. 

Ogromną trudnością dla wielu osób starszych jest obniżająca się samodzielność, narastająca 
zależność od innych ludzi, ryzyko utraty zdolności do samodzielnego funkcjonowania. 

W związku z tym, coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na pomoc i wsparcie, oraz 
konieczność wypracowania innych mechanizmów adaptacyjnych. Jako pozytywną cechę tego 
okresu życia możemy dostrzec wzrost myślenia całościowego, szerokość spojrzenia na 
problemy innych ludzi, wzrost zdolności rozumienia ich potrzeb, przekonań i wartości, 
zdolność kontroli własnych zachowań i wczuwanie się w przeżycia drugich. Tak więc ten okres 
życia można przeżyć zgodnie z własnymi potrzebami w samotności lub w towarzystwie grupy 
rówieśniczej. Tę możliwość stwarzają nam różnorodne formy wsparcia funkcjonujące na 
terenie gminy. 

Sytuacja osób starszych w gminie była także tematem badania ankietowego. Odpowiedzi na 
pytanie: Jaka Twoim zdaniem jest sytuacja osób starszych w gminie? Prezentuje poniższy 
wykres. 
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WYKRES NR 14 

Ocena sytuacja osób starszych w gminie. 

 
 

Jak wynika z powyższego grafiku, prawie połowa respondentów uznała sytuację starszych 
jako średnią (47%), jednak na tle tego wyniku trzeba podkreślić, że zaledwie 22% 
respondentów oceniło sytuację osób starszych pozytywnie w stosunku do aż 31% 
respondentów, którzy negatywnie oceniło sytuacje starszych mieszkańców gminy Dąbrowa 
Tarnowska. 

Respondenci, pytani o problemy z jakimi musi się borykać środowisko seniorów wskazali 
następujące: 

 

 

 

WYKRES NR 15 

Problemy dotyczące osób starszych. 
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Wśród problemów wskazano na schorzenia wieku podeszłego (54% respondentów), ubóstwo 
(45%), samotność (42%), brak dostępu do lekarza specjalisty (40%). Za nie mniej ważny 
problem uważa się brak wsparcia rodziny (27%). W dalszej kolejności respondenci wskazali 
niepełnosprawność, brak ofert spędzania wolnego czasu, bariery architektoniczne, brak 
akceptacji ze strony środowiska oraz niedostosowanie społeczne jako mniej istotne. 
Respondenci pytani jakie działania są konieczne do podjęcia na terenie gminy na rzecz osób 
starszych wskazali na następujące: 

WYKRES NR 16 

Działania konieczne do podjęcia na rzecz osób starszych 

 
Odpowiedzi respondentów na pytanie: jakie Twoim zdaniem są konieczne do podjęcia na 
terenie gminy działania na rzecz osób starszych wytypowali następujące: 53% badanych 
uznało, że konieczne jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych, 
48% badanych wskazało konieczność rozwoju usług opiekuńczych, 42% wskazało na 
konieczność stworzeniem programu pomocy osobom starszym, natomiast na promowanie 
tworzenia klubów seniora wskazało 31%respondentów. Uznano, że również istotne jest 
stworzenie oferty spędzania wolnego czasu, organizacja placówek o charakterze dziennym, 
stworzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych. 

6. Analiza SWOT. 

Analiza SWOT cieszy się opinią najbardziej popularnej techniki analitycznej, wprost 
niezbędnej w porządkowaniu informacji w danej tematyce. Zastosowanie analizy SWOT przy 
konstruowaniu strategii pozwoli na oszacowanie mocnych i słabych stron gminnego systemu 
odpowiedzialnego za realizowanie polityki społecznej jak również pozwala na określenie 
szans i zagrożeń jakie stoją przed tym systemem. 

Nazwa analizy SWOT wywodzi się od pierwszych liter czynników klasyfikujących  
a mianowicie: 

S – Strengths – mocne strony, wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu, 

W - Weaknesses – słabe strony; wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego 

obiektu; 
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O – Opportunities – szanse, wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany; 

T – Threats – zagrożenia; wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze zdiagnozowane problemy 
społeczności lokalnej, 

 działalność instytucji pracujących na 
rzecz osób potrzebujących (KPP, 
MGOPS, PCPR, PUP, DDK, MBP, 
Referat Kultury Fizycznej i Sportu UM, 
kuratorzy), 

 współpraca władz samorządowych, 
instytucji i organizacji na rzecz zadań z 
zakresu polityki społecznej, 

 rosnąca aktywność organizacji 
pozarządowych (ngo) 

 dostępność do bezpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego, realizowanego przez 
MGOPS, PCPR, punkty konsultacyjne, 

 wykwalifikowana i kompetentna, stale 
doskonaląca swoje umiejętności kadra 
pomocy społecznej, 

 podnoszenie skuteczności działań służb 
i instytucji działających w obszarze 
polityki społecznej, 

 doświadczenie zdobyte w trakcie 
kilkuletniej realizacji projektu 
partnerskiego POKL we współpracy z 
pozostałymi gminami powiatu 
dąbrowskiego, 

 dobre rozeznanie środowiska lokalnego 
przez pracowników służb pomocy 
społecznej, pedagogów szkolnych, 

 otwartość MGOPS i samorządu 
gminnego na współpracę ze 
środowiskiem lokalnym, 

 oferty sportowe i kulturalne oraz 
dostępna baza lokalowa (m.in. DDK, 
MBP, kluby sportowe, baza sportowo- 
rekreacyjna gminy, boiska Orlik), 

 systematyczna rozbudowa bazy 
umożliwiającej rozwój sportu i 
wypoczynku, 

 funkcjonowanie na terenie miasta 
placówek służby zdrowia, 

 pozyskiwanie środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych, 

 otwartość na nowe rozwiązania. 

 wysoki poziom długotrwałego bezrobocia i 
wysoka stopa bezrobocia, 

 słaby rynek pracy, 
 niski przyrost naturalny, starzenie się 

populacji gminy i powiatu, 
 niestabilne przepisy, sprzeczne 

interpretacje, 
 niska aktywność społeczna i zawodowa 

mieszkańców, 
 zanikające więzi międzyludzkie, 
 narastanie zjawiska „wyuczonej 

bezradności”, 
 niewystarczający system informacyjny, 

koordynacji i współpracy między 
instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi, 

 mała świadomość i gotowość społeczna w 
zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej, 

 istnienie szarej sfery zatrudnienia, 
 migracja młodych osób, szczególnie po 

ukończeniu szkoły wyższej, 
 brak nawyków korzystania z rodzinnego 

poradnictwa specjalistycznego, 
 zbyt mała aktywność w zakresie organizacji 

grup wsparcia i grup samopomocowych, 
 brak świetlic socjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży, 
 brak żłobka na terenie miasta, 
 ograniczona liczba miejsc w przedszkolach, 
 brak mieszkań chronionych i 

niewystarczająca liczba mieszkań 
socjalnych, 

 brak poradni rodzinnych, 
 utrudniony dostęp osób starszych i 

niepełnosprawnych do specjalistycznych 
usług medycznych, 

 niskie nagłady na opiekę zdrowotną, 
 ograniczone środki na realizację zadań, 

szczególnie z zakresu pomocy społecznej, 
 brak środków na realizację programów 

edukacyjno-profilaktycznych, 
 wypalenie zawodowe pracowników pomocy 

społecznej, 
 



  

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2014 – 2020 

 

41 

 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost jakości usług świadczonych 
przez podmioty realizujące zadania 
pomocy społecznej, 

 regulacje prawne bardziej przyjazne 
rodzinie, 

 zmiana mentalności społecznej w 
kwestii postrzegania rodzin 
dysfunkcyjnych, 

 wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami wspierającymi rodzinę, 

 stałe podnoszenie kwalifikacji kadry 
pomocy społecznej i jednostek 
działających w obszarze polityki 
społecznej, 

 utrzymanie stanowiska pracy asystenta 
rodziny, 

 poprawa skuteczności działań w 
obszarze przeciwdziałania , 

 możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych, m.in. przez 
wykorzystanie środków projektu 
systemowego dla ops-ów z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
celem przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu rodzin 
zagrożonych, 

 prospołeczna polityka państwa, 
 rozwijający się wachlarz instrumentów 

prawnych w zakresie pomocy 
społecznej, 

 aktywność mieszkańców w 
podejmowaniu działalności 
gospodarczej, 

 rozwój ekonomii społecznej, 
 rozbudowa bazy pomocy społecznej 

 starzejąca się populacja mieszkańców 
gminy i powiatu, 

 alienacja społeczna, 
 preferowanie konsumpcyjnego stylu życia, 
 ubożenie społeczeństwa i osłabianie się 

funkcji opiekuńczej rodziny, 
 brak perspektyw kształcenia adekwatnego 

do późniejszych możliwości zatrudnienia, 
 rosnące bezrobocie i brak nowych ofert 

pracy, 
 niestabilny system prawny w zakresie 

wspierania rodziny i pomocy społecznej, 
 przekazywanie samorządom nowych 

zadań bez zabezpieczenia finansowego, 
adekwatnego do ponoszonych kosztów, 

 ograniczenie środków finansowych na 
zabezpieczenie niezbędnych usług 
socjalnych, w tym na zatrudnienie 
pracowników socjalnych, 

 wzrost przestępczości i patologii 
społecznych, 

 niewydolność systemu wymiaru 
sprawiedliwości, 

 niechęć pozyskiwania środków na 
realizację projektów miękkich z zakresu 
polityki społecznej wynikająca z trudności 
w ich realizacji (przerost biurokracji, brak 
chętnych do udziału w projektach) 

 brak świadomości problemu i umiejętności 
szukania pomocy przez rodziny 
dysfunkcyjne, 

 rosnąca ilość rodzin wieloproblemowych, 
 uzależnienie rodzin od pomocy społecznej 

oraz zjawisko tzw. „dziedziczenia biedy”, 
 brak dostatecznych środków finansowych 

na walkę z problemami społecznymi. 

 

7. Adresaci strategii i misja 

Kluczowym zadaniem samorządu gminy Dąbrowa Tarnowska jest zapewnienie wysokiego 
poziomu życia swoim mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we 
wszystkich dziedzinach życia. Zgodnie z literaturą dotyczącą roli samorządu terytorialnego  
w rozwoju lokalnym, kryterium tego rozwoju jest właśnie poziom zadowolenia mieszkańców 
danej gminy, zaspokojenie ich aspiracji i poczucie poprawy warunków życia. W tym 
kontekście, na szczególną uwagę zasługują rodziny i osoby, które z takich czy innych przyczyn 
samodzielnie nie są w stanie włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki życiowe 
społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie tych osób stworzy im szansę do rozwoju, a co 
za tym idzie przełoży się na zwiększenie liczby osób włączonych w rozwój społeczno- 
gospodarczy gminy. 
Zakres zadań związanych ze sferą społeczną oddziałującą na standard życia mieszkańców 
jest bardzo szeroki. Wizja rozwoju gminy zostanie zrealizowana poprzez działania z zakresu: 
pomocy społecznej, sportu rekreacji, turystyki, edukacji, kultury i opieki zdrowotnej. 
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Zgodnie z powyższym założeniem, adresatami Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych są mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska, zarówno osoby samotne jak  
i rodziny, którzy wymagają pomocy w odzyskaniu sił, wiary w siebie i zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

Idąc dalej, misją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 
Dąbrowa Tarnowska 2014-2020 jest rozwój gminy jako gminy przyjaznej jej mieszkańcom  
i przyjaznej dla gości z poza terenu gminy. Gmina przyjazna to taka, w której dobrze się 
mieszka, dobrze pracuje, w której w przypadku choroby, nieszczęścia czy innego 
dramatycznego wydarzenia można liczyć na fachowe wsparcie profesjonalnej kadry jak  
i wsparcie ze strony środowiska w którym się mieszka. Gmina przyjazna to taka, do której 
chętnie wraca się po podróży, chętnie mieszka i taka, z którą wiąże się przyszłość swoją  
i swoich dzieci. 
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8. Cele operacyjne i szczegółowe 

CEL STRATEGICZNY I : Rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy 

Cel szczegółowy 1: Poszerzanie struktury wspierającej działania osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

1.1. Poszerzanie poziomu współpracy z PUP, OHP i 
niepublicznymi służbami zatrudnienia w 
zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa i 
doskonalenia zawodowego. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
PUP  
OHP  
niepubliczne służby 
zatrudnienia 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba zawartych umów, porozumień i partnerów, 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 
którym PUP przyznał dotacje na podjęcie działalności 
gospodarczej,  

 liczba spotkań 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.2 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 
poprzez promowanie oferty szkoleniowej PUP, 
OHP i niepublicznych służb zatrudnienia. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe  
PUP  
OHP  
niepubliczne służby 
zatrudnienia 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób, którym udzielono pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, 

 liczba osób, którym udzielono pomocy w placówkach 
organizacji pozarządowych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.3 Udział w partnerstwach (lokalnych, krajowych i 
międzynarodowych) na rzecz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. 

Realizator:  
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba projektów realizowanych w partnerstwie, 

 liczba zawartych umów partnerskich 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

Cel szczegółowy 2 : Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia. 

2.1 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w 
zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia na 
terenie gminy. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
PUP 
 
Termin : 2014 - 2020 

liczba działań w zakresie monitorowania zjawiska 
bezrobocia 

 Budżet Gminy,  

 Środki zewnętrzne, 

2.2 Redukowanie psychospołecznych skutków 
bezrobocia: praca socjalna prowadzona przez 

Realizator:  
MGOPS  

 liczba programów i projektów służących eliminowaniu 
skutków bezrobocia,  

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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pracowników socjalnych we współpracy z 
psychologami, doradcami zawodowymi, 
prawnikami (m.in. w oparciu o kontrakt 
socjalny). 

  
Partnerzy:  
PUP  
organizacje pozarządowe  
 
Termin : 2014 - 2020  

 liczba osób objętych pracą socjalną w tym zakresie,  

 liczba osób korzystających z poradnictwa 
psychologicznego i prawnego,  

  liczba zawartych kontraktów socjalnych z tytułu 
bezrobocia 

Cel szczegółowy 3 : Dążenie do wyrównania szans różnych grup społecznych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
osób wykluczonych społecznie. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

3.1 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i 
organizacjami pozarządowymi w zakresie 
inicjowania i wspierania systemowych 
rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy, 
między innymi tworzenia spółdzielni socjalnych. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
PUP  
organizacje pozarządowe  
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba spółdzielni socjalnych (powołanych, 
działających), 

 liczba przyznanych zasiłków przez MGOPS na 
ekonomiczne  usamodzielnienie, 

 liczba osób, które skorzystały ze szkoleń, kursów, prac 
społecznie użytecznych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

3.2 Wspieranie różnych form zatrudnienia w tym 
socjalnego i subsydiowanego (np. w ramach 
robót publicznych) oraz innych form aktywizacji 
zawodowej (np. prac społecznie użytecznych). 

Realizator:  
MGOPS 
Jednostki org. gminy  
  
Partnerzy:  
PUP   
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób zaktywizowanych zawodowo, 

 liczba instytucji umożliwiających podjęcie aktywizacji 
zawodowej 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

3.3 Organizowanie (w ramach projektów 
systemowych) indywidualnego doradztwa 
zawodowego w zakresie planowania ścieżki 
kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy 
predyspozycji zawodowych. 

Realizator:  
MGOPS 
Jednostki org. gminy  
  
Partnerzy:  
PUP 
Inne jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej   
 
Termin : 2014 - 2020 

liczba osób objętych wsparciem 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

3.4 Udzielanie osobom bezrobotnym i ich rodzinom 
wsparcia, zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej. 

Realizator:  
MGOPS 
Jednostki org. gminy  
  
Termin : 2014 - 2020 

 liczba rodzin i liczba osób w rodzinach objętych 
pomocą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, z 
tytułu bezrobocia 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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3.5 Szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników 
projektu systemowego. 

Realizator:  
MGOPS 
Jednostki org. gminy  
  
Partnerzy:  
PUP 
Inne jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej   
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób objętych wsparciem,  

  liczba szkoleń 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

 

CEL STRATEGICZNY II : Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi 

Cel szczegółowy 1 : Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

1.1 Zapewnienie miejsc opieki nad dzieckiem, do 
czasu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. 

Realizator:  
przedszkola  
  
Partnerzy:  
podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w 
tym obszarze 
 
Termin : 2014 - 2020 

liczba miejsc w żłobkach, klubach malucha, u dziennych,  
opiekunów w przedszkolach publicznych i niepublicznych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.2 Zapewnienie oferty ogólnodostępnych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

Realizator:  
szkoły podstawowe  
gimnazja  
Referat Kultury Fizycznej i 
Sportu UM  
MBP  
DDK  
kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba dostępnych zajęć pozalekcyjnych,  

 liczba osób, które skorzystały z poszczególnych form 
zajęć 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.3 Organizowanie różnych form wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. 

Realizator:  
szkoły podstawowe  
gimnazja  
MBP  
DDK  
Referat Kultury Fizycznej i 
Sportu UM  

liczba zrealizowanych form wypoczynku 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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Kluby sportowe 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

1.4 Zapewnienie oraz stałe rozwijanie oferty 
placówek wsparcia dziennego,  

Realizator:  
MGOPS 
Urząd Miejski 
  
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba działających placówek  

 liczba miejsc w placówkach 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.5 Umożliwienie rodzinom wielodzietnym udziału w 
społeczno – kulturalnym życiu gminy. 

Realizator:  
MGOPS  
Referat Kultury Fizycznej i 
Sportu UM 
MBP 
DDK 
 
Partnerzy:  
prywatne podmioty 
prowadzące  
działalność gospodarczą   
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba partnerów,  

 liczba programów, 

 liczba rodzin objętych programami 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

Cel szczegółowy 2 : Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie. 

2.1 Zapewnienie rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji materialnej wsparcia rzeczowego oraz 
finansowego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Realizator:  
MGOPS 
Urząd Miejski 
  
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba rodzin objętych wsparciem, 

 liczba form wsparcia, 

 liczba dzieci korzystających z dożywiania, 

 liczba stypendiów 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

2.2 Rozwój oraz upowszechnienie dostępu do 
poradnictwa rodzinnego, prawnego, 
psychologicznego oraz specjalistów 
pracujących z rodziną. 

Realizator:  
MGOPS 
  
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
Poradnia Psych-Pedagog. 
 
Termin : 2014 - 2020 

liczba porad specjalistycznych 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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2.3 Realizowanie programów profilaktycznych z 
zakresu przeciwdziałania dysfunkcji rodzin. 

Realizator:  
MGOPS 
szkoły podstawowe  
gimnazja  
MBP 
DDK 
 
Partnerzy:  
prywatne podmioty 
prowadzące  
działalność gospodarczą   
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba zrealizowanych programów, 

 liczba osób korzystających z programu 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

2.4 Rozwijanie oferty usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
rodzin z dziećmi 

Realizator: 
 MGOPS 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
podmioty prywatne 
prowadzące 
działalność gospodarczą w 
tym 
zakresie 

 liczba form w jakich prowadzone są usługi, 

 liczba osób, które skorzystały z usług 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

2.5 Organizowanie grup wsparcia dla rodziców. 

Realizator: 
MGOPS 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba grup wsparcia 

 liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 3 : Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej. 
3.1 Zapewnienie rodzinom przeżywającym poważne 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, miejsc w mieszkaniach 
chronionych 

Realizator: 
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba rodzin objętych wsparciem, 

 liczba mieszkań chronionych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

3.2 Zapewnienie rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych wsparcia asystenta rodziny i 
pracownika socjalnego. 

Realizator: 
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba zatrudnionych pracowników socjalnych, 

 liczba zatrudnionych asystentów rodziny 

 liczba rodzin, które skorzystały ze wsparcia w związku 
z przeżywaniem trudności opiekuńczo – wych. 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 4 : Reintegracja rodzin. 
4.1 Podejmowanie działań edukacyjnych i 

wspierających, skierowanych do rodziców 
Realizator: 
MGOPS 

 liczba rodzin objętych wsparciem 

 liczba dzieci, które powróciły do biologicznych rodzin 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy 
zastępczej zmierzających do powrotu dzieci pod 
opiekę rodziców, budowanie więzi pomiędzy 
rodzicami a dziećmi. 

 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 

 

CEL STRATEGICZNY III : Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym. 
Cel szczegółowy 1 : Zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat wpływu substancji psychoaktywnych na życie 

człowieka 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

1.1 Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym 
skierowanych do rodziców. 

Realizator:  
MGOPS 
przedszkola 
szkoły podstawowe  
gimnazja  
MBP 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba programów skierowanych do rodziców, 

 liczba osób które skorzystały z programu 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

1.2 Podnoszenie kwalifikacji z zakresu pracy 
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. 

Realizator:  
MGOPS 
przedszkola 
szkoły podstawowe  
gimnazja  
MBP 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba szkoleń z zakresu pracy profilaktycznej z 
dziećmi i młodzieżą 

 liczba odbiorców szkoleń 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

1.3 Prowadzenie działań edukacyjnych z 
wykorzystaniem materiałów informacyjnych, 
służących kształtowaniu prawidłowych postaw 
społecznych wśród mieszkańców gminy 

Realizator:  
MGOPS 
przedszkola 
szkoły podstawowe  
gimnazja  
MBP 
DDK 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba materiałów informacyjnych 
wykorzystywanych do działań edukacyjnych (w tym 
ulotki, płyty CD, plakaty, informatory, itp.) 

 liczba działań edukacyjnych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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1.4 Podejmowanie działań edukacyjnych 
skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych. 

Realizator: 
GKRPA 
MGOPS 
UM 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba szkoleń skierowanych do sprzedawców 
napojów alkoholowych 

 liczba osób biorących udział w szkoleniach 
skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych, 

 liczba monitoringów punktów sprzedaży alkoholu 
przez przedstawicieli GKRPA i Policję  

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 2 : Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób nadużywających oraz uzależnionych od 
środków psychoaktywnych. 

2.1 Wspieranie lecznictwa odwykowego, instytucji, 
organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych 
działających w obszarze rozwiązywania 
problemów uzależnień. 

Realizator: 
GKRPA 
MGOPS 
UM 
 
Partnerzy: 
placówki lecznictwa 
odwykowego 
organizacje pozarządowe 
osoby fizyczne 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba podmiotów działających w obszarze 
uzależnień 

 liczba osób korzystających z pomocy różnych 
podmiotów działających w obszarze rozwiązywania 
problemów uzależnień 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

2.2 Utrzymanie i rozwój systemu współpracy instytucji 
i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów uzależnień 

Realizator: 
GKRPA 
MGOPS 
UM 
 
Partnerzy: 
placówki lecznictwa 
odwykowego 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

liczba działań podejmowanych w ramach systemu 
współpracy 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 3 : Zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień. 

3.1 Poprawa funkcjonowania rodzin z problemem 
uzależnień. 

Realizator: 
GKRPA 
MGOPS 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób objętych wsparciem 

 liczba działań na rzecz pomocy rodzinom 

 liczba placówek udzielających pomocy rodzinom 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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3.2 Poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania 
społecznego osób uzależnionych. 

Realizator: 
GKRPA 
MGOPS 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba programów 

 liczba odbiorców programów 

 liczba działań służących aktywizacji zawodowej 

 liczba placówek realizujących działania na rzecz 
osób uzależnionych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 4 : Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 

4.1 Zintensyfikowanie działań profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży. 

Realizator:  
przedszkola 
szkoły podstawowe  
gimnazja 
świetlice  
MBP 
 
Partnerzy: 
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba programów profilaktycznych 

 liczba osób objętych programami profilaktycznymi 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

4.2 Wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje 
psychospołeczne. 

Realizator:  
MGOPS 
przedszkola 
szkoły podstawowe  
gimnazja 
świetlice   
MBP 
DDK 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

liczba działań, warsztatów, programów 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

4.3 Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży 
oraz poszerzanie oferty alternatywnego spędzania 
czasu wolnego. 

Realizator:  
przedszkola 
szkoły podstawowe  
gimnazja 
świetlice  
MBP 
DDK 
Referat Kultury i Fizycznej i 
Sportu UM 
Kluby sportowe 

liczba działań/warsztatów 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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Partnerzy: 
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

4.4 Wykorzystanie potencjału psychospołecznego 
dzieci i młodzieży do podejmowania działań w 
środowisku rówieśniczym. 

Realizator:  
szkoły podstawowe  
gimnazja 
świetlice  
MBP 
DDK 
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba działań 

 liczba osób biorących udział w działaniach 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

 

CEL STRATEGICZNY IV : Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie i 
wzmacnianie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Dąbrowa 
Tarnowska 

Cel szczegółowy 1 : Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb 
wszystkich członków rodzin 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

1.1 Kompleksowa pomoc dla ofiar przemocy w tym 
podejmowanie interwencji w środowiskach 
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz realizacja 
Procedury „Niebieskie Karty”. 

Realizator:  
MGOPS 
KPP 
ZI / Grupy Robocze 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba postępowań z użyciem procedury 
„Niebieskie Karty” 

 liczba osób korzystających z pomocy 
specjalistycznej 

 liczba udzielonych porad specjalistycznych 

 liczba grup wsparcia 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

1.2 Zapewnienie kobietom i dzieciom całodobowego 
schronienia oraz pomocy specjalistycznej. 

Realizator:  
MGOPS 
ZI / Grupy Robocze 
organizacje pozarządowe 
placówki specjalistyczne 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób, którym udzielono schronienia oraz 
pomocy specjalistycznej w placówkach, w tym 
liczba dzieci 

 liczba placówek 

 liczba miejsc w placówkach 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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1.3 Podejmowanie działań interwencyjnych  
i zabezpieczających dzieci, które są ofiarami  
i świadkami przemocy w rodzinie. 

Realizator:  
MGOPS 
Grupy Robocze 
przedszkola 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
 
Partnerzy: 
Sąd Rejonowy 
KPP 
PCPR 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba przeprowadzonych interwencji 

 liczba dzieci, które objęto pomocą specjalistyczną 

 liczba spraw skierowanych do Sądu Rejonowego 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

1.4 Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych 
doznających przemocy ze strony swoich bliskich lub 
opiekunów. 

Realizator: 
MGOPS 
ZI / Grupy Robocze 
organizacje pozarządowe 
 
Partnerzy: 
domy pomocy społecznej 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba i rodzaj placówek realizujących programy 

 liczba realizowanych programów i szkoleń 

 liczba interwencji 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

1.5 Oddziaływania terapeutycznoedukacyjne wobec 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Realizator: 
MOPS 
Zespół Interdyscyplinarny 
GKRPA 
 
Partnerzy: 
PCPR 
organizacje pozarządowe 
placówki lecznictwa 
odwykowego 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba i rodzaj programów 

 liczba odbiorców poszczególnych programów 

 liczba placówek realizujących programy dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 2 : Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych. 

2.1 Realizacja programów edukacyjnych 
adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Realizator: 
MGOPS 
Zespół Interdyscyplinarny 
przedszkola 
szkoły podstawowe 

 liczba programów kierowanych do poszczególnych 
grup odbiorców i placówek 

 liczba uczestników programów 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 
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gimnazja 
 
Termin : 2014 - 2020 

2.2 Kształtowanie umiejętności wychowawczych i 
społecznych u rodziców poprzez prowadzenie 
warsztatów umiejętności wychowawczych. 

Realizator: 
GKRPA 
MGOPS 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba i rodzaj działań (warsztaty, prelekcje, 
spotkania) 

 liczba uczestników 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

Cel szczegółowy 3 : Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększanie 
kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

3.1 Umacnianie interdyscyplinarnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizator: 
MOPS 
Zespół Interdyscyplinarny 
Grupy Robocze 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
KPP 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
służby kuratorskie 
placówki lecznictwa 
odwykowego 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 

 liczba powołanych Grup Roboczych 

 liczba i rodzaj szkoleń 

 liczba i rodzaj realizowanych kampanii 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

3.2 Podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych 
realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Realizator:  
MGOPS 
Zespół Interdyscyplinarny 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
KPP 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
służby kuratorskie 
placówki lecznictwa 
odwykowego 
ROPS 
 

 rodzaj i liczba szkoleń, superwizji 

 liczba konferencji i seminariów 

 liczba uczestników 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 



  

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2014 – 2020 

 

54 

 

Termin : 2014 - 2020 

Cel szczegółowy 4 : Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

4.1 Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy 
w rodzinie, przeciwdziałania przemocy oraz 
ochrony przed przemocą. 

Realizator:  
GKRPA 
UM 
MGOPS 
Zespół Interdyscyplinarny 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba akcji informacyjno-edukacyjnych, 

 liczba rozpowszechnionych materiałów 
informacyjnych 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

4.2 Współudział w organizacji kampanii społecznych 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie, propagujących konstruktywne formy 
współżycia oraz wychowania w rodzinie.. 

Realizator:  
GKRPA 
UM 
MGOPS 
Zespół Interdyscyplinarny 
 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
organizatorzy kampanii 
ogólnopolskich 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba i rodzaj zrealizowanych zadań w ramach 
kampanii 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne 

 

CEL STRATEGICZNY V : Tworzenie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Dąbrowie Tarnowskiej 
warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb. 

Cel szczegółowy 1: Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych oraz długotrwale 
lub ciężko chorych. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

1.2. Organizacja mieszkań chronionych. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba mieszkań chronionych, 

 liczba mieszkańców korzystających z mieszkań 
chronionych, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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1.2 Świadczenie usług specjalistycznych dla osób 
niepełnosprawnych, w tym asystenta osoby 
niepełnosprawnej. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba świadczonych usług, 

 liczba godzin świadczonych usług, 

 liczba osób objętych pomocą asystenta osoby 
niepełnosprawnej, 

 liczba osób objętych pomocą hospicjum, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.3 Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym 
oraz długotrwale lub ciężko chorym, zgodnie z 
ustawą o pomocy społecznej i ustawą o 
świadczeniach rodzinnych. 

Realizator:  
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób, którym udzielono pomocy na 
podstawie przesłanki niepełnosprawność oraz 
długotrwała choroba, 

 liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.4 Zapewnienie opieki całodobowej/wsparcie 
placówek świadczących opiekę całodobową dla 
osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub 
ciężko chorych. 

Realizator:  
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba mieszkańców placówek całodobowych, 
którzy otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy, 

 liczba osób skierowanych do placówek, będących 
mieszkańcami gminy Dąbrowa Tarnowska, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.5 Prowadzenie działań profilaktycznych i 
rehabilitacyjnych. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba uczestników zajęć, 

 liczba organizacji pozarządowych prowadzących 
zajęcia, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.6 Wsparcie inicjatyw szerzących wiedzę i 
podnoszących kwalifikacje osób 
niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub 
ciężko chorych. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach, 

 liczba dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.7 Organizowanie i wspieranie dziennych ośrodków i 
placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba funkcjonujących ośrodków i placówek 
dziennego wsparcia na terenie gminy, 

 liczba osób skierowanych do placówek 
wsparcia/liczba uczestników, 

 liczba osób oczekujących na skierowanie, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

1.8 Prowadzenie oddziałów integracyjnych dla dzieci i 
młodzieży w publicznych przedszkolach, szkołach 
i gimnazjach. 

Realizator:  
szkoły podstawowe  
gimnazja  
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba oddziałów integracyjnych 

 liczba wychowanków i uczniów z orzeczoną 
niepełnosprawnością i stopniem 
niepełnosprawności 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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Cel szczegółowy 2 : Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub 
ciężko chorych. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

2.1 Organizowanie i uczestnictwo w akcjach 
edukacyjnych skierowanych do społeczności 
lokalnej, które uczą traktować niepełnosprawnych 
oraz długotrwale lub ciężko chorych, z należną im 
godnością. 

Realizator:  
MGOPS 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba akcji informacyjno – promujących, 
 Budżet Gminy,  

 Środki zewnętrzne, 

2.2 Wspieranie rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

Realizator:  
MGOPS  
  
Partnerzy:  
PUP  
organizacje pozarządowe  
 
Termin : 2014 - 2020  

 liczba programów promujących zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych, 

 liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 
w PUP, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

2.3 Wsparcie rodziców w zakresie akceptacji 
niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby 
dzieci. 

Realizator:  
MGOPS 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba szkoleń dla rodziców, 

 liczba uczestników szkoleń, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

2.4 Zainteresowanie środków masowego przekazu 
problemami osób niepełnosprawnych oraz osób 
długotrwale lub ciężko chorych i ich rodzin. 

Realizator:  
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
redakcje prasowe i 
internetowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 Liczba artykułów/audycji/działań poświęconych 
tematyce niepełnosprawności oraz długotrwałej 
choroby, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

Cel szczegółowy 3 : Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej. 

3.1 Wspieranie zadań związanych z likwidacją barier 
architektonicznych obiektów będących w 
zasobach gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Realizator:  
UM Dąbrowa Tarnowska  
  
Termin : 2014 - 2020 

 liczba zaopiniowanych projektów, realizowanych 
przez gminę zadań inwestycyjnych i remontowych, 

 liczba przystosowanych obiektów, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

3.2 Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych w lokalach 
mieszkalnych. 

Realizator:  
MGOPS 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba konsultacji dotyczących możliwości realizacji 
i dofinansowania, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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Cel szczegółowy 4 : Poprawa dostępności do informacji. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

4.1 Udostępnianie informacji dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Realizator:  
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób, które skorzystały informacji 
adresowanej do osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

4.2 Ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym do 
Internetu. 

Realizator:  
MBP 
DDK 
 
Partnerzy: 
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba publicznych punktów dostępu do internetu, 

 liczba szkoleń z zakresu dostępności i obsługi 
nowoczesnych technologii, 

 liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

 

CEL STRATEGICZNY VI : Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku 

Cel szczegółowy 1 : Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych. 

1.1 Wspieranie i promowanie akcji służących 
podnoszeniu świadomości społeczeństwa o 
potrzebach i problemach ludzi starszych. 

Realizator:  
MGOPS 
szkoły podstawowe 
gimnazja 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 Liczba akcji, 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

Cel szczegółowy 2 : Wsparcie osób i rodzin w środowisku domowym. 

2.1 Tworzenie innowacyjnych form pomocy osobom 
starszym w ich środowisku zamieszkania. 

Realizator:  
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba innowacyjnych form pomocy, 

 liczba osób objętych pomocą, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

2.2 Świadczenie usług opiekuńczych. 

Realizator:  
MGOPS 
 
Partnerzy:  
organizacje pozarządowe 

 liczba osób objętych pomocą, 

 liczba świadczeń, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w 
tym obszarze 
 
Termin : 2014 - 2020 

2.3 Organizacja i prowadzenie dziennych ośrodków 
wsparcia, w tym klubów, świetlic dla osób 
starszych, mieszkań chronionych. 

Realizator:  
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba ośrodków, mieszkań, 

 liczba uczestników, mieszkańców, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

Cel szczegółowy 3 : Wsparcie instytucjonalne. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

3.1 Współpraca z różnymi typami domów pomocy 
społecznej. 

Realizator:  
MGOPS 
Partnerzy: 
PCPR 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba osób skierowanych przez MOPS do domów 
pomocy społecznej, 

 wysokość środków przeznaczonych na realizację 
działań, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

3.2 Szerzenie idei i pomoc w organizowaniu 
rodzinnych domów pomocy. 

Realizator:  
MGOPS 
  
Partnerzy: 
PCPR 
osoby prywatne 
organizacje pozarządowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba kampanii/akcji informacyjnych 
propagujących ideę rodzinnych domów pomocy 

 liczba rodzinnych domów pomocy, 

 liczba miejsc, 

 liczba osób skierowanych, 

 liczba zawartych umów, 

 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

Cel szczegółowy 4 : Współpraca między osobami zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób starszych - wymiana dobrych doświadczeń. 

Działania 
Realizatorzy i partnerzy 

 / Termin 
Wskaźniki Źródła finansowania 

4.1 Współpraca z instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, kościołami, związkami 
wyznaniowymi. 

Realizator:  
MGOPS 
  
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
związki wyznaniowe 
 
Termin : 2014 - 2020 

 liczba podmiotów realizujących działania, 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 

4.2 Promowanie modelu rodziny wielopokoleniowej. 

Realizator:  
MGOPS 
organizacje pozarządowe 
 Termin : 2014 - 2020 

 liczba środowisk objętych pomocą, 
 Budżet Gminy, 

 Środki zewnętrzne, 
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9. Realizacja strategii 

9.1 Koordynacja i realizacja Strategii. 

Zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej, jednostką odpowiedzialną za koordynację 

Strategii jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, jednak 

Strategia, jako gminna będzie wspólnie realizowana przez: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, 

 Instytucje oświatowe, w szczególności przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, 

świetlice, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

 Instytucje ochrony zdrowia, w szczególności SGZOZ, 

 Instytucji kultury i sportu, w szczególności: Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowski 

Dom Kultury, Referat Kultury Fizycznej i Sportu UM, 

 Inne jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Tarnowska, 

 organizacje pozarządowe, którym gmina zleca wykonywanie zadań w obszarze 

polityki społecznej. 

Partnerami w realizacji Strategii będą organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne 

szczebla powiatowego, wojewódzkiego, jednostki i organy administracji państwowej, służba 

zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty 

gospodarcze. 

9.2 Ramy finansowe Strategii. 

Ramy finansowe określone zostały w ujęciu rocznym. Oszacowano je w oparciu o wydatki 
poniesione w poprzednich latach, w przypadku działań kontynuowanych, oraz dane 
szacunkowe. 

W przypadku działań realizowanych w ramach projektów, szczególnie projektu 
systemowego, ramy finansowe zawarte będą w budżetach tych projektów. 

Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii nie jest 
możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, brak długookresowych źródeł 
finansowania oraz wieloletnich dokumentów finansowych, określających planowane wydatki 
gminy na bieżącą działalność. 

Przewiduje się wzrost wartości ram finansowych w kolejnych latach realizacji Strategii.  
W związku z powyższym ramy finansowe będą podlegać corocznej weryfikacji i aktualizacji. 

Zakłada się, że działania określone w Strategii finansowane będą: 
 ze środków własnych gminy, 
 ze środków budżetu państwa, 
 ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę (między innymi z UE oraz  

w ramach programów rządowych), 
 ze środków zewnętrznych pozyskanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 
 

Cele strategiczne Cele operacyjne 
Ramy finansowe  
w skali roku 

I. Rozwój systemu 
wspierającego 
aktywność zawodową 
mieszkańców gminy 

1. Poszerzanie struktury wspierającej 
działania osób bezrobotnych  
w poszukiwaniu pracy 

2 000 zł 

2. Przeciwdziałanie i eliminowanie 
negatywnych skutków psychospołecznych 
bezrobocia 

2 000 zł 

3. Dążenie do wyrównania szans różnych 
grup społecznych na rynku pracy ze 

560 000 zł 
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szczególnym uwzględnieniem osób 
wykluczonych społecznie 

II. Stworzenie spójnego i 
kompleksowego 
systemu wsparcia 
rodzin z dziećmi 

1. Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

5 800 000 zł 

2. Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym 
rodzinie 

1 400 000 zł 

3. Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej 65 000 zł 

4. Reintegracja rodzin 1 000 zł 

III. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom oraz 
patologiom społecznym 

1. Zwiększanie świadomości społecznej  
i poziomu wiedzy na temat wpływu 
substancji psychoaktywnych na życie 
człowieka 

6 000 zł 

2. Budowanie zintegrowanego systemu 
wsparcia społecznego dla osób 
nadużywających oraz uzależnionych od 
środków psychoaktywnych 

20 000 zł 

3. Zmniejszanie negatywnych skutków 
zdrowotnych i społecznych wynikających z 
uzależnień 

2 000 zł 

4. Zmniejszanie zjawiska nadużywania 
środków psychoaktywnych przez dzieci i 
młodzież 

55 000 zł 

IV. Zmniejszenie zjawiska 
przemocy w rodzinie i 
problemów z nim 
związanych oraz 
utrzymanie i 
wzmacnianie 
skutecznego systemu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na 
terenie gminy Dąbrowa 
Tarnowska 

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy 
rodzinom, w których występuje przemoc z 
uwzględnieniem potrzeb wszystkich 
członków rodzin 

10 000 zł 

2. Zwiększenie dostępności i efektywności 
działań profilaktycznych dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
adresowanych do różnych grup 
społecznych 

4 000 zł 

3. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz 
ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz zwiększanie kompetencji zawodowych 
osób zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie 

4 000 zł 

4. Podniesienie świadomości społecznej na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie 

4 000 zł 

V. Tworzenie osobom 
niepełnosprawnym i 
długotrwale lub ciężko 
chorym w Dąbrowie 
Tarnowskiej warunków 
aktywnego uczestnictwa 
w życiu społeczności 
lokalnej na miarę ich 
możliwości i potrzeb 

1. Tworzenie warunków do zachowania 
samodzielności i niezależności osób 
niepełnosprawnych oraz długotrwale lub 
ciężko chorych 

3 245 000 zł 

2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa 
o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz 
osób długotrwale lub ciężko chorych 

1 000 zł 

3. Kształtowanie przyjaznej przestrzeni 
publicznej 

2 000 zł 

4. Poprawa dostępności do informacji 1 000 zł 

VI. Przeciwdziałanie izolacji 
i wykluczeniu 
społecznemu osób w 
podeszłym wieku 

1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa 
o potrzebach  
i problemach ludzi starszych 

1 000 zł 

2. Wsparcie osób i rodzin w środowisku 
domowym 

40 000 zł 

3. Wsparcie instytucjonalne 230 000 zł 

4. Współpraca między osobami 
zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób 
starszych, wymiana doświadczeń 

1 000 zł 
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9.3. Monitoring i ewaluacja Strategii. 

Zakłada się narzędzia ewaluacji Strategii: 

 systematyczne gromadzenie i analiza danych dotyczących realizacji Strategii, 

 systematyczna kontrola i monitoring realizowanych zadań pod względem jakości, 

czasu oraz efektywności, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań częściowych, 

 sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji Strategii. 
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SPIS TABEL: 

Tabela nr:  STRONA 
1. Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości  

z podziałem na płeć. 
 

13. 
2. Gęstość zaludnienia w gminie na tle województwa i powiatu. 14. 
3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia (powody 

udzielenia pomocy i wsparcia) 
 

17. 
4. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 

 i funduszu alimentacyjnego 
 

19. 
5. Łączny budżet projektu POKL w poszczególnych latach 19. 
6. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i w innych 

obszarach polityki społecznej w budżecie gminy (zadania 
własne i zadania zlecone) 

 
 

20. 
7. Rodziny korzystające z zasiłków z pomocy społecznej w 

2013r. wg progów dochodowych. 
 

22. 
8. Liczba bezrobotnych w gminie w poszczególnych latach. 24. 

 

 

 

SPIS WYKRESÓW 

Wykres nr:  STRONA 
1. Ocena warunków życia w gminie Dąbrowa Tarnowska 12. 
2. Statystyka stałych mieszkańców z podziałem na miasto  

i sołectwa (stan na 31.12.2013r.) 
 

14. 
3. Ludność wg grup wieku i płci - 2013 (piramida wieku) 15. 
4. Ludność wg grup wieku i płci - 2005 (piramida wieku) 15. 
5. Przyrost naturalny mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 

(od 2000r. do 31.12.2013r.) 
 

16. 
6. Najczęściej wskazywane problemy osób niepełnosprawnych 26. 
7. Wskazane działania na rzecz osób niepełnosprawnych 27. 
8. Wiedza na temat występowania w gminie zjawiska przemocy 

domowej. 
 

32. 
9. Przyczyny występowania przemocy domowej 32. 

10. Działania konieczne do podjęcia na rzecz rodzin dotkniętych 
przemocą domową 

 
33. 

11. Jakie problemy społeczne rodzin uważasz za 
najważniejsze? 

 
35. 

12. Przyczyny problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin. 35. 
13. Działania, które miały by wpływ na poprawę sytuacji rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 
 

36. 
14. Ocena sytuacja osób starszych w gminie. 38. 
15. Problemy dotyczące osób starszych. 38. 
16. Działania konieczne do podjęcia na rzecz osób starszych 39. 

 


