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Wykaz skrótów 

DZ.U . - Dziennik Ustaw
MOPSiWR – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
DDK – Dąbrowski Dom Kultury
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
PUP – Powiatowy Urząd Pracy 
SG ZOZ – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
PCPR – Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie 
PPP – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy
DPS – Dom Pomocy Społecznej
KPP – Komenda Powiatowa Policji
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KDR – Karta Dużej Rodziny
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
ZI - Miejsko – Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej 

zwany dalej  Zespołem Interdyscyplinarnym  Gminy Dąbrowa Tarnowska
NK - procedura „Niebieskie Karty”
ZKSS   -  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Dąbrowie Tarnowskiej
SR - Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
PWD - Placówka Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej
S-PD - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – organizacja pozarządowa
PKIU Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
PK - Punkt konsultacyjny dla osób uwikłanych w przemoc domową przy Miejskim Ośrodku               

Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
GKRPA  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej
MSIT – Małopolski System Informacji Turystycznej
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I. Wprowadzenie

Gminna  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  jest  fundamentalnym  dokumentem
planistycznym  w  sferze  polityki  społecznej  na  poziomie  lokalnym,  obowiązującym  w  kilkuletniej
perspektywie  czasowej.  Głównym  założeniem  Strategii  jest   rozwiązanie  kluczowych  problemów  na
określonym  terytorium.  Dokument  ten  jest  wyrazem  zintegrowanego  planowania  społecznego,  określa
sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez nieustanny wpływ na proces rozwoju, integracji i polityki
społecznej.  Jest  narzędziem  do  realizacji  wyznaczonych  celów  strategicznych  i  operacyjnych  oraz
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznego.

Obowiązek opracowania, przyjęcia i realizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
wynika z art. 17 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U.  z 2019r. poz. 1507
z  pózn.  zm.),  cyt:  „Do  zadań  własnych  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  należy:  1)  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”.1 

Zgodnie z art. 16 b. ust. 1, cyt. „Gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów
społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie polityki społecznej.
2.Strategia, o której mowa w ust.1, zawiera w szczególności:

1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;

3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.”2

Należy pamiętać, że nie tylko obowiązek jest kołem napędowym do opracowania przedmiotowego
dokumentu,  ale realna potrzeba zaangażowania władz  Miasta i  Gminy Dąbrowa Tarnowska i  instytucji
samorządowych  funkcjonujących  w  sferze  rozwiązywania  problemów  społecznych  do  pracy  na  rzecz
rozwoju społeczności  lokalnej  i  poprawy warunków życia mieszkańców. Dokument jest  odpowiedzią na
zmiany zachodzące w sferze społecznej i preferencje mieszkańców. 

Najważniejszymi  działaniami  w  opracowanej  Strategii  było  zdiagnozowanie  problemów
społeczności  lokalnej,  a  w  konsekwencji  zaprojektowanie  takich  działań,  które  są  odpowiedzią  na  jej
potrzeby.  Założeniem strategii  było wypracowanie  konkretnych celów,  określenie  zadań i  oczekiwanych
rezultatów,  a  także  wykształcenie  w ludziach  odpowiedzialności  za  przyszłość  własną  i  rodziny,  m.  in.
poprzez wskazanie na kolejność osób zobowiązanych do niesienia pomocy, tj.  rodzina, społeczność lokalna
a dopiero na samym końcu państwo. 

Problem  społeczny  rozumiany  jest  jako,  cyt:  „taki  stan  społeczny,  który  znaczna  część
społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy
społeczne  mogą stanowić  przeszkodę  dla  efektywnego funkcjonowania  państwa,  utrudniają,  bądź  nawet
uniemożliwiają  realizację  celów  społecznych.  Problem  społeczny  stanowi  rozdźwięk  między  uznanymi
wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być
uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem
przez znaczącą liczbę ludności”.3

Zdiagnozowanie problemów społeczności lokalnej, jej potrzeb, zarówno elementarnych takich jak
potrzeby bytowe,  ale  i  rozwojowych,  było priorytetem w opracowywaniu Strategii.  Problemy społeczne
ujawniły  się  w  trakcie  badania  zachowania  ludzi  i  ich  opinii,  przeprowadzonych  w  formie  ankiety
rozprowadzonej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r .  (tj.  Dz. U. z 2019r. poz. 1507
z pózn. zm.)

2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, op. cit.
3 Leksykon Polityki Społecznej. Barbara Rysz-Kowalczyk (red.). Warszawa: ASPRA-JR, 2001. 
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Rozwój społeczny,  cyt.  „to ukierunkowany proces społeczny, w wyniku którego następuje ciągły
wzrost  pewnych  istotnych  dla  danego  społeczeństwa  czy  społeczności  zmiennych”4.  Proces  ten
uwarunkowany jest nieustannymi zmianami gospodarczymi. 

W obecnym czasie realizowany jest model państwa dobrobytu, którego celem jest służenie całemu
społeczeństwu,  rozwojowi  wspólnoty  narodowej  i  jej  umacnianiu,  ale  ma przede wszystkim za  zadanie
służenie rodzinie. Realizowane są programy społeczne takie jak „Rodzina 500+”, Program „Dobry Start”,
Program "Maluch+", Kata Dużej Rodziny, Program „Za życiem”, Program Wieloletni Senior + na lata 2015 -
2020, Emerytura +, Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+, 500+ świadczenie uzupełniające dla
osób  niezdolnych  do  samodzielnej  egzystencji,  Program  Oparcie  społeczne  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,  Program Posiłek  w szkole  i  w domu na  lata  2019 –  2023,  Program Operacyjny  Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 i inne. 

Są  to  programy wsparcia  osób  i  rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  programy
aktywnych  form  pomocy  dla  wybranych  kategorii  osób  z  grup  szczególnego  ryzyka,  w  tym
w szczególności  osób dotkniętych  ubóstwem.  Realizacja  niektórych z  wyżej  wymienionych programów
niesie również konsekwencje społeczne i gospodarcze.

Na  poziomie  społeczności  lokalnej  obserwuje  się  zmianę  podejścia  wśród  osób  korzystających
z pomocy społecznej,  którzy w większości wyrażają opinie: „nie opłaca się pracować”, „należy mi się”.
Biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, rezygnację ze stałego
zatrudnienia  na  rzecz  wychowywania  dzieci,  można  zauważyć  pewną  tendencję,  tj.  zmniejszeniu  ulega
wskaźnik  zatrudnienia  osób  w  wieku  produkcyjnym.  Bardzo  często  zdarza  się,  że  rodzic  nie  chce
zarejestrować się w urzędzie pracy i ubezpiecza się przy małżonku wraz z dziećmi. W konsekwencji brak
rzeczywistego przełożenia na określenie skali bezrobocia w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Co więcej, taka
postawa może stanowić realne zagrożenie do zwiększenie się zjawiska dziedziczenia biedy. Dzieci widząc,
że można brać od państwa i nie pracować będą naśladować taki model w przyszłości.

Zauważalna  jest  pauperyzacja  rodzin,  spowodowana  często  takimi  problemami  życiowymi  jak
długotrwała  choroba  oraz  niepełnosprawność,  bezrobocie,  a  także  zjawisko  uzależnień.  Występujące
problemy  związane  z  uzależnieniem  alkoholowym,  bezradnością   w  sprawach  opiekuńczo  –
wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, poczucie samotności, głównie wśród
osób samotnych i starszych to zjawiska najbardziej widoczne we wspólnotach lokalnych. W związku z tym
jednym z najważniejszych zadań dla gminy jest przeciwstawienie się tym problemom i zapobieganie im.
Wszyscy jesteśmy równi i każdego z nas mogą dotknąć te problemy, dlatego interesem i obowiązkiem całej
społeczności lokalnej jest podejmowanie walki z problemami społecznymi.

Zadaniem Strategii jest zorganizowanie życia społecznego w taki sposób, by każdy miał możliwość
realizowania  ról  społecznych  oraz  zajmował  miejsce  na  równi  z  pozostałymi.  Przeciwdziała  więc  ona
wykluczeniu społecznemu, umożliwia zaspokajanie potrzeb i realizację interesów.

Strategia została opracowana na zasadzie partnerstwa i solidarności. W trakcie przygotowywania
dokumentu  każdy  z  podmiotów  przedstawił  własny  interes  społeczny  i  wizję  rozwiązania  obecnych
problemów  społecznych  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska.  Najważniejszym  celem  było  pokazanie
z jednej strony, co jest dla wszystkich wspólne, co  nas łączy,  przy jednoczesnym zaznaczeniu, że każdy
z  uczestników  zachowuje  swoją  odrębność  w  partnerstwie.  Głównym  założeniem  stało  się  określenie
wspólnego celu, pokazanie zasobów i podjęcie działań dla dobra mieszkańców.

W procesie opracowywania Strategii kluczowym elementem było włączenie w ten proces różnych
podmiotów lokalnych – korzystanie z ich wiedzy, doświadczenia oraz zasobów, jakimi dysponują. Podczas
opracowywania  dokumentu  wykorzystane  zostały  obowiązujące  dokumenty  planistyczne  i  strategiczne
województwa, powiatu  dąbrowskiego i gminy Dąbrowa Tarnowska, a także materiały udostępnione, m. in.
przez Urząd  Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Urząd Pracy, Policję, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie
Tarnowskiej. W opracowaniu Strategii  wykorzystano również informacje  uzyskane w trakcie warsztatów
diagnostycznych,  dane pochodzące z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród  mieszkańców Miasta
i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska,  a  także  uwagi  zgłoszone  w  trakcie  przeprowadzonych  konsultacji
społecznych.

4 Piotr Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005, s. 23.
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„Bez względu na to jak świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty”
                                                                      

        Winston Churchill

II. Uwarunkowanie prac nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
       i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 - 2027

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na
lata 2021 - 2027 została opracowana zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004  roku  (Dz.  U. z  2020r.  Poz.  1876.),  zgodnie  z  którą  jest  to  zadanie  własne  gminy  o  charakterze
obowiązkowym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki
i  rozwiązywania problemów alkoholowych i  innych,  których celem jest  integracja osób i  rodzin z  grup
szczególnego ryzyka. Ustawa określa także zawartość Strategii w art. 16 b.1 zgodnie z którym dokument
powinien zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej oraz prognozę zmian w zakresie objętym
strategią. Jednocześnie powinna  określać:  cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych
działań, sposób realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań.

Założenia, wartości i zasady pomocy społecznej zawarte w niniejszej Strategii opierają się przed
wszystkim na zasadzie sprawiedliwości społecznej zawartej w art. 2 Konstytucji RP (Dz.U. z 2009r. nr114
numer poz. 946).5

1. Podstawy prawne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 - 2027

1) Konstytucja  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DZ. U. z 2009r. Nr 114
poz.946)

Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  najważniejszym  aktem  prawnym  państwa  polskiego,
nazywanym ustawą zasadniczą państwa. Określa zasady funkcjonowania państwa, organizację i kompetencję
najważniejszych organów państwowych. Zawiera szeroki katalog wolności i praw człowieka i obywatela.
Gwarantuje  człowiekowi  i  obywatelowi  wolność,  a  także  gwarantuje  poszanowanie  praw  osobistych,
politycznych, ekonomicznych oraz socjalnych.

Konstytucja RP zawieraj katalog podstawowych zasad ustroju państwa:
• Zasada godności ludzkiej, art.  30 cyt:  „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi

źródło  wolności  i  praw  człowieka  i  obywatela.  Jest  ona  nienaruszalna,  a  jej  poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.6

• Zasada wolności, wyrażona wprost  w art.  31 Konstytucji,  cyt: „1.  Wolność człowieka podlega
ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno
zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.”7

• Zasada  równości, w Konstytucji  została  zawarta  w  sposób  ogólny  w  art.  32  cyt:
„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne.  2.  Nikt  nie  może  być  dyskryminowany  w  życiu  politycznym,  społecznym  lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Opisane  wyżej  zasady  stanowią  fundament  funkcjonowania  jednostki  w  społeczeństwie  oraz
w państwie. Ma to odbicie w każdym przejawie życia społecznego. 

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DZ. U. z  2009r. Nr 114 poz.946)
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997….. op. cit 
7 Ibidem
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2) Ustawa z  dnia  12  marca 2004  roku o  pomocy społecznej  z  dnia  12  marca 2004r .  (Dz.U.
z 2020r. poz. 1876)

Pomoc społeczna stanowi instytucję polityki  społecznej  państwa,  której  celem jest  umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

„Ustawa o pomocy społecznej nie stanowi bezpośredniego rozwinięcia przepisów konstytucyjnych.
Polska ustawa zasadnicza nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do pomocy społecznej. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 roku odwołuje się do niej jedynie w sposób pośredni, poprzez zasadę
pomocniczości  i  instytucję  zabezpieczenia  społecznego.  W  art.  67  przyznaje  obywatelom  prawo  do
zabezpieczenia  społecznego  –  ochrona  w  ramach  zabezpieczenia  społecznego  przysługuje  w  razie
niezdolności do pracy ze względu na chorobę, inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prawo
do  zabezpieczenia  społecznego  mają  również  osoby  pozostające  bez  pracy  nie  z  własnej  woli
i nieposiadające innych środków utrzymania. Wskazany przepis dotyczy jedynie kilku sytuacji, w których
udzielana  jest  pomoc  społeczna –  choroby,  inwalidztwa,  podeszłego  wieku,  ocenianych  na  dodatek
w kategoriach niezdolności do pracy. Katalog powyższych okoliczności uzupełnia bezrobocie. Natomiast
poza konstytucyjnym prawem do zabezpieczenia społecznego pozostaje wiele innych sytuacji wymienianych
w ustawie o pomocy społecznej”.8

Zasady  przyznawania  świadczeń  z  pomocy  społecznej  oraz  wskazanie  zadań  zleconych  gminie
reguluje szczegółowo ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2020r. Poz. 1876):

„Art.17.1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1)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;

2)sporządzanie, zgodnie z art.16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3)udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków celowych na  pokrycie  wydatków powstałych w wyniku  zdarzenia

losowego;
7)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 oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)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;

10)praca socjalna;
11)organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w  miejscu  zamieszkania,

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13)(uchylony)
14)dożywianie dzieci;
15)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16)kierowanie do domu pomocy społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za pobyt  mieszkańca gminy w tym

domu;
16a)pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

8 Sierpowska Iwona , Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. IV, 
https://sip.lex.pl/#/commentary/587229907/541751/sierpowska-iwona-pomoc-spoleczna-komentarz-wyd-iv?
keyword=cel%20pomocy%20spo%C5%82ecznej&cm=SREST

8

https://sip.lex.pl/#/commentary/587229907/541751/sierpowska-iwona-pomoc-spoleczna-komentarz-wyd-iv?keyword=cel%20pomocy%20spo%C5%82ecznej&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/commentary/587229907/541751/sierpowska-iwona-pomoc-spoleczna-komentarz-wyd-iv?keyword=cel%20pomocy%20spo%C5%82ecznej&cm=SREST


GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

17)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18)utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników;

19)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20)opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  oświadczeniach  opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1a.Wprzypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie

przepisów  ustawy  z  dnia  19lipca  2019r.  O  realizowaniu  usług  społecznych  przez  centrum  usług
społecznych,  do  zadań  własnych  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  należy  utrzymywanie
i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej w centrum usług społecznych.

2.Do zadań własnych gminy należy:
1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz

pomocy w naturze;
3)prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym

oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
3a)opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
4)podejmowanie  innych zadań z  zakresu pomocy społecznej  wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5)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  oraz  realizacji  Programu  Aktywizacja  i  Integracja,  o  którym mowa  w  przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art.18.1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1)(uchylony)
2)(uchylony)
3)organizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania  dla  osób

z zaburzeniami psychicznymi;
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub

ekologiczną;
5)prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego

ubrania cudzoziemcom, o których mowa wart.5a;
8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych
lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9)wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki”.9

Ustawa  z  12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  zwraca  również  uwagę  na  obowiązek
współpracy  administracji  publicznej,  na  zasadzie  partnerstwa,  z  organizacjami  społecznymi
i  pozarządowymi,  Kościołem  katolickim,  innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami
fizycznymi i  prawnymi.  Dzięki  takim działaniom, wdrażanym  również w Gminie Dąbrowa Tarnowska,
realizacja zadań publicznych staję się bardziej skuteczna.

Ustawa o pomocy społecznej jest najważniejszym, ale nie jedynym źródłem prawa
pomocy  społecznej.  Jej  uzupełnienie  i  uszczegółowienie  stanowią  liczne  akty  wykonawcze.  Ponadto

9 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy…, op. cit.
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regulacje
z  zakresu  pomocy  społecznej oraz  instytucje  i  rozwiązania  charakterystyczne  dla  niej  można  odnaleźć
w wielu innych źródłach, wg kolejności chronologicznej:
 

• Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)

• Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
• Ustawa o kombatantach  z   dnia  24 stycznia  1991r.  oraz  niektórych osobach będących ofiarami

represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517)
• Ustawa z  dnia  7 stycznia 1993 r.  o  planowaniu rodziny,  ochronie płodu ludzkiego i  warunkach

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1792.)
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn, zm.)
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 )
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1057)
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r . poz. 176) 
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111)
• Ustawa z  dnia  20  kwietnia  2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy (Dz.  U.

z 2020 r. poz. 278)
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 945)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 322), 
• Ustawa z dni 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z

późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020r.  Poz.875)
• Ustawa  z  dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  (Dz.  U.

z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
• Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.  U.

z 2020 r. poz. 821)
• Ustawa  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów  (Dz.  U.

z 2019 r. poz. 181)
• Ustawa z dnia  z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z poźn. zm.)
• Ustawa  z  dnia  5  sierpnia  2015  r.  o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  edukacji  prawnej  (Dz.  U.

z 2020r. Poz. 875)
• Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. O realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

( Dz.U z 2019r. Poz. 1818) 
• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.

2407)
• Ustawa  z  dnia  4  listopada  2016  r.  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”  (Dz.  U.

z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)

2. Korelacja Strategii z innymi strategicznymi dokumentami w zakresie polityki społecznej  w Unii 
Europejskiej i w Polsce

Cele i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na
lata 2021-2027 zgodne są z celami innych dokumentów strategicznych,  wśród których wskazać można  
m. in.: 

1) Dokumenty dotyczące polityki społecznej realizowanej w Unii Europejskiej:  
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1. Traktat Akcesyjny
2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
3. Strategia „Europa 2030” 
4. Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

2) Dokumenty dotyczące polityki społecznej realizowanej na szczeblu narodowym:  

1. Narodowa Strategia Spójności 
2. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 
3. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności -  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
4. Strategia Rozwoju Kraju
5. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
6. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020
7. Krajowy  Program  Przeciwdziałania  Ubóstwu  i  Wykluczeniu  Społecznemu  2020  Nowy  wymiar

aktywnej integracji
8. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2020.
9. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywania” na lata 2019-2023
10. Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
11. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023, 
12.  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
13. Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
14. Program przeciwdziałania narkomanii lata 2016-2020
15. Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”
16. Program „Rodzina 500+” 
17. Program „Dobry Start”
18. Program „Maluch +”
19. Program „Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – Mama 4+” 
20. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
21. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020
22. Program „Za życiem”
23. Program „Emerytura +”
24. Program „Opieka 75+”    
25. Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

3) Dokumenty dotyczące polityki społecznej realizowanej na szczeblu   wojewódzkim  :  

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2. Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3. Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” 
4. Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020
5. Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 roku
6. Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020
7. Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014- 2020

4) Dokumenty dotyczące polityki społecznej realizowanej na szczeblu gminnym:  

1. Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020
2. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014 – 2020
3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2023 
4. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2021
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5. Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy
w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2020 

6. Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Gminie  Dąbrowa
Tarnowska na 2020 rok

7. Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021

III. Charakterystyka Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

1.  Podstawowe informacje na temat Gminy Dąbrowa Tarnowska

Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  położona  jest  w  północno  -  wschodniej  części  województwa
małopolskiego,  na  pograniczu  Pogórza  Karpackiego  i  Kotliny  Sandomierskiej,  w  południowej  części
powiatu dąbrowskiego. 

Rys. nr 1 – mapa Polski10

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 powiatu tarnowskiego: 
• od strony południowej - z gminą Lisia Góra, 
• od strony południowo-zachodniej - z gminą Żabno. 

10 Źródło: https://powiatdabrowski.pl/strona-glowna.html 
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Rys. 2 – Mapa Gminy Dąbrowa Tarnowska11

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 

Powierzchnia ogólna gminy Dąbrowa Tarnowska wynosi 11.646 ha, w tym obszar miasta zajmuje
2 611,45 ha, a powierzchnia sołectw ogółem wynosi 9034,55 ha .

Gminę  zamieszkuje  ogółem  20  868  osób,  z  czego  liczba  ludności  sołectw  wynosi  9  342,
a miasto Dąbrowa Tarnowska zamieszkuje 11 526 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 103 os/
km 2.

Tabela nr 1 –  Dane na temat liczby ludności, powierzchni gminy i gęstości zaludnienia z podziałem na sołectwa

Lp. Miejscowość / sołectwo
Liczba ludności Powierzchnia

 (ha)
Gęstość

zaludnienia
 (os / km 2)

1. Dąbrowa Tarnowska 11 526 2 611,45 441

2. Brnik 598 748,28 80

3. Gruszów Wielki 1 249 1 035,23 120

4. Gruszów Mały 456 324,11 140

5. Laskówka Chorąska 675 443,40 152

6. Lipiny 680 713,78 95

7. Morzychna 404 246,45 164

8. Nieczajna Dolna 627 1 680,67 120

11 Źródło: http://www.dabrowatar.pl
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9. Nieczajna Górna 1 385

10. Smęgorzów 1 313 1 225,19 107

11.  Sutków 451 580,56 77

12. Szarwark 928 1 376,0 67

13. Żelazówka 576 660,88 87

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

Miasto Dąbrowa Tarnowska od 1 stycznia 1999r. stanowi siedzibę powiatu dąbrowskiego. Posiada
promienisty układ dróg zapewniający połączenie z innymi gminami województwa małopolskiego. Miasto
leży na trasie Warszawa – Krynica, 20 km na północ od Tarnowa, 100 km na południe od Kielc. We wrześniu
2020r. otwarto obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej, która zmniejszyła znacznie ruch tranzytowy w centrum
Dąbrowy Tarnowskiej, przez środek której przechodzi droga krajowa nr 73.

Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  ma  bardzo  dobrze  rozwinięte  stacjonarne  i  komórkowe  sieci
telefoniczne. Na jej terenie zlokalizowane są liczne stacje bazowe telefonii komórkowej, które zapewniają
dobry  zasięg  na  całym obszarze  gminy.  Dodatkowo na  terenie  miasta  jest  uruchomionych  14  punktów
bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu typu Wi-Fi HOTSPOT. 

Wielkość  zainstalowanej  mocy  energetycznej  pozwala  na  pełne  pokrycie  potrzeb.  Miasto
i wsie zgazyfikowane są gazem ziemnym nisko i średniociśnieniowym. Istnieją duże rezerwy mocy. Gmina
Dąbrowa Tarnowska zaopatrywana jest w wodę poprzez ujęcie na rzece Dunajec w okolicach Żabna. Drugie
źródło zaopatrzenia to wybudowana 21 km magistrala wodna z Tarnowa. Miasto i wszystkie sołectwa są
zwodociągowane.  Praktycznie  cały  obszar  gminy  Dąbrowa  Tarnowska  objęty  jest  systemem kanalizacji
sanitarnej  oprócz sołectwa Sutków gdzie planowana jest  budowa przydomowych oczyszczalni.  Dąbrowa
Tarnowska posiada kilka jedno- i wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. 

Gmina  leży  w  dorzeczu  rzeki  Breń,  prawobrzeżnego  dopływu  rzeki  Wisły.   Walorem  Gminy
Dąbrowa Tarnowska jest fakt, że obok równin, krajobraz urozmaicają liczne dopływy rzeki Breń oraz lasy
mieszane. Klimat Dąbrowy Tarnowskiej zaliczany jest do klimatów podgórskich nizin i kotlin, jest łagodny
i dość suchy, korzystnie działający na organizm człowieka. Sprzyja on rolnictwu i sadownictwu. Gleby na
terenie gminy są słabej jakości (klasy IV-VI). Struktura własności to gospodarstwa indywidualne z uprawą
zbóż i roślin okopowych. Występują duże nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego
rynku.  Na terenie  gminy najwięcej  jest  borów,  czyli  drzewostanów iglastych z przewagą sosny.  Później
następuje przejście do drzewostanów bogatszych liściastych, w których występują takie gatunki jak dąb, buk,
olsza,  brzoza.  Obszar  gminy zawiera  również  obwody  łowieckie  polne  i  leśne.  Można  w nich  spotkać
zwierzynę grubą: łosia, jelenia, dzika oraz zwierzynę płową: sarnę, a także zwierzynę drobną: zająca, lisa,
jenota, borsuka, kunę domową i leśną oraz bobry. Ptaki charakterystyczne dla terenu gminy to: kuropatwa,
bażant, przepiórka, gołąb grzywacz, bocian i ptaki drapieżne. 

2. Demografia

Społeczność gminy tworzą jej mieszkańcy i to oni stanowią potencjał demograficzny. Zasadniczy
wpływ  na  kształt  polityki  społecznej mają  procesy  demograficzne,  które  uwidoczniły  się  i  nasiliły
w ostatnich latach. Do tych procesów zaliczamy m. in  zmieniony model rodziny (małodzietność rodzin,
samotne  rodzicielstwo),  przyrost  naturalny,  migracje  wewnętrzne  i  zagraniczne  (duża  mobilność)  czy
starzejące się społeczeństwo.

Dane  statystyczne  z  zakresu  demografii  dotyczące  populacji  mieszkańców  gminy  Dąbrowa
Tarnowska, zawarte w poniższej tabeli ukazują wiele ciekawych informacji. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zamieszkiwało 20 868 osób. 
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Tabela nr 2 - Struktura wiekowa mieszkańców  Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 – 2019

Struktura wiekowa mieszkańców 
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

2017 2018 2019

Ogółem liczba mieszkańców: 20 928 20 930 20 868

Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem, w tym: 3 938 3 940 3 970

kobiety 1 910 1 923 1 900

mężczyźni 2 028 2 017 2 007

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym: 13 227 13 110 12 970
kobiety 6 220 6 153 6 084
mężczyźni 7 007 6 957 6 886

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem, w tym: 
3 763 3 880 3 991

kobiety 2 460 2 524 2 576
mężczyźni 1 303 1 356 1 415

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby ludności gminy. Zmniejszenie liczby ludności można
zauważyć  wśród  ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym,  co  jednocześnie  wskazuje  na  mniejszą  liczbę
narodzin, jak i w wieku produkcyjnym, co z kolei może świadczyć o odpływie ludności w poszukiwaniu
pracy. Tendencja ta jest widoczna zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Widoczny jest w ostatnich latach
wzrost liczby mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym. Te dane ujawniają potwierdzony już w skali
ogólnopolskiej fakt starzenia się społeczeństwa. Gmina Dąbrowa Tarnowska z pewnością może wydawać się
atrakcyjna dla ludzi w wieku poprodukcyjnym ze względu na chociażby bezpieczeństwo na terenie gminy,
czy dostęp  do  usług świadczonych na rzecz osób starszych. W Gminie  Dąbrowa Tarnowska notuje  się
spadek liczby ludności. Związane jest to głównie z migracją młodych osób do większych miast głównie
w celu znalezienia pracy lub dalszej edukacji. W związku z powyższą sytuacją na pierwszy plan wyłania się
potrzeba zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz nowych miejsc pracy co zapewniłoby
mieszkańcom oczekiwany standard życia i spowodować zahamowanie odpływu ludności z terenu gminy.

Wykres nr 1 – Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 - 2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
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Wyżej  wymienione  wnioski  dotyczące  migracji  potwierdza  struktura  demograficzna  Miasta
i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska,  która  uwidacznia  się  przy  analizie  ludności  według  grupy  wiekowej.
W Gminie Dąbrowa Tarnowska obserwujemy największy udział ludności w grupach wieku produkcyjnego
tj.: 35 - 39 lat, 40 – 44 lata, 45 – 49 lat oraz 50 – 54 lata. Mniejszy udział ludności w grupach wiekowych tj.
20-24 lata, 25-29 lat, 30 – 34 lata może wynikać ze zwiększonej mobilności tej grupy, która migruje do
większych miast w celu dalszej edukacji  czy  poszukiwaniu pracy. Większy udział ludności w starszych
grupach wiekowych tj. 65 - 69 lat oraz 70 -74 lata potwierdza wniosek, że Gmina Dąbrowa Tarnowska jest
atrakcyjna pod względem zamieszkiwania dla ludzi w wieku emerytalnym.

Tabela nr 3 - Struktura wiekowa mieszkańców  Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w rozbiciu na grupy wiekowe i
płeć w latach 2017 – 2019

Struktura
wiekowa

mieszkańców 
Miasta i Gminy

Dąbrowa
Tarnowska

w rozbiciu na
grupy wiekowe i

płeć

2017 2018 2019
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0 - 4 404 444 848 426 470 896 422 454 876
5 - 9 559 593 1152 548 554 1102 533 539 1072
10 - 14 528 556 1084 529 580 1109 543 618 1161
15 - 19 538 540 1078 531 544 1075 517 508 1025
20 - 24 660 665 1325 634 601 1235 603 606 1209
25 - 29 775 807 1582 761 779 1540 720 735 1455
30 - 34 852 916 1768 805 874 1679 775 845 1620
35 - 39 884 907 1791 891 933 1824 890 958 1848
40 – 44 777 822 1599 795 861 1656 816 851 1667
45 - 49 719 676 1395 724 686 1410 715 706 1421
50 - 54 617 675 1292 622 670 1292 645 676 1321
55 - 59 677 667 1344 682 644 1326 664 645 1309
60 - 64 684 649 1333 656 646 1302 667 645 1312
65 - 69 585 566 1151 619 589 1208 635 573 1208
70 - 74 462 322 784 467 347 814 495 394 889
75 - 79 270 234 504 300 242 542 318 223 541
80 - 84 313 159 472 312 169 481 272 193 465
85 + 284 138 422 295 139 434 328 138 466

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

Główne czynniki wpływające na liczbę ludności to ruch naturalny (urodzenia i zgony) oraz migracje.
Analiza ruchu naturalnego ludności, przedstawiona w poniższej tabeli wskazuje, że od roku 2017 w Gminie
Dąbrowa Tarnowska obserwujemy dodatni przyrost naturalny, a więc nadwyżkę urodzeń nad liczbą zgonów.
Ta nadwyżka wykazuje jednak tendencje spadkową w kolejnych latach.  

Tabela nr 4 -  Ruch naturalny ludności w Gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 – 2019

Ruch naturalny ludności 2017 2018 2019

Urodzenia  ogółem 255 238 203
Zgony ogółem 160 174 167
Przyrost naturalny ogółem 135 64 36
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Małżeństwa ogółem 154 168 127
Rozwody ogółem 31 24 31
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie Tarnowskiej/ Raport o stanie Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019r.

Wzrost liczby ludności w Gminie wywołany jest przede wszystkim przez ruchy migracyjne. Dane
statystyczne,  przedstawione w poniższej  tabeli,  jednoznacznie określają negatywną tendencję  na terenie
Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  tj.  zaczyna  wzrastać  liczba  wymeldowań  w  stosunku  do  liczby
zameldowań.  Należy  również  pamiętać,  że  analiza  migracji  na  terenie  nie  jest  doskonałym
odzwierciedleniem  ruchu  ludności,  ponieważ  na  terenie   Gminy  zamieszkuje  również  ludność
niezameldowana, która jest ujęta w poniższej statystyce.

Tabela nr 5 -  Gminne migracje na pobyt stały  wg płci migrantów w latach 2017 – 2019

Gminne migracje na pobyt stały 
wg płci migrantów 

2017 2018 2019

Zameldowanie ogółem 599 637 520
Zameldowania - mężczyźni 284 324 264
zameldowania - kobiety 315 313 256
Wymeldowania ogółem 602 639 578
Wymeldowania - mężczyźni 313 333 286
Wymeldowania - kobiety 289 306 292
Saldo migracji ogółem - 3 - 2 - 58

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

3. Oświata

Edukacja to inwestycja w przyszłość,  a nie zbędny wydatek.   Dzięki  wkładowi w „kapitał  ludzki”
tworzy się szansę na rozwój osobowości człowieka, uczy się postawy, dzięki której można przezwyciężyć
trudności,  stawiać się przeciwnościom losu,  rozwiązywać problemy. Edukacja jest elementarnym filarem
dzisiejszych czasów, od  niej zależy jakie wykształcimy społeczeństwo. 

W Dąbrowie Tarnowskiej ma swoją siedzibę Żłobek Samorządowy „Perełka”, który zapewnia opiekę
nad dzieckiem do 3 lat. Jest jedyną placówka tego typu na terenie całej Gminy. 

Tabela nr 6 – Dane statystyczne dot. placówki zapewniającej opiekę dzieciom do lat 3, obejmujące okres 2016/2017 –
2019-2020

Lp.
Nazwa i adres placówki

Publiczne
(P)

Niepubliczn
e (N)

Liczba dostępnych
miejsc miejsc

Liczba dzieci Liczba nauczycieli  
w  przeliczeniu na etaty 
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0

1. Żłobek Samorządowy P 19 24 24 29 19 24 24 29 4 Od 5 do 7 6
Źródło: CUW w Dąbrowie Tarnowskiej

Z poniższych danych wynika,  że sukcesywnie zwiększa się liczbę dostępnych miejsc dla dzieci,
jednakże  są  one w pełni  obsadzone,  co może  z  kolei  świadczyć  o  ich  dalszym zapotrzebowaniu.  Brak
możliwości  zapewnienia  opieki  dla  małych  dzieci  w  godzinach  pracy  niejednokrotnie  jest  powodem
rezygnacji kobiet z powrotu na rynek pracy. W związku z powyższym należy rozważyć  tworzenie innych,
dodatkowych form alternatywnej opieki w postaci klubów dziecięcych, opiekunów dziennych i niań. 

Istotnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyrównywania szans rozwojowych
jest  edukacja  przedszkolna,  którą  objęte  są  dzieci  w  wieku  3  –  6  lat.  Edukacja  ta  realizowana  jest
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w Dąbrowie Tarnowskiej w 2 przedszkolach publicznych i 1 niepublicznym, w Gminie Dąbrowa Tarnowska
również  w 2  przedszkolach  publicznych i  1  niepublicznym,  a  także  w oddziałach  przedszkolnych przy
szkołach  podstawowych.  Poniżej  przedstawiono wykaz  placówek  wychowania  przedszkolnego,  w  tym
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,  znajdujących się na terenie  Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska  w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020.

Tabela nr 7 - Dane statystyczne dot. placówki zapewniającej opiekę dzieciom w wieku  3 – 6 lat, obejmujące okres
2016/2017 - 2019-2020

Lp. Nazwa i adres placówki

Publiczne
(P)

Niepublic
zne (N)

Liczba dostępnych
miejsc miejsc

Liczba dzieci 
( w nawiasie podać

liczbę dzieci
niepełnosprawnych)

Liczba nauczycieli  
w  przeliczeniu na etaty 
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0

1.
Przedszkole Nr 1
ul. J. Bojki 4, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska 

P
215 215 204 225 215 207 204 193 11,14 11,24 13,07 4,00

2.
Przedszkole Nr 2
ul. Zazamcze 2, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska 

P
154 150 133 175 154

(6)
142
(5)

133
(6)

130 14,80 14,32 14,87 4,40

3.
Przedszkole Nieczajna Górna, 
Nieczajna Górna 108,33-205 
Nieczajna Górna

P
50 50 35 75 31 27 35 40 2,00 2,38 2,82 1,02

4.
Przedszkole Smęgorzów, 
Smęgorzów 2, 33-202 
Smęgorzów

P
50 50 46 75 38 35 46 (1) 49 2,73 3,14 4,47 1,32

5.

Przedszkole Niepubliczna 
Ochronka im. Jana Pawła II
ul. Różana 2,  33-200 Dąbrowa 
Tarnowska

N

200 210 210 213 193 207 210
(1)

213 18,00 18,00 16,72 b. d.

6.
Przedszkole Niepubliczne w 
Żelazówce, Żelazówka 1A, 1B, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

N
0 0 50 50 0 0 33 34 Liczba nauczycieli ujęta przy

szkole podstawowej

                                                        Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

7. Szkoła Podstawowa Lipiny
Lipiny 106, 33-206 Luszowice P 26 25 25 19 26 22 19 19 Liczba nauczycieli ujęta przy

szkole podstawowej

8.
Szkoła Podstawowa Laskówka 
Chorąska, ul. Centralna 100, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

P
50 50 50 50 44 44 41 39 Liczba nauczycieli ujęta przy

szkole podstawowej

9.
Szkoła Podstawowa Szarwark, 
Szarwark 2, 33-200 Dąbrowa 
Tarnowska

P
50 25 50 50 38 23 28 31 Liczba nauczycieli ujęta przy

szkole podstawowej

10.
Szkoła Niepubliczna w 
Żelazówce, Żelazówka 1A, 1B, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

N
50 50 50 50 0 0 33 34 Liczba nauczycieli ujęta przy

szkole podstawowej

11.
Szkoła Podstawowa Gruszów 
Wielki, Gruszów Wielki 210, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

P
50 50 50 42 35 43 45 42 Liczba nauczycieli ujęta przy

szkole podstawowej

Źródło: CUW w Dąbrowie Tarnowskiej

Jak  wynika  z  powyższych  danych  liczba  dostępnych  miejsc  zapewnienia  opieki  nad  dziećmi
w wieku 3-6 lat jest wystarczająca na chwilę obecną, jednakże przy takiej analizie trzeba wziąć pod uwagę
wciąż dodatni przyrost naturalny w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
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Poniżej przedstawiono wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych na Miasta i  Gminy Dąbrowa
Tarnowska w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020 wraz z informacją na temat liczby uczniów
w poszczególnych latach nauki szkolnej, ilości dostępnych miejsc oraz liczbie  nauczycieli   w  przeliczeniu
na etaty

Tabela  nr  8  –  Dane  dotyczące  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  na  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska
w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020 

Lp.
Nazwa i adres placówki

Publiczna
(P)

Niepublic
zna (N)

Liczba dostępnych
miejsc miejsc

Liczba uczniów
 ( w nawiasie podać

liczbę dzieci
niepełnosprawnych)

Liczba nauczycieli  
w  przeliczeniu na etaty 

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

20
18

/2
01

9

20
19

/2
02

0

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

20
18

/2
01

9

20
19

/2
02

0

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

20
18

/2
01

9

20
19

/2
02

0

1.
Szkoła Podst. Nr 1, ul. 
Kościelna 25, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska

P
375 525 525 525 329

(19)
374
(18)

432
(18)

434
(19)

35,42 38,80 46,84 47,36

2.
Szkoła Podst. Nr 2, ul. 
Matejki 8, 33-200 Dąbrowa 
Tarnowska

P

475 502 600 625 435
(3)

502
(2)

561
(1)

568
(4)

34,21
(SP i

Gim.) 

56,62
(SP i

Gim.) 

56,89
(SP i
kl.

gim.) 

52,80
(SP)

3.
Publiczne Gimnazjum Nr 1, 
ul. Zaręby 22, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

P
225 150 84 0 228

(1)
150
(2)

84 
(1)

0 jw. jw. jw. 0

4.
Publiczne Gimnazjum Nr 2, 
ul. Zazamcze 3, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska

P
275 175 84 0 269

(13)
170
(13)

84 
(4)

0 36,67 jw. jw. 0

5.
Szkoła Podst. Nr 3, ul. 
Zazamcze 3, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska

P

0 50 100 150 0 40 
(3)

78
 (4)

113
(5)

0 28,62
(SP i
Gim.)

22,58
(SP i
kl.

gim.)

18,29
(SP)

6.
Szkoła Podst. Nieczajna 
Górna, Nieczajna Górna 337, 
33-205 Nieczajna Górna

P
150 175 200 200 107

(2)
118
(2)

126 118
(2)

10,75 11,83 12,81 14,03

7.
Szkoła Podst. Gruszów 
Wielki, Gruszów Wielki 210, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

P

150 110 200 200 98
(4)

110
(3)

130
(6)

132
(4)

26,31  25,73
(SP i
Gim.)

23,16
(Sp i
kl.

gim)

18,15
(SP)

8.
Publiczne Gimnazjum Nr 3, 
Gruszów Wielki 210, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska

P
125 60 25 0 99 

(5)
60 23

 (1)
0 jw. jw. jw. 0

9.
Szkoła Podst. Smęgorzów, 
Smęgorzów 330, 33-202 
Smęgorzów

P
150 175 200 200 91 

(1)
111 (2) 119

(3)
117
(3)

9,30 11,66 15,06 15,79

10. Szkoła Podst. Lipiny, Lipiny 
106, 33-206 Luszowice P

150 175 200 200 31 
(2)

41
 (2)

40 37 8,68
(SP i
oddz.

przed.)

10,68
(SP i
oddz.

przed.)

9,82 b.d.

11.
Szkoła Podst. Laskówka 
Chorąska, ul. Centralna 100, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

P
150 175 200 200 47 

(1)
58 
(1)

68 
(1)

80 9,77 11,86 13,06 b.d.

12.
Szkoła Podst. Szarwark, 
Szarwark 2, 33-200 Dąbrowa
Tarnowska

P
150 175 200 200 46

 (1)
63
 (1)

67
(1)

66 10,48 12,55 12,94 b.d
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13.

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Żelazówka, 
Żelazówka 1A, 1 B, 33-200 
Dąbrowa Tarnowska

N

150 175 200 200 54 61 66 65 11,68 10,92 13,05 b.d.

Źródło: CUW w Dąbrowie Tarnowskiej

Jak wynika z danych statystycznych wzrasta liczba dostępnych miejsc dla uczniów, które nie są
w pełni wykorzystane. Liczba uczniów w szkołach wskazuje na tendencję skokową, której wskaźnikiem  są
zarówno  liczba  migracji  i  wysokość  przyrostu  naturalnego.  Pod  uwagę  wzięto  także  gimnazja,  które
realizowały program do dn. 31.12.2018r., natomiast od 01.09.2018r. oddziały gimnazjalne zostały włączone
do szkół podstawowych. 

Poniższa  tabela  wskazuje  na  liczbę  placówek  oświatowych  wraz  z  informacjami  o  oddziałach,
funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do
2019/2020.

Tabela nr  9 – Dane dotyczące placówek oświatowych z Gminy Dąbrowa   Tarnowska  w okresie  nauki szkolnej  
od 2016/2017 do 2019/2020 

Wyszczególnienie 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Liczba żłobków 1 1 1 1
Liczba oddziałów, w tym: - -- - -

Liczba oddziałów specjalnych - - - -
Liczba przedszkoli 5 5 6 6

Liczba oddziałów, w tym: 34 33 34 32
Liczba oddziałów specjalnych - - - -
Liczba szkół podstawowych 10 10 10 10

Liczba oddziałów, w tym: 76 90 104 109
Liczba oddziałów specjalnych - - - -

Liczba szkół gimnazjalnych
3 3 1

(Oddział
gimn. w SP)

-

Liczba oddziałów, w tym: 25 16 7 -
Liczba oddziałów specjalnych - - - -

Źródło: CUW w Dąbrowie Tarnowskiej

Na podstawie powyższych danych można  wydedukować,  że  baza  edukacyjna  na  terenie  Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska jest wystarczająco rozbudowana i w znacznym stopniu zaspakaja oczekiwania
społeczne oraz  zabezpiecza edukacyjne potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie. 

Stan techniczny i  funkcjonalność budynków oświatowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska należy
uznać za dobry. Część szkół jest dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych, jednak jest to zależne od
rodzaju niepełnosprawności.

W  placówkach  edukacyjnych  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  zatrudnieni  są  nauczyciele
o  wysokim  poziomie  wiedzy  i  przygotowania  do  zawodu,  co  wpływa  na  jakość  świadczonych  usług.
Dodatkowo w szkołach zatrudnienie  są  logopedzi  i  pedagodzy szkolni.  Od jakości  świadczonych usług
edukacyjnych oraz całej infrastruktury zależy poziom przygotowania do życia i funkcjonowania młodszej
generacji.

Budynki szkolne na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wyposażone są w sale gimnastyczne, boiska
szkolne,  biblioteki,  świetlice  szkolne  i  stołówki.  Szkoły  podstawowe  z  m.  Dąbrowa Tarnowska  zostały
zmodernizowane  i  wyposażone  w  kuchnie  szkolne.  Aktualnie  Szkoły  Podstawowe  Nr  1,  Nr  2  i  Nr  3
w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzą zarówno gastronomię dla swoich uczniów, jak i przygotowują posiłki dla
uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska, które dowożone są przyjętą ofertą. Zgodnie
z art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty Gmina Dąbrowa Tarnowska zapewnienia bezpłatny transport
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i opieki do najbliższej szkoły uczniom, których odległość miejsca zamieszkania od szkoły przekracza 3 km
(w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych) i 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół
podstawowych).

W  każdym  roku  szkolnym  we  wszystkich  szkołach  realizowany  jest  rządowy  program  pn.
„Wyprawka  szkolna”,  dzięki  któremu  uczniowie  (według  określonych  kryteriów  programu)  otrzymują
refundację na zakup podręczników szkolnych.  Ponadto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty w związku z  Uchwałą  Nr XXXIV/485/17 z  dnia  18 października 2017 r.  w sprawie  przyjęcia
Regulaminu Stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz Uchwała Nr XLIII/608/18 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/485/17 z dnia
18 października 2017 r.  w sprawie przyjęcia  Regulaminu Stypendium Burmistrza  Dąbrowy Tarnowskiej
realizowany jest  lokalny  program wspierania  edukacji  uzdolnionych dzieci  i  młodzieży  –  mieszkańców
Gminy Dąbrowa Tarnowska,  dzięki  któremu przyznawana  jest  pomoc w formie stypendium Burmistrza
Dąbrowy Tarnowskiej. Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne wypłaca Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Tabela nr 10 -  Stypendia socjalne i zasiłki szkolne wypłacane  przyznane uczniom z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020

Wyszczególnienie 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Liczba osób objętych wsparciem ogółem, 
a w tym:

1 146 946 864 788

Pomoc finansowa na zakup podręczników, 
“Wyprawka szkolna” 

11 uczniów
4 727,88 zł

3 uczniów
835,00 zł

6 uczniów
2 007,70 zł

9 uczniów
2 345,10 zł

Zasiłek szkolny 
2 uczniów
1 210,00 zł

9 uczniów 
5 850,00 zł

5 uczniów 
3 100,00 zł

13 uczniów
8 060,00 zł

Stypendium szkolne (socjalne) 

 1 133 uczniów
419 940, 00 zł

934 uczniów
448 206,00 zł

853 uczniów
540 434,00 zł

766
uczniów

438 990,00
zł

Stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce) - - - -

Kwota świadczeń w złotych 
425.877,88 zł 454.891,00 zł 545.541,70 zł 449.395,10

zł
 Źródło: CUW w Dąbrowie Tarnowskiej

Z przedstawionych danych wynika, że zarówno liczba jak i wartość pomocy we wskazanej formie 
w kolejnych latach malała, w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków, przekroczeniem kryterium
dochodowego  czy  podjęciem  zatrudnienia  (emigracje  zarobkowe).  W  związku  z  powyższym  należy
rozważyć poszerzenie działalności świetlic, wydłużenie godzin pracy czy uatrakcyjnienie dotychczasowej
oferty, wzbogacenie głównie zajęć ruchowych. 

W ofercie szkół prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych, wyrównujących szanse edukacyjne,
rozwijających  zainteresowania,  organizowanych  konkursów  i  warsztatów,  czy  zajęć  sportowych,  dzięki
którym dzieci rozwijają się prawidłowo, ale liczba tych zajęć nie jest taka sama w poszczególnych szkołach.
W jednej szkole oferuje się do wyboru po kilka różnych zajęć dodatkowych (płatnych lub bezpłatnych),
a w niektórych do wyboru są zaledwie 2 rodzaje.  

4. Kultura

Korzystanie  z  dóbr  kultury  wpływa  nie  tylko  na  jakość  życia  tutejszej  ludności,  ale  świadczy
również o poziomie rozwoju społecznego. 

Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska jest świadoma roli kultury jako sprawczego czynnika rozwoju
lokalnego i w duchu tej świadomości kształtuje swoją politykę kulturalną. 
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Można zauważyć,  że  świadomość znaczenia  kultury dla  rozwoju lokalnego wzrosła  w ostatnich
latach.  Na  terenie  gminy  organizowane  są  liczne  przedsięwzięcia  kulturalne,  spotkania  autorskie,
realizowana  są  projekty  finansowane  z  Budżetu  Województwa  Małopolskiego  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego  („Z  gwiazdami  zaczytani”,  „Spotkania  z  kulturą  bliską  i  daleką”)  oraz  stopniowo
poszerzana jest cała oferta kulturalna. 

Urząd  Miejski  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  (Referat  Promocji,  Kultury  і  Informatyzacji),  skupia
działalność kulturową i promocyjną na terenie gminy,  w ramach którego działają:

a) Dąbrowski Dom Kultur 

Dąbrowski Dom Kultury pod tą nazwą powstał w 1989 r.,  a w 1992 został  wpisany do rejestru
w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej. Przełomowym momentem w dziejach DDK był niewątpliwie
rok  2010  -  otwarcie  kina  cyfrowego  3D  z  projektorem  najwyższej  generacji,  systemem  dźwięku
przestrzennego  Dolby  5.1.  Rewolucja  technologiczna  była  możliwa  dzięki  realizacji  projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny "Narodowa Strategia Spójności",
Małopolski  Regionalny  Program  Operacyjny  na  lata  2007-2013,  Europejski  Fundusz  Rozwoju
Regionalnego). Drugim mecenasem tego niezwykłego zadania, umożliwiającego dostęp do najważniejszych
wydarzeń z dziedziny kultury wysokiej (opera, balet, koncerty transmitowane za pośrednictwem satelity ze
wszystkich  stron  świata)  i  sportu  (mecze  piłkarskie  najważniejszych  imprez  krajowych,  europejskich
i światowych), była Gmina Dąbrowa Tarnowska.  Od 5 czerwca 2012 r., po rewaloryzacji zabytkowej byłej
synagogi chasydzkiej z inicjatywy władz samorządowych Gminy Dąbrowa Tarnowska DDK administruje
nową instytucją – Ośrodkiem Spotkania Kultur, udostępniając zbiory w ramach stałej ekspozycji judaików,
zbiorów Muzeum Powiśla  Dąbrowskiego,  organizując wystawy czasowe,  koncerty,  sympozja,  przeglądy
i spektakle teatralne, a także realizując autorski program edukacyjny „Dwie kultury – dwie religie – dwa
narody – jeden człowiek). Jest to miejsce dialogu międzykulturowego, które stanowi mobilną ekspozycję,
mogącą w każdej chwili zmienić się w scenę i widownię teatru, salę koncertową czy obiekt żywej lekcji
historii. Jest to prawdziwa perła na szlaku architektury chasydzkiej.

DDK to  miejsce  spotkań  pokoleń,  pracy  twórczej  artystów -  amatorów,  wymiana  doświadczeń
między  profesjonalistami  (scena,  sztuka)  a  odbiorcami  kultury.  Działają  tu  koła  zainteresowań,  zespoły
artystyczne,  tworzona jest oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci,  młodzieży,  całych rodzin,
seniorów. Szczególnie znaczenie ma realizowana współpraca ze szkołami (stąd liczne konkursy i przeglądy
artystyczne, warsztaty z różnych dziedzin sztuki i życia społecznego, działalność profilaktyczna, edukacja
muzyczna, teatralna i filmowa). Dużą rolę, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
i przeciwdziałania patologiom społecznym, odgrywa Świetlica osiedlowa w ramach „Centrum Osiedlowego”
(przy ul. Spadowej  i w budynku DDK na os. Kościuszki).

Imprezy organizowane i współorganizowane przez DDK cieszą się sporym powodzeniem licznej
publiczności.  Na szczególną uwagę  zasługują kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni
Dąbrowy  Tarnowskiej,  Spotkania  Kultur,  Spotkania  z  Folklorem  Polonijnym.  DDK  wspiera  liczne
inicjatywy  organizatorów  imprez  (szkoły,  stowarzyszenia,  parafie),  pielęgnuje  tradycje  i  obrzędowość
ludową (dożynki, grupy kolędnicze, konkursy szopek, pisanek, stroików, palm wielkanocnych), mecenat nad
kapelami:  ludową  i  podwórkową,  zespołem  folklorystycznym.  Jest  też  wsparciem  przedsięwzięć
promocyjnych inicjowanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska (np.  Forum Mediów Polonijnych, stoiska
i  występy  podczas  Świąt  Powiśla  Dąbrowskiego).  Współpracuje  z  gminami  przy  organizacji
międzygminnych  konkursów,  turniejów  i  zawodów  (Radgoszcz,  Żabno),  jest  partnerem  strategicznym
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w organizacji prestiżowego konkursu "Bądź Wielkim" (na
temat wartości głoszonych przez Jana Pawła II). DDK dba o tożsamość kulturową regionu,  opiekując się
unikatowym w skali europejskiej żydowskim Domem Modlitwy (jid. - Stibl), funkcjonującym pod oficjalną
nazwą Izby Pamięci Żydów.

Na osobne miejsce zasługuje premierowe cyfrowe kino "Sokół", grające codziennie kilka różnych
filmów.  Wydarzeniami  artystycznymi  są  za  każdym razem  cykliczne  spektakle  operowe  transmitowane
z jednej z najważniejszych scen świata - "Metropolitan Opera" w Nowym Jorku oraz innych wydarzeń (balet
z Paryża i Teatru Bolszoj w Moskwie).

22



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

DDK współpracuje w celu wzbogacenia oferty kulturalnej z wieloma instytucjami i organizacjami
pozarządowymi,  konsekwentnie  poszerzając  katalog  możliwości  dla  mieszkańców naszej  gminy,  jak  na
przykład:

• Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury (ok. 150 osób)
• Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego (ok. 30 osób)

Dąbrowski Dom Kultury dysponuje bogatą ofertą kulturalną, organizuje liczne spotkania kulturalne
(w  „Z  gwiazdami  nie  tylko...  zaczytani”,  Spotkania  z  kulturą  bliską  i  daleką”),  angażuje  się
w przedsięwzięcia  o  charakterze  również  ogólnopolskim (Nocne  zwiedzanie  Ośrodka  Spotkania  Kultur,
WOŚP), prowadzi zajęcia edukacyjne (Program edukacyjny z historii – koncert i prelekcja o Żołnierzach
Wyklętych).  Dąbrowski  Dom  Kultury  posiada  pomysły  na  rozwój  oferty  kulturalnej  dla  dzieci
i  młodzieży  oraz  dorosłych  i  seniorów,  jednakże  ograniczenia  lokalowe  oraz  zbyt  niska  dotacja  na
działalność nie pozwalają na wykorzystanie  w pełni ich potencjału.

b) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej jest samorządową
instytucją  kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska.  Wyposażona jest  w niezwykle  bogaty księgozbiór,  który
konsekwentnie jest uzupełniany, również w ramach projektów, finansowanych z Budżetu Obywatelskiego.
Dużą role przywiązuje do gromadzenia wydawnictw związanych z regionem, tworząc dział „Dąbroviana”
oraz Zbiory Specjalne. Obejmuje on również dokumenty życia społecznego. W zakresie dokumentowania
gromadzone są i opracowywane różnego typu materiały tj. książki, maszynopisy, rękopisy, foldery, ulotki,
afisze,  zdjęcia,  plakaty,  artykuły  prasowe,  kalendarze,  zaproszenia,  albumy.  Biblioteka  opracowuje
bibliografię  regionalną,  obejmującą  całość  piśmiennictwa  dotyczącego  miasta,  gminy  i  regionu
dąbrowskiego, a także bibliografię poświęconą ludziom zasłużonym dla tego terenu, uwzględnia również
wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne ważne dla lokalnej społeczności

Dąbrowska biblioteka posiada długoletnie tradycje w historii tutejszej gminy. Jej początki sięgają już
wczesnych lat  XIX wieku i  są  związane  z  działalnością  Towarzystwa  Szkoły  Ludowej,  które  w swym
programie duży nacisk kładło na organizację bibliotek i popularyzację czytelnictwa polskiej książki. 

Obecnie  Biblioteka  dysponuje  literaturą  piękną  polską  i  obcą  dla  dzieci,  młodzieży
i dorosłych, naukową i popularnonaukową. Do dyspozycji użytkowników Biblioteka oferuje także zbiory
specjalne:  kasety  video,  mapy,  wydawnictwa  multimedialne  oraz  „Książki  mówione”  na  kasetach
magnetofonowych i płytach CD (przeznaczone przede wszystkim dla osób niewidzących i niedowidzących).
Księgozbiór  Książnicy  Dąbrowskiej  liczy  103  995  woluminów.  Ma  charakter  uniwersalny,  gromadzi
i udostępnia czytelnikom:

• literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polską i obcą klasykę, lektury szkolne 
• literaturę  popularnonaukową  oraz  wydawnictwa  o  charakterze  informacyjnym,  słowniki,

encyklopedie, informatory ze wszystkich dziedzin wiedzy 

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:
• literatura piękna dla dorosłych stanowi 35,03% (36 431 wol.) 
• literatura piękna dla dzieci stanowi 25,97% ( 27 008 wol.) 
• literatura popularnonaukowa stanowi 39,00 % (40 556 wol.) 

Dzięki   procesowi  komputeryzacji  w  Bibliotece  funkcjonuje  elektroniczny  katalog  On-line.
Dostępny są również tradycyjne katalogi:  alfabetyczny,  rzeczowy oraz tytułowy w Oddziale  dla  Dzieci.
W MBP funkcjonują  czytelnie  internetowe oraz  bezpłatna  usługa internetowa WI-Fi.  W skład struktury
Biblioteki wchodzą:

• Dyrektor
• Dział Administracyjno-Organizacyjny 
• Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 
• Dział Udostępniania Zbiorów 

• Dział dla Dorosłych i Młodzieży Wypożyczalnia-Czytelnia 
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• Oddział dla Dzieci Wypożyczalnia-Czytelnia 
• Filie Biblioteczne 

• Gruszów Wielki 
• Nieczajna Górna 
• Smęgorzów 
• Szarwark 

Biblioteka  organizuje  co  roku  dziesiątki  różnego  rodzaju  imprez  dla  czytelników. Udział
w projektach takich jak „Z gwiazdami zaczytani" oraz „ Z gwiazdami ... nie tylko zaczytani”, finansowanego
z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego, możliwe jest przeprowadzenie
spotkań autorskich, koncertów, ale przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru. Biblioteka współpracuje
z przedszkolami, ochronką, szkołami podstawowymi i średnimi, Dąbrowskim Domem Kultury, OHP, OPS,
fundacjami, stowarzyszeniami, ŚDS, WTZ, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana", Związkiem
Dąbrowiaków,  Związkiem  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów,  Światowym  Związkiem  Żołnierzy  Armii
Krajowej, Parafią Rzymsko-Katolicką, e-Kurier Dąbrowski i red. "Żyjmy Ewangelią", Jednostką Strzelecką
i wieloma innymi instytucjami, które są otwarta na różne formy pracy i współpracy, a w końcowym efekcie
służą człowiekowi.

W  bibliotece  organizowane  są  m.  in.  spotkania  z  pisarzami,  wykłady  i  prelekcje  literackie,
historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury Powiśla Dąbrowskiego, konkursy, wystawy
okolicznościowe,  konkursy  recytatorskie,  wystawy,  realizowane  są  programy  zapobiegania  patologiom
społecznym tj. wykłady, konkursy, wystawy tematyczne, cykle Dąbrowskich Spotkań z Poezją. Uroczystości
organizowane w bibliotece wrosły w pejzaż miasta i są wspaniałą promocją dla biblioteki oraz alternatywą
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta, gminy i regionu. 

Tabela nr 11 - Oferta kulturalna dostępna na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska  w okresie 2017 - 2019r. 

Lp.
Nazwa zajęć/warsztatów,

zespołów/klubów/kół 

2017 2018 2019

L
ic

zb
a

u
cz

es
tn

ik
ów

L
ic

zb
a

do
st

ęp
n

yc
h

m
ie

js
c

L
ic

zb
a

u
cz

es
tn

ik
ów

L
ic

zb
a

d
os

ta
n

yc
h

m
ie

js
c

L
ic

zb
a

u
cz

es
tn

ik
ów

L
ic

zb
a

d
os

tę
p

n
yc

h
m

ie
js

c

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

1.
Kluby czytelnicze (Dyskusyjny Klub Książki 
dla dzieci i dorosłych, Klub Miłośników 
Książki)

282 b.o. * 266 b.o. 236 b.o.

2.
Spotkania przedszkolaków
 (Poranek z Bajką, Bajkowy Poranek, 
Spotkania z Bajką itp.)

408 b.o. 808 b.o. 720 b.o.

3. Klub Krzyżówkowicza 146 b.o. 157 b.o. 168 b.o.

4. Kurs komputerowy 6 b.o. - - - -

5.
Kurs komputerowy w ramach  projektu E-
mocni (2017-2019) 

Stacjonarnie przeszkolono ogółem 318 osób, on-line 61

6.
Zajęcia w kółkach zainteresowań (plastyczne, 
teatralne itp.)

1293 b.o. 1159 b.o. 888 b.o.

Dąbrowski Dom Kultury 

7. Orkiestra dęta wraz ze szkółką orkiestry 16 20 20 20 18 20

8. Kapela ludowa i podwórkowa 5 5 5 5 5
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9. Zespół folklorystyczny „Nieczajnianie” 40 40 26 40 24 25

10. Zespół tańca nowoczesnego „Voce” 20 20 24 24 18 20

11. Zespół tańca nowoczesnego „Sokoliki” 20 20 20 20 21 22

12.
Art. Dance Studio tańca Maryny 
Grygorjevej

45 50 40 40 30 40

13. Szkółka muzyczna Łukasza Chmiela 15 15 15 15 20 20

14. Szkółka wokalna 5 5 5 5 10 10

15. Dziecięcy Zespół Teatralny 24 24 26 26 23 23

16. Młodzieżowy Zespół Teatralny 12 20 9 10 11 15

17. Grupy kolędnicze 45 45 30 45 0 0

18.
Warsztaty w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego

0 0 240 240 100 100

19.
Warsztaty plastyczne w ramach plenerów 
„Barwy Dąbrowy”

15 15 15 15 15 15

20.
Działania animacyjne w ramach Nocnego 
Zwiedzania Ośrodka Spotkania Kultur

0 0 150 150 140 150

21.
Działania animacyjne w ramach działalności
świetlicy w Centrum Osiedlowym  

20 20 30 30 25 30

22. Koło Plastyczne „Pastele” 45 50 46 50 52 52
* bez ograniczeń
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej

Biorąc pod uwagę dane zawarte w powyższej tabelce stwierdzić należy, że oferta kulturalna dostępna
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w okresie od 2017 roku do 2020 roku  jest urozmaicona. Nie brakuje
wolnych miejsc ani ograniczeń w dostępie do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć,  można zauważyć, że
liczba  uczestników  jest  bardzo  często  równa  z  liczbą  dostępnych  miejsc,  co  może  świadczyć
o atrakcyjności poszczególnej propozycji kulturalnej wśród mieszkańców gminy. 

Tabela  nr  12  -  Ogólna  liczba  księgozbioru  oraz  liczba  czytelników  w  bibliotekach  na  terenie  Miasta  i  Gminy
Dąbrowa Tarnowska  w okresie 2017 – 2019

Wyszczególnienie 2017 2018 2019

Ogólna liczba zbiorów MBP 
103373 104913 107184

Użytkownicy MBP, w tym:
            liczba czytelników ogółem 2833 2844 2949

liczba czytelników zarejestrowanych 2833 2844 2949
liczba odwiedzin w wypożyczalniach 29039 25999 27011
liczba odwiedzin w czytelniach 21441 23837 24652
liczba uczestników imprez 39549 35507 35863
liczba uczestników szkoleń i zajęć edukacyjnych 

9158 8219 8101

Liczba wypożyczeń ogółem
89764 90109 91332

Źródło:  Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

Z powyższych danych statystycznych wynika, że systematycznie powiększana jest oferta biblioteki.
Księgozbiór  jest  uzupełniany  o  nowości,  co  przekłada  się  na  wzrost  liczby  czytelników
i liczby wypożyczeń oraz zwiększenie liczby odwiedzin w wypożyczalniach i czytelniach. Można zauważyć
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jednakże  zmniejszenie  liczby  uczestników  szkoleń  i  zajęć  edukacyjnych,  jednakże  biorąc  pod  uwagę
powiększenie oferty kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, należy założyć, że z uwagi
na dostępność proporcjonalnie rozkłada się liczba zainteresowanych.

c) Ponadto  w siedzibie  MBP w Dąbrowie  Tarnowskiej  działa Informacja  Turystyczna,  która  jest
częścią Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) i podlega Urzędowi Miejskiemu. Główna
siedziba  MSIT  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  mieści  się  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  im.  Marii
Kozaczkowej przy ul. Polnej 13. W punkcie MSIT pracuje jeden stały informator biegle władający językiem
angielskim i posługujący się także językiem hiszpańskim. MSIT w Dąbrowie Tarnowskiej to także miejsce,
gdzie  stażyści  doskonalą  swoja  znajomość  języków obcych  i  zdolności  interpersonalne.  Do  dyspozycji
turystów  są liczne materiały promocyjne,  przygotowane w kilku językach, otrzymane w ramach systemu
MSIT, takie jak foldery, kalendarze imprez i mapy.  Dostępne są także własne publikacje przedstawiające
Miasto  i  Gminę  Dabrowa  Tarnowska.  MSIT  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  to  nowa  jednostka  w  systemie
informacji turystycznej województwa, ale w pełni gotowa by sprawić, aby turyści znaleźli w naszej okolicy
coś atrakcyjnego dla siebie. 

Korzystanie  z  dóbr  kultury  wpływa  na  jakość  życia  ludności  i  świadczy  o  poziomie  rozwoju
społecznego. W Mieście i Gminie Dąbrowa Tarnowska, oprócz harmonii i piękna przyrody można napotkać
na  liczne  pomniki  kultury  i  architektury.  Do  najbardziej  popularnych  zabytków i  miejsc  turystycznych
można zaliczyć:

• Drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1771 r. w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Synagoga z II poł. XIX w. w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Brama wjazdowa z 1697 r. z Herbem Lubomirskich "Śreniawą" w Dąbrowie Tarnowskiej, 
• Klasycystyczny ratusz z przełomu XIX/XX w. w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Figura św. Jana Nepomucena z XVII/XIX w. w Dąbrowie Tarnowskiej, 
• Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej w Dąbrowie Tarnowskiej, 
• Pamiątkowy obelisk z krzyżem maltańskim w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Pomnik poległych podczas wojen 1914 1920 w Dąbrowie Tarnowskiej.,
• Cmentarz żydowski w Dąbrowie Tarnowskiej na terenie którego znajduje się Pomnik upamiętniający

pomordowanych podczas Holocaustu, 
• Kościół p.w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Pomnik na cmentarzu w Dąbrowie Tarnowskiej  - Pomnik Lotników Halifaxa, upamiętniających 

zestrzelonych w 1944r . lotników alianckich,
• Pomnik pomordowanych w 1944r. w Danielniku,
• Pomnik zamordowanych za pomoc rodzinom żydowskim w Szarwarku,
• Pomnik aresztowanych i zamordowanych przez Gestapo mieszkańców Brnika.

5. Sport i rekreacja                                       

Za infrastrukturę sportową oraz organizację zajęć i imprez sportowych odpowiada Urząd Miejski
w  Dąbrowie  Tarnowskiej  w  ramach  którego  strukturalnie  wyodrębniony  jest  Referat  Kultury  Fizycznej
i Sportu.   Jego działania koncentrują się nie tylko na organizowaniu zajęć, zawodów i imprez sportowych
oraz  tworzeniu  i  udostępnianiu  bazy  sportowo-rekreacyjnej,  ale  także  na  rozwijaniu  usług  w  zakresie
rekreacji, promocji sportu i rekreacji. 

Referat Kultury Fizycznej i  Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej  prowadzi swoją
działalność  wykorzystując  obiekty  sportowe  i  rekreacyjne, administruje  obiektami  sportowymi  przy
ul. Sportowej 4 :

- Kryta Pływalnia;
- Hala Sportowa im Agaty Mróz Olszewskiej;
- Basen Sezonowy;
- Stadion Miejski wraz z Pawilonem Sportowym i Halą Treningową;
- Boisko Orlik 2012 ;
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- Siłownia Zewnętrzna.

Dodatkowo Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada obiekty sportowe :
- Boisko Sportowe w Szarwarku;
- Boisko Sportowe w Smęgorzowie;
- Skatepark oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr.2;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr. 1;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr.3;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Lipinach;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Laskówce Chorąskiej;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Gruszowie Wielkim;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Nieczajnej Górnej;
- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Smęgorzowie;
- boisko do koszykówki w Parku Miejskim;
- Otwarte Strefy Aktywności w Parku Miejskim oraz przy ul. Kopernika.

Do  zadań  referatu  należy  organizacja  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych,  a  także  stworzenie
warunków  do  uprawiania  sportu  klubom  sportowym  i  stowarzyszeniom,  poprzez  przygotowanie
i udostępnianiu obiektów sportowych.

 Referat Kultury Fizycznej i Sportu w latach od 2017 - 2019 r. prowadził zajęcia :

- sekcja piłki siatkowej (zlikwidowana w 2019 r. z powodu małej ilości osób zainteresowanych);
- sekcja piłki ręcznej (również zlikwidowana w 2019 r. z podobnych przyczyn);
- sekcja pływacka;
- szkółka pływania godzinne zajęcia prowadzone w grupach 15 osobowych;
- aqua aerobik zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu.

Z obiektów udostępnianych przez referat a także z gminnych obiektów sportowych korzystają:
- MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska;
- Run Team Dąbrowa Tarnowska
- Krav Maga ( zajęcia prowadzone do 2018 r, zlikwidowane z powodu braku chętnych)
- Boks Tayski;
- obozy oraz treningi  piłki  ręcznej  organizowane przez Małopolski  Związek Piłki  Ręcznej  oraz kluby
zrzeszone w MZPR.

Są  to  w  większości  kluby  i  stowarzyszenia  z  terenu  gminy  zarejestrowane  w  KRS  lub
w  ewidencji  stowarzyszeń  kultury  fizycznej  prowadzonej  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Dąbrowie
Tarnowskiej.  Ponadto  obiekty  sportowe  udostępniane  są  grupom  niezrzeszonym  oraz  szkołom
podstawowym i średnim z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Działalność Referatu Kultury Fizycznej i Sportu skupia się na organizacji  cyklicznych imprez
sportowych  odbywających  się  na  terenie  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  i  polegających  na  współpracy
referatu z klubami i stowarzyszeniami, takich jak :
- Zawody  pływackie  (  walentynkowe  i  mikołajkowe  organizowane  przez  Referat  Kultury  Fizycznej
i Sportu)
- Halowe turnieje WOŚP piłki nożnej i siatkowej (turnieje organizowane przez Dąbrowski Dom Kultury
i Referat Kultury Fizycznej i Sportu);
- Tour  de  Powiśle  wyścig  rowerowy  dla  amatorów  (wyścig  kolarski  organizowany  przez
Stowarzyszenie „Strzelec”)
- Biegnij  Dąbrowo  (  bieg  ulicami  miasta  organizowany  przez  stowarzyszenie  Run  Team  przy
współudziale Referatu Kultury Fizycznej i Sportu);
- Przybij Piątkę ( bieg charytatywny organizowany przez stowarzyszenie Run Team przy współudziale
Referatu Kultury Fizycznej i Sportu);
- Bieg  Niepodległościowy  (bieg  organizowany  przez  stowarzyszenie  Run  Team  przy  współudziale
Referatu Kultury Fizycznej i Sportu);
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- Bieg  Wilczym  Tropem  (bieg  z  okazji  pamięci  Żołnierzy  Wyklętych  organizowany  przez  Referat
Promocji Kultury i Informatyzacji);
- Memoriał  Trenerów (zawody  łucznicze  poświęcone  pamięci  trzech  trenerów łucznictwa  Dąbrovii  -
Gerarda Borsy, Janusza Czuba, Janusza Hudyki , organizowane przez klub MLKS Dąbrovia);
- Sylwestrowy  Turniej  Halowej  Piłki  Nożnej  (turniej  organizowany  przez  MLKS  Dąbrovia  ,  przy
współudziale Referatu Kultury Fizycznej i Sportu);
- Mistrzostwa  Klubów  Sportowych  zrzeszonych  w  PPN  Żabno  (turniej  halowej  piłki  nożnej
organizowany prze MLKS Dąbrovia przy współudziale Referatu Kultury Fizycznej i Sportu);
- Dębowa Jesień ( turniej halowej piłki nożnej dla dzieci organizowany przez FA Dąbrowa Tarnowska);
- Turniej  Szachowy  o  Puchar  Fundacji  „  Cordare”(turniej  szachowy  organizowany  przez  fundację
„ Cordare” przy współudziale Referatu Kultury Fizycznej i Sportu);
- Mecze  piłki  nożnej  organizowane  przez  kluby  sportowe  wynikające  z  rozgrywek  organizowanych
przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej.

Z  powyższego  wynika,  że  podjęte  działania  przy  organizacji  zawodów  i  imprez  sportowych
w  ubiegłych  latach  polegały  w  większości  na  współpracy  gminy  za  pośrednictwem  referatów
z  organizacjami  (stowarzyszenia,  kluby  sportowe).  Dodatkowe  informacje  zawarte  są  w  Programie
Współpracy  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego (informacje  zawarte  są  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej lub w Referacie Spraw Administracyjnych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej). Można powiedzieć, że działalność gminnych klubów sportowych i stowarzyszeń kultury
fizycznej  jest  powiązana  z  działaniami  Referatu  Kultury  Fizycznej  i  Spotu.  Konsekwentna  realizacja
zadań z zakresu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, stwarzanie dobrego klimatu dla rozwoju klubów
sportowych i stowarzyszeń, zwiększanie ofert zajęć sportowych dla osób w różnym wieku, to czynniki
ważne dla rozwijania się sportu i kultury fizycznej. 

Dostępna oferta  zajęć  sportowo  -  rekreacyjnych  pozwala mieszkańcom  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska uprawiać różnorodne dyscypliny sportowe i atrakcyjne spędzić wolny czas. 

6. Ochrona zdrowia

Na terenie Miasta Dąbrowa Tarnowska skupia się podstawowa baza medyczna dla mieszkańców
miasta oraz całej gminy. Zadania w zakresie ochrony zdrowia realizują działające na terenie gminy ośrodki
zdrowia, a także gabinety lekarskie, stomatologiczne oraz apteki.

Podstawowym  elementem  systemu  opieki  zdrowotnej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  jest  szpital
powiatowy,  który  bezpośrednio  realizuje  obowiązek  ochrony  zdrowia,  poprzez  zapewnienie  ogółowi
ludności  zamieszkującej  na  obszarze  jego  działania  medycznej  opieki  stacjonarnej  i  specjalistycznego
lecznictwa ambulatoryjnego oraz rehabilitacji i podstawowej opieki zdrowotnej. Zespół Opieki Zdrowotnej,
znajdujący  się  przy  ul.  Szpitalnej  1,  33-200  Dąbrowa  Tarnowska,  działający  w  regionie  Dąbrowy
Tarnowskiej zapewnia podstawowe i wybrane specjalistyczne usługi medyczne. W ramach ZOZ funkcjonują
następujące oddziały:
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Chirurgii Ogólnej 
• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
• Oddział Chorób Płuc
• Oddział Chorób Wewnętrznych 
• Oddział Dziecięcy
• Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
• Oddział Położniczo – Ginekologiczny
• Oddział Noworodków
• Izba Przyjęć, Pogotowie Ratunkowe i Opieka Całodobowa
• Zakład Opiekuńczo –  Leczniczy,  w którym z całodobowej  opieki,  mogą korzystać  osoby,  które
z  uwagi  na  stan  zdrowia  oraz  brak  możliwości  funkcjonowania  w środowisku  domowym –  wymagają
pielęgnacji i rehabilitacji.
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W ramach ZOZ funkcjonują także specjalistyczne poradnie:
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Diabetologiczna
• Poradnia Endokrynologiczna
• Poradnia Geriatryczna
• Poradnia Ginekologiczna
• Poradnia Gruźlicy i Chorób płuc dla dorosłych
• Poradnia Gruźlicy i Chorób płuc dla dzieci
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Laryngologiczna
• Poradnia Medycyny Pracy
• Poradnia Neonatologiczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Nefrologiczna
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
• Poradnia Rehabilitacyjna
• Poradnia Reumatologiczna
• Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

 Podmiotem powołanym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska do udzielania świadczeń zdrowotnych
mieszkańcom jest  Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, mający swoją
siedzibę przy  ul. Piłsudskiego 23; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Placówka oferuje mieszkańcom możliwość
korzystania  ze  świadczeń  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej.  W  skład  SG  ZOZ  wchodzą  komórki
organizacyjne:  Zespół  gabinetów  internistycznych  (poz),  Zespół  gabinetów  poradni  dziecięcych  (poz),
Poradnia  specjalistyczna  ginekologii  i  położnictwa,  Gabinet  diagnostyczno-zabiegowy  przy  poradni
specjalistycznej  ginekologii  i  położnictwa,  Poradnia  medycyny  pracy,  Lekarska  poradnia  rehabilitacji
medycznej,  Poradnia stomatologiczna,  Poradnia pielęgniarek środowiskowych (poz),  Poradnia położnych
środowiskowych  (poz),Pracownia  diagnostyki  laboratoryjnej,  Zespół  gabinetów  medycyny  szkolnej,
Pracownia EKG, Pracownia ultrasonograficzna, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia
masażu leczniczego,  Gabinet  Zabiegowy dla dorosłych,  Gabinet  Zabiegowy dla dzieci,  Punkt  szczepień,
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dąbrowie Tarnowskiej,  Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej
Nr  2  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  Gabinet  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy
przedlekarskiej  w  Szkole  Podstawowej  Nr  3  im.  Bohaterów  Powiśla  Dąbrowskiego  w  Dąbrowie
Tarnowskiej.

W ramach świadczenia usług Podstawowej Opieki Lekarskiej udzielanej w ramach NFZ  na terenie
tutejszej  gminy  działa  również  Szpitalna  Przychodnia  Rodzinna,  w której  przyjmują  lekarze  interniści,
pediatrzy oraz zatrudnione są pielęgniarki i położne.

Mieszkańcy gminy mogą również skorzystać z opieki zdrowotnej oferowanej w ramach prywatnych
przychodni  lekarskich  takich  jak:  „Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  „Diagmed”  Jacek  Bajorek,
Norbert  Kopeć  Sp.  j.”,  „Centrum  Medyczne  Unident”  oraz  Centrum  Medyczne  „Reha  –  Med”,  które
świadczą usługi finansowane w ramach NFZ, jak i posiadają możliwość skorzystania z prywatnej praktyki
lekarskiej.  Wspomnieć również należy o licznie funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowa Tarnowska
prywatnych  gabinetach  lekarskich.  Na  obszarze  Gminy  działa  10  aptek  –  jednakże  wszystkie  są
zlokalizowane w centrum Miasta Dąbrowy Tarnowskiej.

Opiekę  paliatywną  zapewnia  Hospicjum Św.  Brata  Alberta  w Dąbrowie  Tarnowskiej,  która  jest
placówką  leczniczą  prowadzoną  przez  Kościół  (Caritas  Diecezji  Tarnowskiej).  Zapewnia   stacjonarną
i  całodobową opiekę  medyczną dla  osób nieuleczalnie  chorych będących w terminalnej  fazie  choroby,
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głównie  choroby  nowotworowej.  Pobyt  w  Hospicjum  jest  nieodpłatny.  Środki  na  działalność  Placówki
pochodzą z NFZ, Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz dobroczyńców.

  7.   Zasoby i warunki mieszkaniowe

Dąbrowa  Tarnowska  posiada  kilka  jedno-  i  wielorodzinnych  osiedli  mieszkaniowych.  Osiedle
Westerplatte, mieszczące ponad 2 100 mieszkańców, zostało zmodernizowane poprzez ocieplenie budynków
oraz  przekształcenie  parkingów na  bardziej  funkcjonalne.  Na  terenie  osiedla  swoją  siedzibę  ma  szkoła
podstawowa,  rozlokowana  w  dwóch  odrębnych  budynkach,  przy  których  znajdują  się  wyposażone
i wielofunkcyjne boiska sportowe. Osiedle Westerplatte jest atrakcyjne ze względu na położenie w centrum
miasta  oraz  dostęp  do  pełnej  infrastruktury.  Znajdują  się  tam  też  wyposażone  place  zabaw,  które
przystosowane są pod względem bezpieczeństwa także dla najmłodszych mieszkańców. W podobny sposób
urządzone i przystosowywane są pozostałe osiedla, o łącznej populacji ok. 1 200 osób. Na terenie Osiedla
Kościuszki znajduje się wyposażony plac zabaw, swoja siedzibę ma Dąbrowski Dom Kultury, a w pobliżu
znajduje się Park Miejski. Na Osiedlu domków jednorodzinnych stworzono  Otwartą Strefę Aktywności.

W  miejsce  przestarzałej  kotłowni  miejskiej  wybudowano  kilkanaście  nowoczesnych  kotłowni  
z piecami kondensacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach i blokach osiedlowych, dzięki
czemu  zmniejszeniu  uległa  emisja  szkodliwych  pyłów  i  gazów.  W  ostatnich  latach  można  zauważyć
zwiększoną aktywność prywatnych inwestorów oraz rozwój usług deweloperów.

Tabela nr 13 – Zasoby mieszkalne Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 – 2019

Wyszczególnienie 2017 2018 2019

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy, 
w tym:

188 169 166

Liczba mieszkań socjalnych  11 11 11
Liczba mieszkań chronionych 1 1 1
Liczba oczekujących na mieszkania socjalne 6 7 5
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu 
socjalnego

0 0 0

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok

  8.  Bezpieczeństwo

Pojęcie  bezpieczeństwa  publicznego  nie  jest  do  końca  zdefiniowane,  jednakże  w świetle  art.  5
Konstytucji  RP  bezpieczeństwo  obywateli  jest  podstawowym  zadaniem  państwa,  cyt.  „Rzeczpospolita
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka
i  obywatela  oraz  bezpieczeństwo  obywateli,  strzeże  dziedzictwa  narodowego  oraz  zapewnia  ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”12

Na istotę bezpieczeństwa publicznego zwraca uwagę między innymi Stanisław Pikulski, profesor
nauk prawnych. Wskazuje on na nie jako na najwyższą wartość społeczną, która warunkuje bezpieczeństwo
życia, zdrowia obywateli i ich najbliższych, a także gwarantuje nienaruszalność ich mienia. Definiuje on
pojęcie  bezpieczeństwa  publicznego  jako  pewien  pożądany  stan  rzeczy,  gwarantujący  niezakłócone
funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie oraz bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia obywateli. 13

S.  Pikulski  podkreśla  równocześnie,  że  to  podmiot  zagrożony,  a  nie  jego  źródło  przesądza
o  przyporządkowaniu  do  tej  kategorii.  Bezpieczeństwo  publiczne  może  być  zatem  zakłócone  przez

12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej….. op. cit
13 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne

i administracyjne zagadnienia bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-
gospodarczej, Olsztyn 2000, s. 101. 
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człowieka umyślnie bądź nieumyślnie, nosić znamiona przestępstwa lub jedynie wykroczenia. Może ono być
również zakłócone niezależnie od woli człowieka, a więc przez siły natury: powodzie, pożary, itp. 14

Pojęcie  bezpieczeństwa  zdrowia,  życia  i  mienia  koncentruje  się  wokół  zagrożeń  związanych
z przestępczością, ruchem komunikacyjnym, spokojem publicznym czy zdarzeniami losowymi. Zadaniami
z  zakresu  bezpieczeństwa  publicznego  z  ramienia  miasta  zajmuje  się  Burmistrz  Dąbrowy  Tarnowskiej
z  podległym  mu Gminnym Zespołem Zarządzania  Kryzysowego  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  (GZZK),
a ponadto Policja, Straż Pożarna oraz służba zdrowia z ratownictwem medycznym.

Komenda Powiatowa Policji ma swoją siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 4,
która  podlega  pod Wojewódzką Komendę Policji  w Krakowie.  Swoim zasięgiem obejmuje cały powiat
dąbrowski,  a  w  ramach  struktury  organizacyjnej  działa  również  Komisariat  Policji  w  Szczucinie.  Na
potrzeby opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021 – 2027 ujęto wyłącznie dane statystyczne obejmujące rejon podległy KPP Dąbrowa
Tarnowska,  nie  uwzględniając  KP  Szczucin.  Na  terenie  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  pracuje  trzech
dzielnicowych,  którzy oprócz pracy w wyznaczonym rejonie  odpowiedzialni  są  za  prowadzenie  działań
priorytetowych  służących  poprawie  bezpieczeństwa  w  rejonie.  Dodatkowo  odpowiedzialni  są  za
patrolowanie  dodatkowych  miejsc  zgromadzeń  młodzieży,  która  swoim zachowaniem zakłóca  porządek
publiczny, spożywa alkohol oraz niszczy mienie publiczne.

Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem dynamicznym i podlega
ciągłej zmianie. Poprzez swą intensywność i częstotliwość  oddziałuje również na społeczeństwo, wpływa na
ich zachowania i funkcjonowanie. 

Analizując dane statystyczne otrzymane z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
dot. popełnionych przestępstw wraz ze wskaźnikiem ich wykrywalności  popełnionych  w okresie 2017 -
2019  na terenie Miasta  i Gminy Dąbrowa Tarnowska nie można stwierdzić tendencji spadkowej, jedynie
wskazać jej charakter skokowy. Jednak jest to zbyt krótki okres czasu, żeby można stwierdzić o poprawie
czy pogorszeniu bezpieczeństwa na terenie gminy. Poniższe tabele zawierają dane statystyczne w zakresie
wybranych popełnionych przestępstw oraz wskaźników ich wykrywalności  obejmujące  oddzielnie teren
Miasta Dąbrowa Tarnowska, a oddzielnie Gminę Dąbrowa Tarnowska z wyłączeniem miasta.

Tabela nr 14 -  Rodzaje przestępstw wraz ze wskaźnikiem ich wykrywalności  popełnionych  w okresie 2017 -2019 na
terenie Miasta Dąbrowa Tarnowska oraz Gminy Dąbrowa Tarnowska

RODZAJ PRZESTĘPSTWA
Miasto Dąbrowa Tarnowska

Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrywalności

2017 2018 2019 2017 2018 2019

W tym:

kryminalne 706 214 315 96,88 82,79 87,3
przeciwko mieniu 110 74 133 84,55 54,67 69,92
życiu i zdrowiu 8 3 18 87,50 100 0
drogowe 28 21 17 100 94,24 94,12
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 577 110 138 100 100 100
przeciwko rodzinie i opiece 5 6 9 100 100 100

RODZAJ PRZESTĘPSTWA
Gmina Dąbrowa Tarnowska 

Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrywalności

2017 2018 2019 2017 2018 2019

W tym:

kryminalne 26 68 78 40,74 63,77 58,97
przeciwko mieniu 22 58 71 26,09 57,63 47,89
życiu i zdrowiu 0 2 2 - 100 50
drogowe 12 11 11 100 100 90,91
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 3 0 1 100 - 100
przeciwko rodzinie i opiece 4 3 6 100 100 100

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

14 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia..., s.101. 
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W ostatnich  trzech  latach  Policja  odnotowała  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska
w  większości  wzrost  przestępstw  stwierdzonych,  zarówno  na  terenie  m.  Dąbrowy  Tarnowskiej,  jak
i  w pozostałych miejscowościach Gminy Dąbrowa Tarnowska.  Biorąc pod uwagę powyższe informacje,
w porównaniu danych z roku 2018 do danych z roku 2019 r. zauważalny jest wzrost liczby popełnionych
przestępstw, poza przestępstwami drogowymi, gdzie odnotowano spadek. Być może w tym przypadku duże
znaczenie odegrały prowadzone zajęcia profilaktyczno – edukacyjne nt. Ruchu drogowego czy realizowane
co roku w coraz szerszym zakresie akcje prewencyjne, takie jak np. „Akcja Znicz”.

Tabela nr 15  -  Liczba przeprowadzonych interwencji procedura Niebieskiej Kart w okresie 2017 - 2019

Przeprowadzono interwencji dot. NK 2017 2018 2019

Przemoc w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty 
(powiat dąbrowski)

- 84 81

w tym w Gminie Dąbrowa Tarnowska 28 29 39
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Z  powyższych  danych  wynika,  że  rośnie  liczba  przeprowadzonych  interwencji  dotyczących
Niebieskich  Kart.  Co  zaskakujące,  liczba  założonych  Kart  Niebieskich  maleje  w  ujęciu  statystycznym
w powiecie  dąbrowskim,  natomiast  rośnie  w Mieście  i  Gminie  Dąbrowa Tarnowska.  Wyniki  te  można
rozumieć  dwojako:  po  pierwsze  –  jako  efekt  świadomości  ludzi  na  temat  możliwości  wszczęcia  takiej
procedury oraz/lub efektywnej pracy Miejsko-Gminnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Dąbrowie  Tarnowskiej,  po  drugie  zaś  jednak  jako  efekt  pogorszenia  funkcjonowania  i  stanu  rodzin,
zwiększonej liczby przestępstw przeciwko  życiu i zdrowiu oraz przeciwko rodzinie i opiece, a także innych.

Dzielnicowi  Komendy Powiatowej  Policji  w Dąbrowie  Tarnowskiej  współpracują  z  placówkami
oświatowo - wychowawczymi, jak również z poszczególnymi organami administracji samorządowej jak np.
Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  czy  MOPSiWR w Dąbrowie  Tarnowskiej.
Podejmowane  są  działania  w  celu  ograniczenia  liczby  przestępstw  i  wykroczeń  w  szkołach  oraz
w bezpośrednim otoczeniu  szkół.  Policjanci  z  Komendy Powiatowej  Policji  realizują  na  terenie  Gminy
Dąbrowa Tarnowska programy edukacyjno – profilaktyczne. Spotykają się z dziećmi i młodzieżą w szkołach
organizując  liczne  pogadanki  na  temat  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, domu,  szkole  oraz  podczas
zabaw. Wizyta funkcjonariuszy bywa nie tylko teoretyczna, ale również praktyczna np. dzięki wyposażeniom
dzieci w odblaski.

Tabela nr 16 -  Liczba przeprowadzonych spotkań przez funkcjonariuszy Policji w okresie 2017 – 2019 na terenie
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Liczba 2017 2018 2019
spotkań (w szkołach, z sołtysami, właścicielami obiektów 
handlowych)

97 98 107

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Policjanci  z  Komendy  Powiatowej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  na  wniosek  Sądu  lub  Prokuratury
podejmują zespół czynności związanych z przemieszczaniem osoby pozbawionej wolności lub nietrzeźwej
do  siedziby  jednostki  organizacyjnej  Policji  lub  innego  miejsca  wskazanego  przepisami  prawa  lub
określonego przez uprawniony organ zwanego doprowadzeniem. Czynności służbowe w zakresie konwojów
i  doprowadzeń mają  na  celu  ochronę  osób lub  przedmiotów przed  zamachem lub  jakimkolwiek  innym
nieuprawnionym działaniem skutkującym zagrożeniem życia  i  zdrowia  albo  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego. 
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Tabela nr 17 – Liczba doprowadzeń (Sąd, Prokuratura, Zakład Karny) w okresie 2017 – 2019

Liczba 2017 2018 2019

doprowadzeń (Sąd, Prokuratura, Zakład Karny) 244 146 164

   Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Policja stosując się do przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z 2001 roku ma
uregulowane  postępowanie  w  sprawie  przyznawania  mandatów,  które  występują  w  trzech  rodzajach:
gotówkowy, kredytowany oraz kredytowany zaoczny. W niżej przedstawionej statystyce wzięto pod uwagę
MKK  czyli  mandaty  karne  kredytowane  tzn.   wydawane  ukaranemu  za  potwierdzeniem  odbioru.
Podstawową przesłanką do zastosowania trybu mandatowego jest zgoda sprawcy wykroczenia na przyjęcie
mandatu.  Sprawca wykroczenia  musi  zostać pouczony o swym prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz
o konsekwencjach takiej odmowy. Z kolei wniosek o ukaranie jest pismem procesowym skierowanym do
sądu,  w  którym  określonej  osobie  przedstawiony  jest  zarzut  popełnienia  określonego  wykroczenia
(wykroczeń), stanowiącym jednocześnie żądanie rozpoznania sprawy i ukarania tej osoby. W postępowaniu
w sprawach o wykroczenia pełni taką samą funkcję jak akt oskarżenia w procesie karnym.

Tabela nr 18 -  Liczba nałożonych: MKK, pouczeń  i wniosków o ukaranie do sądu w latach 2017 – 2019

Liczba nałożonych: 2017 2018 2019

Mandatów Karnych Kredytowanych (MKK) 8767 5506 5886

pouczeń Nie są prowadzone statystyki z wyłączeniem
poszczególnych gmin oraz ogólnej sumy pouczeń

wniosków o ukaranie do sądu 678 726 614

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Analizując ruch drogowy w gminie Gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2017-2019 można zauważyć,
że w 2018 r. zarejestrowano największą liczbę wypadków (37), a co za tym idzie liczbę zabitych i rannych.
Mimo, iż w roku następnym tj. 2019r. znacznie spadła liczba wypadków i rannych, oraz nie było żadnych
ofiar śmiertelnych, statystycznie wzrasta corocznie liczba kolizji drogowych.

Tabela nr 19  - Dane dotyczące ruchu drogowego w Gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 – 2019

Zdarzenie
ogółem

Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
24 37 6 1 3 0 27 41 9 133 151 178

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Działania  ratowniczo-gaśnicze  prowadzi  Komenda  Powiatowa  Straży  Pożarnej  w  Dąbrowie
Tarnowskiej z siedzibą przy ul. Żabieńskiej 20 w Dąbrowie Tarnowskiej  we współpracy z działającymi na
terenie Gminy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w KSRG (Krajowy system ratowniczo-gaśniczy):
• Ochotnicza Straż Pożarna Smęgorzów

2. Ochotnicza Straż Pożarna z poza KSRG
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• Ochotnicza Straż Pożarna Szarwark,
• Ochotnicza Straż Pożarna Żelazówka,
• Ochotnicza Straż Pożarna Nieczajna Górna,
• Ochotnicza Straż Pożarna Lipiny,
• Ochotnicza Straż Pożarna Laskówka Chorąska,
• Ochotnicza Straż Pożarna Gruszów Wielki.

9.  Infrastruktura pomocy społecznej

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

Pomoc społeczną na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Wsparcia Rodziny, z siedzibą przy ul. Kościuszki 15 a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, który jest
gminną  jednostką  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  działającą  w  formie  jednostki
budżetowej  oraz stanowi  wyodrębniony  organizacyjnie  zespół  osób  i  środków  majątkowych  Gminy
Dąbrowa Tarnowska.  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  Wsparcia  Rodziny  w Dąbrowie  Tarnowskiej
został utworzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XI/127/15 z dnia 28
sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska pod nazwą „Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.” 

Uchwałą  NR  XX/294/16  Rady  Miejskiej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  z  dnia  27  września  2016  roku
uchwalono Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
w którym zawarto ustalenia, że Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej,
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.
W § 3. Statutu zawarto obowiązujące przepisy prawa w oparciu o które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej działa, wyszczególnione w rozdziale II niniejszej Strategii pn.
„Uwarunkowanie  prac  nad  Gminną  Strategią  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  Miasta  i  Gminy
Dąbrowa  Tarnowska  na  lata  2021  –  2027”,  podrozdział  „Podstawy  prawne  Gminnej  Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  na lata 2021 – 2027.
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W ramach MOPSiWR  wyodrębniono następujący schemat organizacyjny:

Rys. nr 3 – Schemat organizacyjny MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej 
Źródło: Regulamin Organizacyjny MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

Celem działalności Ośrodka jest: 
1)  zaspakajanie  niezbędnych  potrzeb  życiowych  osób  i  rodzin  oraz  umożliwienie  im  bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem;
3)  zapobieganie  powstawaniu  trudnych  sytuacji  życiowych  osób  i  rodzin  oraz  umożliwianie  osobom
i  rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 
1)  tworzenie  warunków  organizacyjnych  funkcjonowania  pomocy  społecznej,  w  tym  rozbudowę
niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) animowanie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej,
5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
6) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

Ośrodek  realizuje  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  zlecone  gminie  zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, do których w szczególności należy: 
1)  organizowanie i  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
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2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku
i  niezbędnego  ubrania  cudzoziemcom,  którym  udzielono  zgody  na  pobyt  na  pobyt  ze  względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ośrodek wykonuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze fakultatywnym, do
których w szczególności należy: 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
4)  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 oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto  Ośrodek  realizuje  zadania  własne  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze
obowiązkowym, do których w szczególności należy: 
1)  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;
2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego; 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)  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
10) organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych,  w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11) praca socjalna;
12) dożywianie dzieci;
13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;
15) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
16)  sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  wojewodzie,  również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
17)  prowadzenie  i  utrzymywanie  ośrodka  pomocy  społecznej,  w  tym  zapewnienie  środków  na
wynagrodzenia pracowników;
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18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19)  opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek  realizuje  wiele  innych  zadań  zawartych  w  Statucie  MOPSiWR,  dostępnym
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zadania wynikają również z obowiązku realizacji zadań wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych,  ustawy o  zatrudnieniu  socjalnym,  ustawy o  pomocy  państwa
w wychowaniu dzieci,  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dodatkowo w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej realizowany jest Program Karty Dużej Rodziny, a także
prowadzona  jest  Placówka  Wsparcia  Dziennego  dla  dzieci  i  młodzieży„Jutrzenka”,  która  obejmuje
wsparciem dzieci  i  młodzież  do  18  roku  życia  wraz  z  rodziną  –  rodzice/opiekunowie  z  terenu Gminy
Dąbrowa Tarnowska. 

Na  mocy  ustawy  o  pomocy  społecznej  prowadzona  jest  również  pomoc  osobom  i  rodzinom
w postaci pracy socjalnej, która według art.  6 pkt 12 w/w ustawy oznacza „interdyscyplinarną działalność
zawodową mającą na  celu  pomoc  osobom i  rodzinom we wzmacnianiu  lub  odzyskiwaniu  zdolności  do
funkcjonowania  w  społeczeństwie  poprzez  pełnienie  odpowiednich  ról  społecznych  oraz  tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi”15. 

Ponadto pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzą w ramach Streetworking
stały  monitoring  środowiskowy,  na  podstawie  którego  identyfikują  osoby  i  rodziny  znajdujące  się
w sytuacjach kryzysowych. Taki rodzaj pracy socjalnej Streetworking stanowi przykład metody „outreach”
(wyjście - sięganie - poza - do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Jest to
innowacyjna forma pracy socjalnej,  która  stała  się  ostatnio popularną w zinstytucjonalizowanej  pomocy
państwa nad osobami zmarginalizowanymi. Metoda ta, poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie
na  zasoby  i  potrzeby  klienta,  a  także  elastyczność  i  niezinstytucjonalizowanie,  umożliwia  pomaganie
ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezauważanym. Pozwala na docieranie ze wsparciem do
wielu  grup  społecznych,  m.  in.  osób bezdomnych,  zagrożonym bezdomnością  oraz  osób wykluczonych
społecznie - w miejscach ich przebywania (ulicach, ogródkach działkowych, altankach, piwnicach, klatkach
schodowych, pustostanach).

Ośrodek  prowadzi  różne  formy  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych  poprzez  współpracę
z   Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Dąbrowie  Tarnowskiej.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  współpracuje
z kuratorami sądowymi, pedagogami szkół, policją, ośrodkami zdrowia i innymi instytucjami działającymi
na  rzecz  dobra  rodziny.  OPS  podejmuje  również  szereg  inicjatyw,  zmierzających  do  ograniczenia
negatywnych  skutków  zjawisk  społecznych,  a  jednocześnie  aktywizujących  środowiska  zagrożone
dysfunkcjonalnością.  OPS  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  obecnie  realizuje  projekt  pn.  „Droga  do  sukcesu"
w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Głównym celem projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez aktywizację
społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. Grupą docelową projektu jest 60 osób
w wieku aktywności  zawodowej.   Uczestnicy Projektu  „Droga do sukcesu”, zakwalifikowali  do  usługi
aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu objęcie są  grupowym i indywidualnym
wsparcie  doradcy  zawodowego.  Cześć  z  UP zostaje  skierowana  na  staż,  a  część  na  szkolenia/kursy.
W  efekcie  końcowym  min.  4  osoby  z  każdej  edycji  projektu  zostaje  zaktywizowana  zawodowo
i  zatrudniona na ½ etatu na minimum 3 miesiące.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przykłada wielką
wagę do kwestii postrzegania ośrodka nie tylko przez pryzmat instytucji przyznającej świadczenia pieniężne,
lecz jako kreatora lokalnej polityki społecznej, skierowanej do wszystkich mieszkańców gminy. W tym celu
realizuje projekty socjalne skierowane do rodzin i osób samotnych z różnymi problemami, a mających na
celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem
społecznym.

15 Ustawa o pomocy społ…. op. cit
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Tutejszy OPS  realizuję następujące programy:
1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021; 
2. Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony osób poszkodowanych w wyniku

przemocy w gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2016 – 2020.
3. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020
4. Program wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który poprzez organizację pozarządową

Stowarzyszenie  Osób  Niepełnosprawnych  „Pomocna  Dłoń”  w  ramach  Banku  Żywności,  mającego
siedzibę  w  MOPSiWR,  wydaje  żywność  potrzebującym  mieszkańcom  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska.

6. Projekt  POWER 2.5  Skuteczna  pomoc  społeczna,  Wiedza  Edukacja  Rozwój  pn.  "Profesjonalne
usługi  pomocowe"  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza,  Edukacja,  Rozwój  2014-2020
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  którego  głównym  Celem
Projektu  jest  podniesienie  jakości  usług  świadczonych  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
poprzez profesjonalizację i efektywniejszą obsługę osób korzystających ze wsparcia. 

W ramach MOPSiWR zatrudnieni  są  specjaliści;  psycholog (na  umowę o  pracę)  oraz  prawnik.
logopeda,  konsultant  ds.  przemocy  oraz  konsultant  psychoterapii  uzależnień  (zatrudnieni  na  umowę
zlecenie).

Tabela nr 20 -  Wykaz jednostek współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparciem Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z charakterystyką tej współpracy

Lp. Nazwa jednostki Zasady współpracy

1. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie zadań ustawowych ,
bieżąca współpraca w każdym zakresie 
w sprawach dotyczących klientów OPS 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie zadań ustawowych 

3. Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie rozpowszechniania kultury i działań
profilaktyczno - edukacyjnych

4.  Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej 
w Dąbrowie Tarnowskiej

w zakresie rozpowszechniania kultury i działań
profilaktyczno - edukacyjnych

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 

w zakresie zadań ustawowych 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy w zakresie wsparcia dla osób upośledzonych
umysłowo 

7. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sutków w zakresie wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych

8. Domy Pomocy Społecznej kierowanie do domu pomocy społecznej i ścisła
bieżąca współpraca 

9. Jednostka Wspierająca Rodzinę w zakresie zadań ustawowych 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie
Tarnowskiej

w zakresie zadań ustawowych 

11. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie wsparcia dla osób upośledzonych
umysłowo 

12.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Dąbrowie

Tarnowskiej

w zakresie określenia potrzeb rozwojowych
 i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości

psychofizycznych, pomocy w rozwiązywaniu
problemów

13. Prokuratura sprawy klientów OPS na bieżąco, współpraca 
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w sytuacjach nagłych, gdzie zachodzi
nieprzestrzeganie prawa 

14. Sąd Rejonowy,
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

w zakresie zadań ustawowych 

15.

Placówki służby zdrowia bieżący kontakt pracownika socjalnego, asystenta
rodziny i koordynatora ds. usług opiekuńczych;

zapewnienie opieki zdrowotnej dla
podopiecznych; stała współpraca w zakresie
potrzeb podopiecznych; pomoc w zakresie

uzyskania porad specjalisty 

16. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

w zakresie wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych i ich, wydawanie żywności 

z Banku Żywności

17. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy
Dąbrowskim Domu Kultury

współpraca podczas działań środowiskowych,
organizowania społeczności lokalnej; 

18. Związek Dąbrowiaków współpraca podczas działań środowiskowych,
organizowania społeczności lokalnej; 

19. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej

współpraca podczas działań środowiskowych,
organizowania społeczności lokalnej; 

20. Świetlica Parafialna przy Parafii Najświętszej Maryi Panny
Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

W zakresie opieki nad dziećmi; współpraca
podczas działań środowisk 

21. Przedszkola, Szkoły, Żłobek W zakresie opieki nad dziećmi; współpraca
podczas działań środowisk 

22. Dzienny Dom Opieki „Senior+”

Wydawanie decyzji kierujących dla mieszkańców
gminy, współpraca podczas działań

środowiskowych, organizowania społeczności
lokalnej; 

23. Caritas Diecezji Tarnowskiej (Kuchnia Betania) w zakresie pomocy żywnościowej, wydawanie
posiłków,

24. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Dąbrowie Tarnowskiej

w zakresie zadań ustawowych 

25. Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności

26. Towarzystwo  Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło
Dębica 

w zakresie zapewnienia schronienia osobom
bezdomnym

27.  Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy w Krakowie

w zakresie upowszechniania informacji na temat
realizowanych programów oraz form wsparcia

przewidzianych do realizacji 
przez OHP

Źródło: opracowanie własne MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

2.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje opieką wszystkie dzieci
w  wieku  od  0  do  3  lat,  w  wieku  przedszkolnym,  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych
i  średnim w  Powiecie  Dąbrowskim,  w  skład  którego  wchodzi  Gmina  Dąbrowa  Tarnowska.  Zadaniem
poradni  jest  udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i  logopedycznej  dzieciom i  młodzieży,
a także rodzicom i nauczycielom  związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia
realizuje  zadania  w  szczególności  przez:  diagnozowanie,  opiniowanie  działalność  terapeutyczną,
prowadzenie  grup  wsparcia,  prowadzenie  mediacji,  interwencję  kryzysową,  działalność  profilaktyczną,
poradnictwo,  konsultacje,  działalność  informacyjno-szkoleniową.  Poradnia  udziela  pomocy uczniom,  ich
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rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie należącym do poradni.
Działalność  poradni  jest  bezpłatna.  Pracownicy  poradni  realizują  zadania  również  poza  poradnią,
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.  Poradnia mieści się w budynku przy
ul.  Szpitalnej  1  w Dąbrowie  Tarnowskiej,  który  dzieli  z  Powiatowym Zespołem ds.  Orzekania  Stopnia
Niepełnosprawności i PCPR.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej 

Wsparcie mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
które jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej na poziomie powiatu, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1
w Dąbrowie Tarnowskiej.  

PCPR  w Dąbrowie Tarnowskiej  zajmuje w strukturze samorządu powiatowego miejsce szczególne,
gdyż  przy  udziale  innych wyspecjalizowanych jednostek  organizacyjnych (tj.  domy pomocy społecznej,
placówka  opiekuńczo  –  wychowawcza  czy  punkt  interwencji  kryzysowej)  wykonuje  kompleksowo
wszystkie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  mające  na  celu  poprawę  funkcjonowania  rodziny,
zapobieganie i  przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności  rodzin. Zakres działalności
PCPR jest bardzo szeroki i skupia wiele zadań dotyczących rodziny w sposób bezpośredni lub pośredni.

W PCPR można uzyskać informacje m. in. na temat:
a)  procedury  umieszczania  osób  wymagających  całodobowej  opieki  w  domu  pomocy  społecznej,
b) warunków pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
c) trybu kierowania do placówki opiekuńczo wychowawczej,
d)  świadczeń  dla  osób  opuszczających  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  i  resocjalizacyjne,  rodziny
zastępcze oraz zakłady poprawcze
e) bezpłatnych usług specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
f) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednym  z  podstawowych  celów  przed  jakimi  staje  jednostka  jest  pomoc  dziecku  i  rodzinie,
w  szczególności  zaś  dzieciom  pozbawionym  częściowo  lub  całkowicie  opieki  rodzicielskiej.  Działania
w tym kierunku obejmują rozwijanie szeroko rozumianej opieki zastępczej w Powiecie Dąbrowskim, która
stanowi jak na razie najlepszą formę całodobowej opieki dla dzieci, które nie mogą pozostawać w rodzinie
naturalnej  z  uwagi na to,  iż  ich rodzicom zostały ograniczone prawa rodzicielskie  przez sąd rodzinny.  

Duży zakres działalności  PCPR stanowi również wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym.
W  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  może  uzyskać  informacje  i  załatwić  sprawy  związane
z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON:
a) do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
b) do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, barier technicznych i w komunikowaniu,
c) do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
d) do udziału osób niepełnosprawnych w ramach organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Realizując  zadania  z  zakresu  polityki  społecznej,  PCPR  wykonuje  uchwały  i  dyspozycje  Rady
Powiatu,  jej  Komisji  i  Zarządu  Powiatu,  jak  również  jest  partnerem  dla  organizacji  pozarządowych,
prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie
osób niepełnosprawnych.

4. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  mające  swoją  siedzibę  w  Dąbrowie
Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 34, rozpoczęły swoją działalność i powstały z inicjatywy Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń". Są one odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby osób
niepełnosprawnych  z  terenu  Powiatu  Dąbrowskiego.  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  realizują  zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności,
niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia -
na miarę jej indywidualnych możliwości.
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Uczestnikami Warsztatów jest 35 osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, które
biorą  udział  w  zajęciach  terapeutycznych  w  siedmiu  pracowniach:  techniczno-rolniczej,   muzycznej,
gospodarstwa domowego, plastycznej, informatycznej oraz higieny życia i profilaktyki zdrowia. Uczestnicy
ponadto  są  objęci  pomocą  psychologiczną,  logopedyczną  oraz  uczestniczą   w  zajęciach  rehabilitacji
medycznej. 

W  poszczególnych  pracowniach  Warsztatu,  przy  stosowaniu  różnych  technik  terapii  zajęciowej
doskonali  się umiejętności  uczestników,  rozwija ich psychofizyczne sprawności  niezbędne w pracy oraz
kształci  podstawowe  zdolności  zawodowe,  których znajomość  może  w przyszłości  pomóc uczestnikowi
w  znalezieniu  zatrudnienia.  Głównym  zadaniem  Warsztatu  jest  rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna
podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości
i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. 

5. Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta Chmielowskiego

Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej znajduje się
przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16 w  Dąbrowie Tarnowskiej.  DPS  liczy 33 łóżka i obejmuje
opieką ludzi przewlekle somatycznie chorych, a także zapewnia: całodobową opiekę pielęgnacyjną, pomoc
lekarską,  rehabilitację  i  fizykoterapię,  pomoc duszpasterską  i psychologiczną,  możliwość  uczestniczenia
w zajęciach terapii zajęciowej, częściową odpłatność za leki oraz pomoc pracownika socjalnego.

Przyjęcia  pensjonariusza dokonuje  się  na podstawie decyzji  umieszczającej  wydanej  przez Starostę
Dąbrowskiego  –  z  upoważnienia  którego  działa  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Dąbrowie Tarnowskiej. Wydanie decyzji poprzedza złożenie, we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej,
wniosku  o  skierowanie  do  Domu Pomocy  Społecznej  oraz  zgromadzenie  przez  pracownika  socjalnego
Ośrodka odpowiedniej dokumentacji. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości 70%
posiadanej  renty  lub  emerytury.  Dom  Pomocy  Społecznej  nie  przyjmuje  osób  psychicznie  chorych  ze
względu na brak możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa i specjalistycznej opieki.

Placówka  dysponuje  bardzo  dobrymi  warunkami  pobytu:  jedno  i  dwuosobowe  pokoje
z  łazienką,  wyposażenie  w  instalacje  przywoławczą,   wyposażone  w  sprzęt  rehabilitacyjny
i fizykoterapeutyczny, posiadanie kaplicy, możliwość korzystania ze Świetlicy i uczestniczenia w zajęciach
terapeutycznych (zatrudnia instruktorów terapii zajęciowej). Korzystne usytuowanie Placówki, zapewniające
chorym ciszę i łatwy kontakt z przyrodą. 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)  w Oleśnicy jest placówką typu A i B, przeznaczoną dla osób
przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną, z możliwością świadczenia usług
dla 34 osób.  Swoim obszarem obejmuje uczestników z całego powiatu  dąbrowskiego. Zadaniem ŚDS jest
przede  wszystkim  podtrzymywanie  i  rozwijanie  umiejętności  niezbędnych  do  możliwie  jak  najbardziej
samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym, pozwalającym
zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości,
umożliwia integrację społeczną.  Podstawowym celem działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy
jest  podnoszenie  jakości  życia  codziennego  oraz  zapewnienie  oparcia  społecznego  osobom  mającym
trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

Uczestnikom ŚDS  zapewnia  się  wielopłaszczyznową  rehabilitację  dostosowaną  do  indywidualnych
potrzeb obejmującą: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię ruchową, poradnictwo
psychologiczne, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, formy terapii
przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy. 
Treningi odbywają się w pracowniach: kulinarnej i gospodarstwa domowego, komputerowo-multimedialnej,
teatralno-muzycznej, dobrego stylu i zaradności życiowej, rękodzieła i plastyki, rehabilitacyjnej i aktywności
ruchowej oraz umiejętności społecznych (psycholog i pracownik socjalny). Pracownicy socjalni MOPSiWR
przeprowadzają środowiskowe wywiady w miejscu zamieszkania z uczestnikami ŚDS z Gminy Dąbrowa
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Tarnowska, które następnie są przekazywane do Gminy Olesno (osoby kierowane przez gminę właściwą ze
względu na adres placówki tj. Oleśnica) na podstawie zawartego porozumienia między Gminami Olesno
i Dąbrowa Tarnowska.

7. Dzienny Dom „Senior +”

Dzienny Dom „Senior+” ma swoją siedzibę przy ul. Berka Joselewicza  8 w Dąbrowie Tarnowskiej
i  dysponuje  20  miejscami.  Uczestnicy  Dziennego  Domu  „Senior+”  to  mieszkańcy  gminy  Dąbrowa
Tarnowska,  którzy po ukończeniu 60 roku życia   i  zakończeniu pracy zawodowej  chcą nadal  aktywnie
cieszyć się życiem i korzystając z wolnego czasu  zdobywać nowe umiejętności. Możliwość spędzania czasu
z rówieśnikami uświadamia im, że nie muszą starości spędzać samotnie, że życie może przynieść jeszcze
wiele nowych zadań dla nich, oraz że młodsze pokolenia o nich pamiętają i że są potrzebni. Organizowane
są:  zajęcia rehabilitacyjne zbiorowe,  masaż rehabilitacyjny,  nauka  korzystania z internetu, zajęcia z prac
manualnych, wykorzystujących różne techniki dekorowania i tworzenia, wspólny śpiew, ćwiczenia pamięci
poprzez rozwiązywanie przygotowanych zadań i uczestniczenie w grach towarzyskich, zajęcia z dietetykiem,
pielęgniarką,dostępna  jest  biblioteczka  z  prasą  i  literaturą  klasyczną.  Zapewniony  jest  również  posiłek.
Realizacja  zadania  zlecona  jest  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „Pomocna  Dłoń”.
Pracownicy socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzają rekrutację oraz sporządzają
rodzinne wywiady środowiskowe, a Dyrektor MOPSiWR z upoważnienia Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
wydaje decyzje kierujące dot. umieszczenia i odpłatności do udziału w Dziennym Domu Senior +.

     IV. Charakterystyka klientów pomocy społecznej

Instytucją realizującą świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, który
realizuje statutowe zadania wynikające z ustaw dotyczących pomocy społecznej, przepisów wykonawczych
wydanych na ich podstawie oraz Uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  swoim  działaniem  obejmuje  wszystkie  miejscowości  wchodzące
w  skład  gminy.  W Ośrodku  Pomocy  Społecznej  zatrudniona  jest  profesjonalna  kadra,  realizująca  cele
i zadania wynikające z ustaw. Zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej, cyt. „1. Pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać  wykorzystując  własne  uprawnienia,
zasoby  i  możliwości.  2.  Pomoc  społeczną  organizują  organy  administracji  rządowej  i  samorządowej,
współpracując w tym zakresie,  na zasadzie  partnerstwa,  z  organizacjami społecznymi i  pozarządowymi,
Kościołem  Katolickim,  innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami  fizycznymi
i prawnymi.”16, a dalej w art. 3 u. p. s wskazano rolę i zadania pomocy społecznej, cyt. „1. Pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie
sytuacjom,  o  których  mowa  w art.  2  ust.  1,  przez  podejmowanie  działań  zmierzających  do  życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem”.17 

W centrum pomocy społecznej znajduje się człowiek i jego potrzeby. Ochrona podstaw egzystencji
jednostki jest w istocie ochroną jej godności. Godność jest wartością fundamentalną dla całego porządku
prawnego. Działania organów powinny uwzględniać autonomię jednostki i jej  dążenie do samorealizacji.
Przesłanką  tak  rozumianej  godności  jest  m.  in.  zapewnienie  minimum  socjalnego,  umożliwiającego
jednostce samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz stworzenie człowiekowi szans na rozwój jego
osobowości.  W pomocy społecznej  dobro człowieka jest  najwyższą wartością,  czemu ustawodawca daje
wielokrotnie wyraz, jak na przykład w wyżej cytowanym art. 3 ust.1 u.p.s

Pomoc społeczna w miarę możliwości doprowadza do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin
oraz  ich  integracji  ze  środowiskiem.  Do  zadań  ośrodka  pomocy  społecznej  między  innymi  należy
przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  pieniężnych,  udzielanie  pomocy  rzeczowej,  schronienia,  posiłku,

16 Ustawa o pomocy społ…. op. cit
17 Ustawa o pomocy społ…. op. cit
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ubrania - osobom tego pozbawionym; świadczenie usług opiekuńczych w domu, pokrywanie wydatków na
świadczenia  zdrowotne,  sprawienie  pogrzebu,  opłacenie  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne,  rentowe
i zdrowotne, udzielenie pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem.
Ośrodek zapewnia osobom starszym i niepełnosprawnym pomoc w postaci usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych, a także organizuje pomoc instytucjonalną kierując je
do domów pomocy społecznej i dziennych ośrodków wsparcia. 

Bardzo istotną rolę w realizacji zadań pomocy społecznej zajmuje praca socjalna rozumiana jako
działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W „Słowniku
socjologii i nauk społecznych” praca socjalna rozumiana jest jako cyt. „ różnorodne zorganizowane metody
promowania ludzkiego dobrobytu przez zapobieganie i zmniejszanie cierpienia”18. W ramach pracy socjalnej
dokonuje  się  licznych działań  mających na  celu  poprawę  jakości  życia  społeczności  lokalnej,  animację
środowiska  lokalnego,  pracę  z  rodzinami  dysfunkcyjnymi,   a  także  realizuje  zadania  pieczy  zastępczej.
Bardzo często działania te  są  złożone i  trudne.  Wymagają  bowiem uwzględnienia  nie tylko aktualnych,
doraźnych potrzeb osób i rodzin, lecz także włączenia się w realizację takiego modelu pomocy społecznej,
który polega na mobilizowaniu, motywowaniu osób i rodzin do aktywnego radzenia sobie z problemami
przy  wykorzystaniu  lokalnego  potencjału.  Jednym  z  podstawowych  założeń  pomocy  społecznej  jest
współdziałanie służb socjalnych z wieloma podmiotami, m. in. policją, sądem, placówkami służby zdrowia,
szkołami, urzędami, organizacjami pozarządowymi itp. 

Podopieczni pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o niskich dochodach, pozostające bez
pracy  i  środków  do  życia,  często  niezaradni  życiowo.  Bardzo  często  są  to  osoby  niepełnosprawne
i   pozostające  w  stałym  leczeniu,  osoby  samotne,  w  rodzinach  bezradne  w  sprawach  opiekuńczo  –
wychowawczych.  Klientami ośrodków pomocy społecznej  są także osoby uzależnione od alkoholu i/lub
narkotyków, osoby opuszczające zakłady karne czy pozostające bez dachu nad głową. 

1. Dane dotyczące osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej

Fundamentalnym  obszarem działalności  OPS  jest  pomoc  społeczna  udzielana,  gdy  wystąpi  trudna
sytuacja życiowa, której  osoba lub rodzina nie jest  w stanie samodzielnie przezwyciężyć, przy czym do
ustawowo wymienianych przyczyn udzielenia wsparcia zaliczyć należy: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar
handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  (zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  lub
wielodzietnych),  trudności  w  integracji  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  status  uchodźcy  (ochronę
uzupełniającą),  trudności  w przystosowaniu  do  życia  po  zwolnieniu  z  zakładu karnego,  alkoholizm lub
narkomanię, a także zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  11 lipca 2018 r.  w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358),
aktualnie kryterium dochodowe uprawniające do uzyskiwania świadczeń pieniężnych wynosi:  dla  osoby
samotnie gospodarującej 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 528 zł. 

Do udzielenia pomocy muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki:
1) wystąpienie trudnej sytuacji życiowej,
2) brak możliwości jej samodzielnego przezwyciężenia.
Stwierdzenie  kumulatywnego  spełnienia  obydwu  przesłanek  jest  pozycją  wyjściową  do  badania
szczegółowych wymogów udzielenia konkretnego świadczenia. Jeżeli  osoba lub rodzina spełnia warunki
szczegółowe, ale nie zaistniały ogólne przesłanki udzielenia pomocy społecznej, świadczenia nie mogą być
przyznane na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. 

18 Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, Gordon Marshall (red.), Warszawa PWN 2005, str. 252

43



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

Tabela nr 21 – Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji

Liczba świadczeniobiorców

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gmina Dąbrowa Tarnowska 1 091 1 112 1 207 1 255 1 025 896

Powiat dąbrowski 431 423 420 405 349 326

Województwo małopolskie ( średnia) 737 712 654 610 577 549

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

W 2019 roku  wśród 20  868 osób zamieszkujących Miasto  i  Gminę  Dąbrowa Tarnowska,  szeroko
rozumianą pomocą społeczną objętych było 1 582 osoby w rodzinach z czego wynika, że co 13 mieszkaniec
gminy korzystał  z pomocy socjalnej  na podstawie ustawy o pomocy społecznej,  tj.  7,58% społeczności
miasta. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dla
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Tabela nr 22 – Liczba rodzin i liczba osób w rodzinie korzystających z pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2013 678 2 249
2014 687 2 218
2015 693 2 259
2016 767 2 326
2017 754 2 231
2018 660 1 838
2019 619 1 582

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska
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W  2019  roku  świadczenia  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  w  Dąbrowie
Tarnowskiej, wydane na podstawie decyzji uzyskało 896 osób, co stanowiło 4,29% wszystkich mieszkańców
gminy. W  odniesieniu do roku 2018r. można zauważyć, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej
zmalała  o  129  osób.  Natomiast  liczba  rodzin,  którym  przyznano  świadczenie  z  pomocy  społecznej
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 41 rodzin, tj. o 256 osób. 

Poniżej  w  formie  tabelarycznej  przedstawiono  szczegółowe  dane  na  temat  liczby  osób  oraz  osób
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć. 

Tabela nr 23 – Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  w podziale na wiek i  płeć wg liczby świadczeń
wypłaconych w latach 2017 – 2019 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Wiek przedprodukcyjny (0- 17) 743 635 512 358 306 247 385 329 265
Wiek produkcyjny (18 - 59) 896 808 794 447 394 378 449 414 416
Wiek poprodukcyjny ( 60 i

więcej)
115 148 142 83 105 100 32 43 42

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  Oceny zasobów  pomocy społecznej  za  2019 rok  dla  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska

Powyższe dane przedstawione w formie graficznej ujawniają kierunek zmian w zakresie liczby osób
korzystających  z  pomocy  społecznej.  Można  zauważyć,  w  porównaniu  do  poprzednich  lat,  tendencje
malejącą w dwóch grupach wiekowych tj. w wieku przedprodukcyjnym, jaki i produkcyjnym. Niewielka
zmiana jawi się w obrębie grupy ludzi w wieku poprodukcyjnym, co może być sygnałem, że w dalszym
ciągu trudna jest sytuacja ludzi starszych.

   2. Powody przyznawania pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej w art. 7 zawiera zamkniętą liczbę powodów, które stanowią podstawę do
skorzystać z systemu pomocy społecznej,  tj.:  „1) ubóstwo; 2) sieroctwo; 3) bezdomność; 4) bezrobocie;
5) niepełnosprawność; 6) długotrwała lub ciężka choroby; 7) przemoc w rodzinie; 7a) potrzeba ochrony
ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub

45

0

200

400

600

800

1000
743

896

115

635

808

148

512

794

142

2017

2019

2018



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej  status  uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt  czasowy udzielone  w  związku
z  okolicznością,  o  której  mowa w art.  159 ust.  1  pkt  1  lit.  c  lub  d  ustawy z  dnia  12  grudnia  2013 r.
o cudzoziemcach; 12) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizm
lub narkomania; 14) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe; 15) klęski żywiołowa lub ekologiczna.”.19

Podstawową przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego, informującego
o istotnym braku środków do życia,  zarówno w przypadku osoby samotnie  gospodarującej,  jak  i  całej
rodziny.  Spełnienie kryteriów niezbędnych do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej nie gwarantuje
jego przyznania.  Dzieje  się  tak  za  przyczyną  zasady uznaniowości,  jak  również  z  powodu wystąpienia
okoliczności,  które  stanowią  przeszkodę  w  udzieleniu  wsparcia.  Pomocy  społecznej  udziela  się,  gdy
spełnione  są  przesłanki  pozytywne  i  jednocześnie  nie  występują  przesłanki  negatywne,  takie  jak:
marnotrawstwo, brak współdziałania, dysproporcja dochodowo-majątkowo czy odbywanie kary pozbawienia
wolności i tymczasowe aresztowanie. 

Dane zawarte w poniższej tabeli precyzyjnie obrazują powody udzielania pomocy społecznej osobom 
i rodzinom z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, na przestrzeni ostatnich lata. 

Tabela nr 24–  Powody udzielania pomocy rodzinom w latach 2017 - 2019

Lp. Powody udzielania pomocy i wsparcia Liczba rodzin ogółem
2017 2018 2019

1. DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 505 488 490

2. UBÓSTWO 471 391 340

3. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 304 294 293

4. BEZROBOCIE 306 246 208

5. POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 131 118 101

6. POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 122 109 96

7. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

107 74 72

8. KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 0 0 52

9. ZDARZENIE LOSOWE / SYTUACJA KRYZYSOWA 0 2 52

10. ALKOHOLIZM/ NARKOMANIA 42 40 34

11. BEZDOMNOŚĆ 6 4 8

12. TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO

8 6 7

13. PRZEMOC W RODZINIE 2 4 5

14. SIEROCTWO 0 0 0

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska za lata: 2017, 2018 i 2019.

Analizując powyższe dane można zauważyć, że w kategorii ubóstwo następuje systematyczny spadek
liczby rodzin, którym udzielono wsparcia z tego powodu. W kategorii niepełnosprawność oraz długotrwała
lub ciężka choroba sytuacja ulega na przestrzeni analizowanych lat nieznacznej zmianie. I tak, maleje liczba
udzielonej  pomocy  społecznej  z  powodu  niepełnosprawności,  jednakże  rośnie  z  powodu  długotrwałej

19 Ustawa o pomocy społ…. op. cit
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chorobie. Wyraźny spadek odnotowano w kategorii bezrobocie, co wynika ze zmniejszającego się wskaźnika
bezrobocia (przy jednak ciągle wysokim jego poziomie) i sprzyjających czynnikach zewnętrznych, mających
wpływ na  sytuację  życiową  mieszkańców.  Można  także  zauważyć  spadek  liczby  rodzin  korzystających
z pomocy społecznej w powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, być może z uwagi
na fakt na objęcia tych rodzin wsparciem asystenta rodziny. Zauważalny był wzrost liczby rodzin, którym
została  udzielona  pomoc społeczna  z  powodu  klęski  żywiołowej,  co  wynika  głównie  z  powodzi,  która
dotknęła mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w maju 2019 roku. Niestety biorąc pod uwagę
coraz częstsze anomalia pogodowe, należy być świadomym powtarzalności  takich sytuacji  w przyszłych
latach.

W większości pozostałych kategorii dotyczących powodów przyznania pomocy, liczba rodzin, którym
przyznano taką pomoc, corocznie utrzymuje się podobnym poziomie, lub nieznacznie spada. Niepokojący
natomiast  jest  fakt  wzrostu  liczby  rodzin,  którym  przyznano  pomoc  z  powodu  przemocy  w  rodzinie,
zestawiając dane z okresu 2017 – 2019. Osoby ubogie, niepełnosprawne i długotrwale chore oraz bezrobotne
stanowią  zdecydowanie  największą  co  do  liczebności  grupę  klientów  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. 

3.  Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

Pomoc społeczna realizowana jest w formach:
1. Świadczeń  pieniężnych  w  postaci:  zasiłku  stałego,  zasiłku  okresowego,  zasiłku  celowego

i specjalnego zasiłku celowego, zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie oraz świadczenie
pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców. 

2. Świadczeń niepieniężnych  w  postaci:  pracy socjalnej,  poradnictwa specjalistycznego,  schronienia,
posiłku,  niezbędnego  ubrania,  usług  opiekuńczych i  specjalistycznych usług  opiekuńczych,  pobytu
i usług w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz sprawienie
pogrzebu. 
Ze  względu  na  źródło  finansowania  zasiłki  udzielane  w ramach  pomocy  materialnej  dzielą  się  na

zadania własne gminy i zadania zlecone. 

Tabela nr 25 – Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeniobiorców

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Świadczenia niepieniężne 730 754 748 703 553 463

Świadczenia pieniężne 533 531 568 666 561 534

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  Oceny zasobów pomocy  społecznej  za  2019 rok  dla  Gminy Dąbrowa
Tarnowska
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Graficznie  przedstawione  wartości  ujawniają  fakt,  że  w  porównaniu  z  poprzednimi  latami  maleje
sukcesywnie liczba udzielonych świadczeń niepieniężnych, a także od 2018 roku maleje stopniowo liczba
świadczeń pieniężnych. Co ciekawe jednak, odwróciła się tendencja w rodzaju udzielanych świadczeń, tzn.
na przestrzeni lat coraz więcej udzielano świadczeń pieniężnych, a coraz mniej niepieniężnych. Podobną
sytuację można zauważyć, analizując niżej przedstawione dane dotyczące liczby rodzin korzystających ze
świadczeń niepieniężnych i pieniężnych.

Tabela nr 26 – Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeniobiorców

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Świadczenia niepieniężne 444 450 478 448 361 306

Świadczenia pieniężne 515 512 549 636 551 519

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Dane statystyczne wskazują, że zarówno w rodzinach jednoosobowych, jak i wieloosobowych częściej
udzielana jest pomoc w formie pieniężnej (dane za 2019 rok). W przypadku rodzin wieloosobowych duże
znaczenie ma typ rodziny ze względu na posiadaną liczbę dzieci. W przypadku rodzin wieloosobowych,
z większą liczbą dzieci znacznie częściej udzielane są świadczenia niepieniężne, ponieważ dzieci objęte są
pomocą społeczną w formie posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na okres całego roku
szkolnego. 

Nie  mniej  jednak  ogólna  liczbą  udzielanych  świadczeń  pieniężnych  jest  wyższa  niż  świadczeń
niepieniężnych i trend ten się utrzymuje. 

Źródło:

Opracowanie własne na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”

Do głównych świadczeń pieniężnych transferowanych w ramach systemu pomocy społecznej należą
zasiłki stałe, okresowe oraz celowe. W analizowanym okresie można zauważyć spadek ogólnie udzielonej
pomocy społecznej  w postaci  zasiłku stałego, przeznaczonego dla osób niezdolnych do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Kluczowym powodem wsparcia w formie zasiłku okresowego
w latach 2017 – 2018 r. było bezrobocie, jednakże już w 2019 roku można zauważyć zmianę tendencji.
Zasiłki okresowe udzielane wówczas były w większej liczbie z tytułu niepełnosprawności.

Podopieczni  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  uzyskiwali  również  zasiłki  celowe  wypłacane
w związku z niezbędną potrzebą bytową, jak np.  zakup żywności,  leków, opału czy odzieży.  Corocznie
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pomoc taką dostawało ok 500 osób. Podkreślić należy również, że OPS wypłacał zasiłki celowe specjalne,
a więc wsparcie w związku z niezbędną potrzebą bytową dla osób, które przekraczają kryterium dochodowe.
Pomoc taką rocznie dostawało ok 100 osób. Na przestrzeni lat 2017-2019 zauważalny jest spadek liczby
osób pobierających zasiłki okresowe i celowe na  określoną potrzebę bytową. 

Powszechnie  stosowanym  świadczeniem  było  dożywianie  dzieci  w  szkołach,  w  ramach  programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”  w latach  2017-2018,  a  od 2019 roku realizowano
program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023r., przy czym i tu zauważyć  należy
spadek osób uzyskujących taką pomoc z 514 osób w 2017 roku do 294 osób w 2019 roku. Tu zaś trzeba
wspomnieć, że w ramach wymienionych wyżej programów osłonowych możliwe jest udzielania wsparcia
finansowego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Taką forma pomocy objęto większą
liczbę  rodzin  niż  w  latach  ubiegłych.  Wzrost  tego  rodzaju  świadczenia   może  wynikać  z  faktu,  że
w przypadku objęcia dziecka dożywianiem w szkole, pozostałym członkom rodziny należy zapewnić środki
na zakup posiłku w ramach tego samego programu, w związku z czym rośnie automatycznie liczba tego
rodzaju  wsparcia.  Mniejsza  liczba  dzieci  dożywianych  w  szkole   związana  jest  zapewne  z  realizacją
programu 500+.  Część rodzin otrzymując w/w świadczenie deklaruje, że jest w stanie już samodzielnie
pokryć koszty i opłacić obiady dla dzieci w szkole.

Tabela nr 27 – Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeniobiorców 

2017 2018 2019

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Zasiłek stały
Dla osób samotnie gospodarujących 108 107 112
Dla osoby w rodzinie 24 23 17

Ogółem 132 130 129

Zasiłek okresowy

Z tytułu bezrobocia 184 139 134
Z tytułu długotrwałej choroby 135 132 116
Z tytułu niepełnosprawności 75 84 79
Z tytułu możliwości otrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego

1 1 0

Kontynuowany niezależnie od dochodu na 
podstawie art. 38 ust 4a i 4 b ustawy o 
pomocy społecznej

0 0 0

Ogółem 395 343 306

Zasiłek celowy ogółem 573 504 513

Zasiłek celowy w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 
latach 2017 / 2018r.  oraz w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

392 390 401

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Posiłek
 Ogółem 514 449 324

W tym dla dzieci 514 414 294

Posiłek – świadczenie  w ramach 
programu „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania” w latach 2017 / 2018r.  oraz
w ramach programu „Posiłek w szkole i 
w domu” w 2019 roku

 Ogółem 514 449 323

W tym dla dzieci
514 416 296

Schronienie 0 4 4

Ubranie 0 0 0

Sprawienie pogrzebu 0 0 0
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Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 21 28 27

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 25 25 23

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska za lata: 2017, 2018 i 2019.

Wydatki na świadczenia pomocy społecznej w 2019 roku:
1. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną  - 194 900,00 zł
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 141

060,00 zł
3. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd  - 7 826,00 zł
4. Zasiłki stałe – 713 256,00 zł
5. Zasiłek okresowy -  624 313,00 zł
6. Posiłki z programu „Posiłek w szkole i w domu” – 188 326,00 zł
7. Zasiłki celowe na zakup żywności (w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 482 813,00 zł
8. Zasiłki celowe i w naturze – 638 375,00 zł
9. Usługi opiekuńcze – 112 708,00 zł
10. Schronienie  - 2 2367,00 zł
11. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym – 11 200,00 zł
12. Koszt posiłków tych dzieci ogółem – 6 486,00 zł
13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie - 104 640,74 zł
14. Ośrodki wsparcia – 2 2367,20zł. 
15. Opłata za DPS ze strony Gminy Dąbrowa Tarnowska -   649 482,00 zł.

Obecnie obserwujemy, zarówno w kraju jak i w gminie, bardzo wysoki odsetek osób starszych.  Liczba
ludności w wieku poprodukcyjnym oraz jej procentowy udział w całej populacji wciąż wzrasta.  Ważnym
rodzajem świadczeń,  szczególnie  z  perspektywy osób samotnych,  z  powodu wieku,  choroby lub innych
przyczyn wymagających pomocy innych, są usługi opiekuńcze.  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
usługi  opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku,  choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc mogą otrzymać osoby, których rodzina nie
może  tej  pomocy  zapewnić.  Usługi  opiekuńcze  obejmują  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb
życiowych,  opiekę  higieniczną,  zalecaną  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości  również
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  Nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.
W odniesieniu do roku 2014 można zauważyć aż trzykrotny w 2019 r. wzrost  liczby osób objętych tą formą
pomocy.  W  chwili  obecnej  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie
Tarnowskiej zatrudnia  na umowę zlecenie sześć opiekunek z ukończonym kursem opieki osób starszych
i niepełnosprawnych.

Tabela nr 28 – Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze
Liczba świadczeniobiorców

2014 2015 2016 2017 2018 2019
11 14 23 36 36 32

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Specjalistyczne usługi  opiekuńcze są to usługi  dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.  Specjaliści  (siedem  osób)  realizujący  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób
z zaburzeniami psychicznymi zatrudnieni są w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej na umowę zlecenie. 

Biorąc pod uwagę poniższe dane także i w tym przypadku można zauważyć wzrost zapotrzebowania na
taką formę pomocy niepieniężnej. 
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Tabela  nr  29  –  Liczba  osób  korzystających  ze  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Liczba świadczeniobiorców
2014 2015 2016 2017 2018 2019
14 13 12 10 16 16

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Wszystkie  osoby  i  rodziny  otrzymujące  pomoc  społeczną,  zarówno  w  formie  finansowej,  jak
i niefinansowej zostają objęte pomocą w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni rozpoznają i analizują
potrzeby osoby, rodziny, a także ich zasoby. Dokonując diagnozy rodziny, ustalają sytuację osoby/rodziny
oraz dominujące powody dla  których konieczne jest  udzielenie  pomocy społecznej.  Pracownicy socjalni
realizują  działania  zmierzające  do  usamodzielnienia  osób,  rodzin  oraz  ich  integracji  ze  środowiskiem
lokalnym.  Osobom  niezaradnym  życiowo  pomagają  w  załatwianiu  np.  spraw  urzędowych,  czy
administracyjnych, oraz pomagają w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownicy socjalni MOPSiWR
w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny, którym w 2019 r.
objętych zostały 21 osób. W ramach Działu Wsparcia Rodziny MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej pracę
socjalną  realizuje  Zespół  –  Sekcja  do  pogłębionej  pracy  socjalnej,  którego  głównym  zadaniem  jest
prowadzenie  działań  z  rodzinami  skierowanymi  do  tego  rodzaju  pracy,  wspieranie  w  dążeniu  do
samodzielności  i  zaradności  życiowej,  ale  także  kreowanie  nowych  form  pomocy  i  aktywizowanie
społeczności  lokalnej.  W ramach pracy socjalnej realizowane są także w tut.  Ośrodku projekty socjalne,
skierowane do konkretnych grup ludzi, o różnorodnej tematyce, będące zarazem wspaniałym narzędziem
pracy socjalnej.

Innym  rodzajem  świadczenia  niepieniężnego  jest  poradnictwo  specjalistyczne.  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  oferuje  osobom i  rodzinom pomoc w formie  pracy  socjalnej,  poradnictwa  specjalistycznego
w szczególności  prawnego,  psychologicznego,  pedagogicznego.  Niezależnie  od  kryterium dochodowego
osobom i rodzinom udzielana jest wyżej wymieniona pomoc, są  to świadczenia fakultatywne. Analizując
liczbę udzielonego wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego można zauważyć, że ta forma pomocy
stała się na przestrzeni lat niezbędna do dalszej, ogólnie pojętej, pracy socjalnej. Wśród mieszkańców gminy
widać duże i stale rosnące zapotrzebowanie na takie wsparcie specjalistyczne. 

Tabela nr 30 – Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego

Rodzaj Liczba świadczeniobiorców

Poradnictwo specjalistyczne 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
97 54 45 11 76 87

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizowane są
również inne rodzaje pomocy i  świadczeń.  Są to  świadczenia rodzinne wynikające z  ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn .zm.), która określa zasady
ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. 

Świadczeniami rodzinnymi są: a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, b) świadczenia
opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny,  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  oraz  świadczenie  pielęgnacyjne,
c)  zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.  22a, d) świadczenia wypłacane przez gminy na
podstawie art. 22b, e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, f) świadczenie rodzicielskie. 

Przyznanie w/w świadczeń rodzinnych uzależnione jest  od spełnienia ustalonego obecnie kryterium
dochodowego: • w zakresie ustalania prawa do zasiłków rodzinnych kryterium dochodowe wynosi 674 zł na
osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, jeżeli w składzie rodziny jest dziecko, legitymujące się
orzeczeniem  o  niepełnosprawności  bądź  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
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niepełnosprawności,  •  w  zakresie  ustalania  prawa  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  kryterium
dochodowe wynosi 764zł na osobę w rodzinie, • w zakresie ustalania prawa do jednorazowej zapomogi
kryterium dochodowe wynosi 1922zł na osobę w rodzinie. Kwoty zasiłku rodzinnego w 2019r. Wynosiły: -
95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; - 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do
ukończenia 18 roku życia; - 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Do zasiłku rodzinnego w 2019r.  przysługiwały następujące  dodatki  z  tytułu:  1.  urodzenia  dziecka;
2.  opieki  nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 3.  samotnego wychowywania
dziecka;  4.  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej;  5.  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego; 6. rozpoczęcia roku szkolnego; 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania. 

Tabela  nr  31–  Średniomiesięczna  liczba  rodzin  korzystających  z  zasiłków  rodzinnych  wraz  z  dodatkami  oraz
korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Liczba rodzin

Liczba rodzin korzystających z zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
866 821 910 934 949 870

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

1. Świadczenia opiekuńcze: tj. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek
opiekuńczy. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innym
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ciąży  obowiązek  alimentacyjny,  z  wyjątkiem  osób  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  –  jeżeli
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki  nad
osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie  jego leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji.  W 2019r.
wysokość  świadczenia  pielęgnacyjnego  wynosiła  1583zł  miesięcznie.  Przy  świadczeniu  pielęgnacyjnym
w 2019r. MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Zasiłek  pielęgnacyjny przyznaje  się  w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających
z  konieczności  zapewnienia  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z  niezdolnością  do  samodzielnej
egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1. niepełnosprawnemu dziecku; 2. osobie niepełnosprawnej
w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie, która ukończyła 75 lat, 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej
się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21. roku życia. W 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrosła z  184,42zł od 01-11-
2019r. do kwoty 215,84zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji  i  edukacji.  Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  przysługuje,  jeżeli  łączny  dochód  rodziny  osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
764zł. W 2019r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosiła 620zł miesięcznie. Przy specjalny
zasiłku  opiekuńczym  w  2019r.  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  opłacał  składki  na  ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. 

52



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

Kolejnym  świadczeniem  rodzinnym,  realizowanym  przez  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej
w  2019r.  była  jednorazowa  zapomoga  z  tytuł  urodzenia  się  żywego  dziecka. Jednorazowa  zapomoga
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie  przekracza kwoty 1922zł.  Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka przysługuje w wysokości 1000zł, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później  niż  od  10  tygodnia  ciąży  do  porodu,  co  potwierdza  się  zaświadczeniem  lekarskim  lub
zaświadczeniem  wystawionym  przez  położną  (nie  dotyczy  osób  będących  prawnymi  lub  faktycznymi
opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). 

Ponadto  w  2019r.  w  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  realizowano świadczenie  rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 
1. matce albo ojcu dziecka (ojcu dziecka w szczególnych przypadkach); 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3. rodzinie
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje
osobom , o których mowa w powyższych punktach od 1-3, jeżeli nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach  urlopu  macierzyńskiego  lub  okres  urlopu  rodzicielskiego.  Uprawnieni  do  pobierania  tego
świadczenia  są  więc  między  innymi  bezrobotni  (niezależnie  od  rejestracji  lub  nie  w  urzędzie  pracy),
studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione
lub  prowadzące  pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  jeśli  nie  będą  pobierały  zasiłku  macierzyńskiego
mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. W 2019r. wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosiła
1000zł miesięcznie. Przyznanie świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby zainteresowanej poprzez
wydanie decyzji.

W roku 2019 wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 8.020.373,63zł, w tym na wypłatę świadczeń:
• zasiłki rodzinne z dodatkami – 3.593.277,35 zł; • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –
164.000,00zł; • świadczenia opiekuńcze – 3.097.009,94 zł; • świadczenie rodzicielskie – 617.582,96 zł. 

Tabela nr 32 – Liczba udzielonych świadczeń opiekuńczych 

Świadczenia opiekuńcze
Liczba udzielonych świadczeń 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zasiłek pielęgnacyjny – ogółem 4 325 4 319 4 387 4 433 4 989 5 214
Zasiłek pielęgnacyjny – dla niepełnosprawnego 
dziecka

1 229 1 258 1 302 1 262 1 416 1 455

Zasiłek pielęgnacyjny – osobie niepełnosprawnej  
w wieku pow. 16 roku życia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

1 709 1 675 1 739 1 813 2 152 2 319

Zasiłek pielęgnacyjny – osobie, która ukończyła 
75 lat

118 87 74 56 55 58

Zasiłek pielęgnacyjny – osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku życia, legitymizującej 
się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia  roku życia

1 269 1 299 1 272 1 302 1 366 1 382

 Świadczenie pielęgnacyjne 893 913 952 1 001 1 098 1 116
Specjalny zasiłek opiekuńczy 101 265 480 548 549 582
Świadczenie opiekuńcze ogółem:
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy

5 325 5 497 5 5819 5 982 6 636 6 912
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   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dla
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Przedstawione powyżej dane w formie tabelarycznej wskazują, że co roku wzrasta liczba świadczeń
opiekuńczych.  Na  przestrzeni  ostatnich  5  lat  można  zauważyć  prawie  dwukrotny  wzrost  udzielonych
zasiłków  pielęgnacyjnych,  przyznanych  osobom  niepełnosprawnym  w  wieku  powyżej  16  roku  życia
o znacznym stopniu niepełnosprawności, co jest sygnałem ostrzegawczym. Poza zasiłkiem pielęgnacyjnym
dla osób powyżej 75 roku życia wszystkie rodzaje świadczeń pielęgnacyjnych  udzielane są w coraz wyższej
liczbie.  Grafika  zaś  obrazuje  procentowy  rozkład  poszczególnych  świadczeń  opiekuńczych  udzielonych
w 2019 roku. Tu również można spostrzec, że największą część  stanowią zasiłki pielęgnacyjne przyznane
osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej wypłaca również zasiłki dla opiekunów - osobom, które utraciły
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa
decyzji  przyznającej  prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego.  W 2019r.  wysokość  zasiłku  dla  opiekuna
wynosiła 620zł miesięcznie. Zasiłki dla opiekunów, koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne
i  rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego  oraz  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  opłacane  za  osoby
otrzymujące zasiłek dla opiekuna, są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń
rodzinnych. 

Tutejszy  ośrodek  pomocy  społecznej  zajmuje  się  także  realizacją  wypłat  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego,  wypłacanych na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2020r., poz. 808).  Należy pamiętać, iż dostarczanie środków utrzymania osobom,
które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej
kolejności  obowiązkiem  członków  ich  rodziny,  wskazanych  w  Kodeksie  rodzinnym  i  opiekuńczym.
Jednakże  do  obowiązków państwa  należy  wspieranie  osób  w trudnej  sytuacji  materialnej,  które  nie  są
w  stanie  samodzielnie  zaspokoić  swoich  potrzeb  i  nie  otrzymują  należnego  im  wsparcia  od  osób
zobowiązanych do alimentacji.  W związku z powyższym osobom mającym zasądzone alimenty,  których
egzekucja jest bezskuteczna, wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: • do ukończenia przez nią 18
roku życia albo • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku
życia, albo • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
w  wysokości  bieżąco  ustalonych  alimentów,  jednakże  nie  wyższej  niż  500zł.  Świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego w 2019r. przysługiwały, na okres świadczeniowy 2019/2020, który trwa od 01-10-2019r.,
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Wykres nr 6 -  Liczba udzielonych świadczeń opiekuńczych
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jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 800,00zł. Przyznanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego
poprzez  wydanie  decyzji.  Ponadto  w  ramach  realizacji  zapisów  ww.  ustawy  MOPSiWR  w  Dąbrowie
Tarnowskiej  prowadził  w  2019r.  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych  zamieszkujących  na
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Jak widać z poniższych danych, liczba osób korzystających ze świadczeń alimentacyjnych utrzymuje
się na przestrzeni lat na podobnym poziomie, choć w ostatnich dwóch latach nieznacznie wrosła.

Tabela nr 33 – Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba rodzin korzystających ze
świadczenia alimentacyjnego

Liczba rodzin

2014 2015 2016 2017 2018 2019
58 57 55 55 61 63

   Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje również świadczenia wychowawcze, którego celem jest
częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  z  wychowywaniem  dziecka,  w  tym  z  opieką  nad  nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: 1. matce albo ojcu, jeżeli
dziecko wspólnie zamieszkuje i  pozostaje na utrzymaniu matki  albo ojca, z zastrzeżeniem art.  5 ust.  2a
ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo 2. opiekunowi faktycznemu
dziecka,  jeżeli  dziecko  wspólnie  zamieszkuje  i  pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna  faktycznego,  albo
3.  opiekunowi  prawnemu  dziecka,  albo  4.  dyrektorowi  domu  pomocy  społecznej.  Świadczenie
wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku
życia. Od 01-07-2019r. przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego zostało zniesione kryterium
dochodowe na pierwsze dziecko. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na wniosek
strony poprzez wydanie rozstrzygnięcia,  w tym decyzji.  Liczba pobierających w roku 2019 świadczenie
wychowawcze (500+) wyniosła  2 205 rodzin.  W 2018 roku było to 1 734 rodziny,  jednakże wówczas
obowiązywało na pierwsze dziecko kryterium dochodowe tzn.  świadczenie przysługiwało rodzinie jeżeli
dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł. Całkowita kwota poniesiona
z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez środków na koszty obsługi) w 2019 roku
wyniosła 18 383 692,62.

W  ramach  swojej  działalności  OPS  realizuje  wypłatę jednorazowego świadczenia  „Za  życiem”,
wynikającego  z  ustawy  z  dnia  4  listopada  2016  r.  o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin „Za  życiem”
w wysokości 4 000,00 zł. Przedmiotowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
posiadającego  zaświadczenie  potwierdzające  ciężkie  i  nieodwracalne  upośledzenie  albo  nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Powyższe zaświadczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  posiadający
specjalizację  II  stopnia  lub  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie:  położnictwa  i  ginekologii,  perinatologii,
neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Jednorazowe świadczenie
przysługuje  matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi  faktycznemu dziecka  bez
względu  na  dochód.  Prawo  do  jednorazowego  świadczenia  ustala  się  na  wniosek  ww.  osób.  Wniosek
o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek
złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do osób
będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Pozostawanie  pod  opieką  medyczną  potwierdza  się  zaświadczeniem  lekarskim  lub  zaświadczeniem
wystawionym przez położną. Od momentu wprowadzenia ustawą jednorazowego świadczenia „Za Życiem”
do 2020r. wydano w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej łącznie 5 decyzji przyznających rodzinie prawo
do przedmiotowego świadczenia przysługujące na szóstkę dzieci. 

Realizacja  dodatków  mieszkaniowych  i  energetycznych w  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,
o  którym mowa  w  ustawie  z  dnia  21  czerwca  2001r.  o  dodatkach  mieszkaniowych  jest  świadczeniem
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pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego. Ustalenie prawa do dodatku
mieszkaniowego następuje na wniosek strony, do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa
domowego  za  okres  3  miesięcy  kalendarzowych  poprzedzających  dzień  złożenia  wniosku  oraz  inne
niezbędne dokumenty, Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca  następującego  po  dniu  złożenia  wniosku.  Jednym  z  kryteriów  uprawniających  do  dodatku
mieszkaniowego  jest  kryterium  dochodowe.  Jeżeli  lokal  mieszkalny  nie  jest  wyposażony  w  instalację
doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego
z  zewnętrznego  źródła  znajdującego  się  poza  lokalem  mieszkalnym,  osobie  uprawnionej  do  dodatku
mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Dodatek
energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przyznaje się na
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji. Za odbiorcę
wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.
2.  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach  mieszkaniowych,  która  jest  stroną  umowy
kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem  energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej
niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia
11 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do
dnia 30 kwietnia 2020r. (MP. 2019r. poz. 402) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01-05-
2019r.  do  30-04-2020r.  dla  gospodarstwa  domowego:  1)  prowadzonego  przez  osobę  samotną  wynosi
11,37zł/  miesiąc,  2)  składającego się  z  2  do  4  osób wynosi  15,80zł/  miesiąc,  3)  składającego się  z  co
najmniej 5 osób wynosi 18,96zł/ miesiąc. 

W  samym  2019r.  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  na  realizację  dodatków  mieszkaniowych
poniósł wydatki w wysokości 145 640,39zł, na wypłatę 1538 dodatków. 

Tabela nr 34 – Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego

Liczba rodzin

Liczba rodzin korzystających ze z pomocy w formie dodatku
mieszkaniowego

2017 2018 2019
92 103 94

Źródło: Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska korzystają również z  programu  „Dobry Start”,  tj.:  300 zł
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie Dobry Start
przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne,  uczące się w szkole,  otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24.  roku życia.  

Tutejszy  Ośrodek  w  ramach  realizacji  ww.  rozporządzenia  poniósł  w  2018r.  wydatki  na  wypłaty
świadczenie  „Dobry  Start”  w  wysokości  739.800  zł,  w  ramach  których  wypłacono  2466  świadczeń,
natomiast w 2019r. wydatki w wysokości 769 340,00zł, w ramach których wypłacono 2483 świadczeń na
kwotę 744 600,00zł. Oznacza to, że rośnie liczba świadczeniobiorców oraz koszty programu.

Wspieranie rodziny to jedno z najważniejszych zadań dąbrowskiego samorządu. Na szczególną uwagę
zasługują  rodziny  wielodzietne,  podejmujące  trud  wychowania  licznego  potomstwa.  Rządowy  program
"Karta Dużej Rodziny" wszedł w życie 16 czerwca 2014r. uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.
Do  korzystania  z  programu  są  uprawnione  rodziny  wielodzietne  posiadające  co  najmniej  troje  dzieci.
Mieszkańcy Miasta  i  Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą złożyć w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
wniosek o wydanie KDR (Karty Dużej Rodziny).
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Tabela nr 35 – Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny

Wyszczególnienie
Liczba rodzin

2017 2018 2019
Liczba rodzin, którym wydano Kartę 
Dużej Rodziny

58  72 96

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny
195 461

(łącznie w formie
tradycyjnej i elektronicznej)

793 - karty tradycyjne 468
- karty elektroniczne

Źródło: Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

Jak widać z powyższych corocznie rośnie liczba zainteresowanych osób, korzystających z programu.
Na  wynik  ten  składa  się  akcja  promocyjna,  coraz  większa  świadomość  mieszkańców  gminy,  a  także
stopniowo powiększająca się liczba partnerów, honorujących KDR.

     V. Diagnoza głównych problemów społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

Na  całym  świecie,  również  i  w  Polsce,  dokonują  się  nieustannie  zmiany  systemu  społeczno  –
gospodarczego, które niosą ze sobą skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zmiany te przyczyniają się
do  występowania  takich  zjawisk społecznych jak:  ubóstwo,  bezrobocie,  niepełnosprawność,  długotrwałe
choroby, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz wiele innych.  Są to powody postępującej pauperyzacji społeczeństwa oraz coraz częściej
pojawiających  się  rodzin  dotkniętych  patologiami  społecznymi.  Wszystkie  wyżej  wymienione  czynniki
powodują realne zagrożenie wykluczeniem społecznym. Sytuacja taka rodzi zapotrzebowanie na zwiększone
świadczenie pracy socjalnej. Pomoc społeczna stoi dziś przed wyzwaniem odwrócenia zachodzących zmian,
koniecznością  wypracowania  metod  i  form  pomocy  oraz  dogłębnego  zdiagnozowania  problemów
społecznych.

Diagnozę  problemów społecznych  występujących  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska
została sporządzona w oparciu o dane uzyskane w toku bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w Dąbrowie  Tarnowskiej,  a  także  w oparciu  o  otrzymane,  na  zasadzie
współpracy i partnerstwa, informacje od instytucji współpracujących z tut. OPS.

1.  Ubóstwo

Nierówność lub nierówności społeczne prowadzą często do ubóstwa, które oznacza , że „Jednostka nie
posiada  dostatecznych zasobów do  przeżycia  i  nie  może  zaspokoić  swoich  elementarnych  potrzeb  (jak
żywność, mieszkanie, odzież)”.20

Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera w swojej treści wyjaśnienia pojęcia ubóstwa, jednak przyjęto,
że za osoby dotknięte ubóstwem uważa się posiadanie  dochodu uprawniającego do otrzymania  pomocy
społecznej. A zatem każda rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego 528 zł
oraz każda osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego 701 zł, żyją
w ubóstwie.

Ubóstwo jest głównym powodem przyznawania pomocy. Jest wiele rodzin, którym brakuje środków na
zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Analizując dane przedstawione w niniejszym dokumencie
(rozdział.  IV.4) dotyczące m. in. powodów udzielania pomocy społecznej  rodzinom wynika,  że u ponad
połowy  rodzin  korzystających  z  pomocy  społecznej  jako  powód  jej  udzielenia  wskazuje  się  ubóstwo.
Oznacza to, że rodziny te nie osiągają poziomu ustalonego kryterium dochodowego, które umożliwiłoby im
zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  życiowych  i  życie  na  godnym  poziomie.   Z  danych  MOPSiWR
w Dąbrowie Tarnowskiej wynika, że:

20 Kompendium wiedzy socjologii, Alice Bremond, Jean-Francois Couet, Anne Davie, red. PWN 2006, str. 97
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1. w 2017 roku spośród 754 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  ubóstwo wskazano
jako powód jej udzielenia u 471 rodzin co stanowi 62,46% wszystkich rodzin korzystających z pomocy
społecznej

2. w 2018 roku spośród 660 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  ubóstwo wskazano
jako powód jej udzielenia u 391 rodzin co stanowi 59,24 % wszystkich rodzin korzystających z pomocy
społecznej

3. w 2019 roku spośród 619 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  ubóstwo wskazano
jako powód jej udzielenia u 340 rodzin co stanowi 54,9 % wszystkich rodzin korzystających z pomocy
społecznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dla
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Jak wynika, z powyższych danych tendencja jest malejąca, jednakże wcale nie świadczy to o mniejszej
liczbie osób wobec których świadczona jest pomoc społeczna. Rodziny, w których dochód był wyższy od
kryterium dochodowego ustalonego w pomocy społecznej, korzystały między innymi z pomocy w formie
dożywiania  w  ramach  programu  osłonowego,  „Pomoc  Państwa  w  zakresie  dożywiania”  oraz  „Posiłek
w szkole i w domu”), gdzie kryterium do dożywiania wynosi 150 % kryterium  dochodowego osoby lub
osobę w rodzinie według ustawy o pomocy społecznej). Pozostałe rodziny korzystają również z pomocy
w formie usług opiekuńczych lub specjalnych zasiłków celowych. Mimo przekroczonego kryterium z ustawy
o pomocy społecznej  nieraz sytuacja rodziny wymaga udzielenia pomocy,  np.  w postaci  jednorazowych
zasiłków celowych, przyznanych w związku ze zdarzeniem losowym. 

Reasumując,  mimo polepszenia sytuacji  dochodowej w rodzinach dotąd „ubogich” nadal  występują
przesłanki do udzielenia pomocy społecznej jak np. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
Takie rodziny w dalszym ciągu korzystają ze wsparcia OPS choćby poprzez wsparcie asystenta rodziny,
poradnictwo specjalistyczne czy pracę socjalną.

2. Bezdomność

W artykule  pn.  „Bezdomność  jako  problem  społeczny  i  indywidualny  –  możliwości  profilaktyki”
Małgorzata  Piechowicz,  wykładowca  na  Wydziale  Nauk  Społecznych  Uniwersytetu  Gdańskiego,
bezdomność  definiuje  jako  cyt.  „zjawisko  postrzegane  zazwyczaj  w  skrajnych  kategoriach:  od  litości
i współczucia, przez chęć pomocy, aż po obrzydzenie i strach. Przybiera ono czasem charakter romantyczny,
w  kontekście  którego  interpretowane  jest  jako  indywidualny,  wolny  wybór,  dający  jednostce  swobodę
i  wolność,  stwarzający  warunki  życia  wyzwolonego  od  wszelkich  konwencji  i  umów  społecznych”21.

21 Bezdomność jako problem społeczny i indywidualny – możliwości profilaktyki, red. Małgorzata Piechowicz,  
Resocjalizacja Polska Nr 3/2012, str. 327
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W ujęciu socjologicznym bezdomność pojmowana jest wprost – jako brak miejsca zamieszkania. W ujęciu
psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania,
pozbawionej  środków  niezbędnych  do  zaspokojenia  elementarnych  potrzeb,  trwale  wykorzenionej  ze
środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i akceptującej swoją rolę społeczna. Jako stan ewidentnej
i trwałej deprywacji potrzeb mieszkaniowych w sytuacji, gdy dotknięta bezdomnością osoba nie jest w stanie
jej zapobiec, wiąże się z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka.  

Ustawa  o  pomocy  społecznej  definiuje  osobę  bezdomną,  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 mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie
ma możliwości zamieszkania. 

Analizując problem bezdomności należy wziąć pogląd na wszystkie wyżej wymienione definicje. Nie
da  się  bowiem kategoryzować  ludzi  i  sprowadzać  problem  braku  miejsca  zamieszkania  jako  jedynego
problemu  ludzi  bezdomnych.  Często  bezdomność  jest  składową  wielu  czynników,  takich  jak  problem
uzależnienia, niezaradności życiowej czy chociażby doświadczanie przemocy. Wśród ludzi bezdomnych nie
można  wyodrębnić  również  jakiejś  konkretnej  kategorii  wiekowej.  Problem  ten  dotyczy  zarówno  osób
młodych,  jak  i  osób  starszych.  Wiąże  się  ze  zmianami  społeczno  –  gospodarczymi,  demograficznymi,
z bezrobociem, ubóstwem, kryzysem polityki mieszkaniowej i wzrostem cen mieszkań, nader często wynika
z  uzależnień.  Zaburzenia  osobowości  oraz  psychiczne,  które  ujawniają  się  w  czynach  przestępczych,
zachowaniach patologicznych takich jak rozpad związków, uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków są
przyczyną bezdomności.  Odrębną i często spotykaną przyczyną bezdomności jest eksmisja z mieszkania za
długi i zaległości w opłatach.

Osoba bezdomna charakteryzuje się upośledzeniem umiejętności prawidłowego funkcjonowania oraz
dokonywania rzeczywistej oceny swojej sytuacji. Wśród ludzi bezdomnych można wyróżnić kategorię osób
bezdomnych z wyboru, ale także osoby opuszczające zakład karny, placówki opiekuńczo – wychowawcze
czy doświadczające rozpadu rodziny. Długotrwałe pozostawanie w sytuacji kryzysowej, np. spowodowanej
bezrobociem i  brakiem środków do życia,  rodzi  w ludziach niskie  poczucie  wartości  i  kryzys,  a  nawet
depresję i odizolowanie. Brak funduszów na mieszkanie, życie i podstawowe potrzeby bytowe prowadzi do
utraty mieszkania i w konsekwencji bezdomności. W Polsce działa bardzo mała liczba organizacji, niosących
pomoc i udzielających wsparcie osobom bezdomnym, a niestety ze stanu bezdomności człowiekowi  bardzo
trudno jest „wyrwać się” samodzielnie. 

Podczas  przeprowadzonego  po  raz  piąty  Ogólnopolskiego  badania  liczby  osób  bezdomnych,  które
odbyło się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., zdiagnozowano 30 330 osób bezdomnych, z czego 82,1%
stanowili  mężczyźni  (24 901 osób),  14,6% kobiety (4 437 osób),  natomiast  dzieci  3,3%. Ogólnopolskie
badanie liczby osób bezdomnych było także okazją do identyfikacji miejsc grupowania się osób bezdomnych
na danym terenie.  Wśród przebadanych osób 24 323 (80,2%) przebywało w różnego typu placówkach.
Z kolei 6 007 osób bezdomnych (19,8%) przebywało poza placówkami, tj. w miejscach niemieszkalnych
(np. w pustostanach, altanach działkowych, garażach). Rozmiary bezdomności w Polsce i skala zjawiska jest
bardzo trudna  do  oszacowania.  Trudności  z  policzeniem ludzi  bezdomnych  wynikają  z  ich  ruchliwości
przestrzennej oraz braku meldunku. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obowiązek udzielania
schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań
własnych gmin. Na podstawie art.  art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
do  zadań  ministra  właściwego  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego  należy  finansowe  wspieranie
programów  w  określonym  przez  ministra  obszarze  pomocy  społecznej,  realizowanych  przez  jednostki
samorządu  terytorialnego  lub  podmioty  uprawnione.  W  kontekście  problemu  bezdomności  samorząd
terytorialny  ma  obowiązek  realizować  program  pn. „Pokonać  bezdomność.  Program  pomocy  osobom
bezdomnym”.  Program ma  charakter  uzupełniający  wobec  ustawowych  obowiązków samorządów gmin
w  zakresie  przeciwdziałania  bezdomności,  a  także  charakter  wspierający  działalność  podmiotów
uprawnionych,  funkcjonujących  w  obszarze  pomocy  społecznej.  Program  stanowi  także  instrument
motywujący  do  wdrażania  nowych  metod  pracy  socjalnej  z  osobami  bezdomnymi  oraz  programów
aktywizacji  społecznej i zawodowej tych osób. Ze względu na złożone profile osób bezdomnych pomoc
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powinna  być  różnie  ukierunkowywana,  np.  osobom  bezdomnym  krótkotrwale  zapewnia  się  szybką
interwencję, natomiast osobom pozostającym w tej sytuacji przez dłuższy czas - programy aktywizujące ze
wsparciem specjalistycznym. Przedmiotowe podejście ma istotne znaczenie w kontekście tworzenia szans na
usamodzielnienie  się  osób zmagających się  z  problemem bezdomności  oraz  podjęcia  przez  nie  wysiłku
poprawy sytuacji, w której się znajdują. 

Na  terenie  Miasta  i  Gminy Dąbrowa Tarnowska problem bezdomności  wydaje  się  być marginalny
w porównaniu z  miastami o podobnej  wielkości.  Mimo wszystko nie  zwalnia  to  władz samorządowych
z obowiązku  zmierzenia się ze zjawiskiem bezdomności. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie  Tarnowskiej w celu zapewnienia
osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji wsparcia w postaci schronienia w schronisku i ogrzewalni.
zawarł poniższe umowy:

1. Umowy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło Dębickie,   Schronisko dla 50
bezdomnych kobiet i 80 bezdomnych mężczyzn przy ul. Brata Alberta 2 w Dębicy oraz Schronisko
dla 35 bezdomnych mężczyzn w Dębicy przy ul. Słoneczna 1. Umowa zawarta na na zakup usługi
w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (dla 4 mężczyzn i 1 kobiety)

2. Umowa z Akademią Innowacji Społecznych, Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów,  Schronisko
z usługami opiekuńczymi w Nizinach, Niziny 66A, 28-142 Tuczępy

Nie  mniej  jednak,  jak  wcześniej  wspomniano  -  bezdomność  może  być interpretowana  jako
indywidualny,  wolny  wybór,  dający  jednostce  swobodę  i  wolność,  w  związku  z  czym  często  pomoc
społeczna często jest bezradna wobec postawy takich osób.

W 2017 roku z pomocy społecznej  w formie schronienia skorzystała 1 osoba,  w 2018 rok były to
4 osoby, a w 2019 roku  5 osób.

Pracownicy  socjalni  MOPSIWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  wyznaczeni  do  pracy  w   ramach
Streetworking działają w otoczeniu osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich
bliskich i znajomych. Terenem działania jest teren miasta Dąbrowy Tarnowskiej oraz przyległe sołectwa.
W okresie zimowym Streetworkerzy patrolują ulice i miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. 

3. Bezrobocie

W  „Słowniku  socjologii  i  nauk  społecznych”  bezrobocie  definiowane  jest  jako,  cyt.  „sytuacja,
w której jednostka nie może sprzedać swojej siły roboczej na rynku, mimo iż che to zrobić”. 22 Bezrobocie jest
zjawiskiem,  które  dotyka  szerokie  kręgi  społeczne  i  występuje  na  terenie  całego  kraju.  Do  niedawna
aktywność zawodowa  wiązała się ze stabilnym zatrudnieniem, bezpieczeństwem socjalnym i stabilizacją
życiową.  Obecnie  sam  fakt  posiadania  pracy  nie  gwarantuje  takiego  poczucia.  Dla  sporej  liczby  ludzi
w  wieku  aktywności  zawodowej  udział  w  rynku  pracy  wiąże  się  ze  stałym  niepokojem,  zagrożeniem
ubóstwem czy brakiem pewności o przyszłość. Główny powodem jest coraz większy odsetek zatrudnienia na
podstawie  umowy zlecenie czy  umowy o dzieło czyli  tzw. umów śmieciowych. Stan ten dobrze opisują
autorzy artykuły pn. „Bezrobocie jako zjawisko społeczne stanowiące zagrożenie dla kształtowania się rynku
pracy w Polsce”, cyt. „Jak się okazuje, byle jaka praca nie zawsze jest lepsza od jej braku co oznacza, że
jakość  zatrudnienia  staje  się  obecnie  kwestią  społeczną,  której  rozwiązanie  lub  łagodzenie  skutków
wykraczają  poza  możliwości  wolnego  rynku  i  współczesnego  państwa.  Rynek  pracy  jest  społeczną
instytucją,  a  problemy  związane  z  przemianami  produkcji  i  zatrudniania  (popytu  na  pracę)  wymagają
odpowiedzi ze strony społecznych regulacji.  W interesie społeczeństwa jest, by jednostka mogła poprzez
rynek zdobyć godną pracę, dającą wystarczający zarobek i umożliwiającą zagospodarowanie własnego czasu
wolnego”.23

Na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska bezrobocie jest jednym z podstawowych problemów
społecznych.  Przyczyny  jego  występowania  są  złożone,  jednak  zdecydowanie  na  poziom  bezrobocia

22 Słownik socjologii i nauk społecznych….op. cit, str. 30
23 Bezrobocie jako zjawisko społeczne stanowiące zagrożenie dla kształtowania się rynku pracy w Polsce, Alicja Kłos,

Katarzyna Tomaszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, wyd. Społeczeństwo. 
Edukacja. Język 2, str. 187
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w gminie mają wpływ, m .in. zbyt mała liczba miejsc pracy na terenie całego powiatu,  niskie wykształcenie
mieszkańców i/lub niedostosowania wykształcenia do lokalnego rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także
sama niechęć do podjęcia  pracy.   Skutki  bezrobocia  są  lawinowe i  długotrwałe   tzn,  pociągają  za sobą
kolejne problemy społeczne.  Bezrobocie wpływa nie tylko na funkcjonowanie  jednostki i jej rodziny, która
odczuwa izolację społeczną, dyskomfort psychiczny, a także pogorszenie standardu życia, ale niesie ze sobą
konsekwencje  dla  całej  społeczności  Gminy Dąbrowa Tarnowska tj.  przyczynia się do wzrostu kosztów
świadczeń socjalnych oraz zwiększania się niepożądanych zjawisk społecznych (alkoholizm, rozpad rodziny,
przemoc).

Tabela nr 36 - Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
w wieku produkcyjnym 

2017 2018 2019

Kobiety 549 508 478
Mężczyźni 455 372 357
Ogółem 1004 880 835
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Z  danych  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  wynika,  że  na  przestrzeni
analizowanych lat  tj.  2017 – 2019r.  stopniowo obniżał  się procentowy udział  ludzi  bezrobotnych wśród
mieszkańców gminy. I tak ,w 2017 roku wśród mieszkańców gminy 4,79 % stanowiły osoby bezrobotne,
w 2018 roku – 4,20 %,  a w 2019 roku. - 4,00 %.  Wśród bezrobotnych kobiety stanowiły ponad blisko 60%.
Jednakże, w ramach monitoringu z realizacji  Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska 2014 – 2020 za okres I półrocze 2020r., pozyskano informację z PUP
w Dąbrowie Tarnowskiej z których wynika, że bezrobocie stopniowo wzrasta. Stan ten wynika z zagrożenia
epidemiologicznego, wywołanego wirusem SARS-COV 2 i jest konsekwencją wprowadzonych obostrzeń
związanych z zapobieganiem COVID-19.

Tabela nr 37 - Struktura bezrobotnych wg wykształcenia zarejestrowanych w PUP  z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska

Struktura bezrobotnych 
wg wykształcenia

2017 2018 2019

gimnazjalne/podstawowe i poniżej 192 162 149
zasadnicze zawodowe 368 312 306
średnie 330 292 267
wyższe 114 114 113
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Z powyższych danych wynika, że bezrobocie maleje w zależności od posiadanego wykształcenia.
Zauważalny jest spadek bezrobocia we wszystkich grupach ludzi ze względu na posiadane wykształcenie
jednakże spadek ten jest znikomy w przypadku osób z wykształceniem wyższym. 

Tabela nr 38 - Liczba bezrobotnych w rozbiciu na grupy wiekowe, zarejestrowanych w PUP  z terenu Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska

Bezrobotni zarejestrowani w PUP 
w rozbiciu na grupy wiekowe 

2017 2018 2019

18-24 189 148 141
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25- 34 331 289 257
35- 44 215 218 205
45 - 54 158 122 122
55 i więcej 111 103 110
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

W  poszczególnych  latach  największe  problemy  ze  znalezieniem  zatrudnienia  miały  osoby
w przedziale wiekowym 25-34 lata, jednakże analizując powyższe dane należy zauważyć, że w kategorii
wiekowej 55 lat i więcej zaobserwowano wzrost bezrobocia. Zasada ta zdaje się potwierdzać w poniższych
danych,  które  wykazują,  że  osoby  z  długoletnim stażem (od  20-30  lat  oraz  30  lat  i  powyżej),  a  więc
znajdujące  się  w wyższej  kategorii  wiekowej  mają  coraz  większe  problemy ze  znalezieniem pracy,  co
przekłada się na zwiększenie wśród starszych osób  stopy bezrobocia.

Tabela nr 39 - Struktura bezrobotnych w uwzględnieniem stażu pracy zarejestrowanych w PUP z terenu Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska

Staż pracy 
 

2017 2018 2019

Bez stażu 126 105 91
Do roku 177 163 143
1 - 5 325 276 284
5 - 10 167 146 144
10 - 20 134 123 98
20 - 30 57 52 58
30 lat i powyżej 18 15 17
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Tabela  nr  40  -   Wyszczególnienie  liczy  bezrobotnych  wraz  z  podjętymi  działaniami  na  terenu  Miasta  i  Gminy
Dąbrowa Tarnowska

Wyszczególnienie bezrobotnych 
2017 2018 2019

Z prawem do zasiłku 181 151 165
Do 25 roku życia 189 148 141
Powyżej 55 roku życia 111 103 110
Długotrwale bezrobotni 566 488 455

W ciągu roku:
Podjęcie pracy 1023 927 775
Rozpoczęcia stażu 217 203 139
Rozpoczęcia szkolenia 57 35 30
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Tabela  nr  41  -  Liczba  osób  niepełnosprawnych  zarejestrowanych  w  PUP z  terenu  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska

Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób
niepełnosprawnych

2017 2018 2019

Ogółem 36 32 45
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
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Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej  realizuje projekty mające na celu aktywizację
zawodową mieszkańców powiatu dąbrowskiego, w tym mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Do najbardziej znanych i realizowanych od kilku lat należą projekty: „Młodzi i Aktywni POWER”, „Szybki
Start  RPO”, ”Konserwator,  „Firma +” oraz „Równać Szanse 2”.  W każdym roku działalności  instytucja
realizuje programy skierowane do ludzi bezrobotnych, w różnym wieku oraz z różnym wykształceniem.
Ukierunkowane  są  na  zmniejszenie  stopy  bezrobocia  na  terenie  powiatu,  stwarzają  szanse  dla  osób
pozostających  bez  zatrudnienia,  długotrwale  bezrobotnych,  a  także  obejmują  wsparciem  osoby
niepełnosprawne. 

Bezrobocie jest trzecim z najczęściej wskazywanych powodów przyznawania pomocy. Analizując
dane przedstawione w niniejszym dokumencie (rozdział. IV.4) dotyczące m. in. powodów udzielania pomocy
społecznej  rodzinom  wynika,  że  spada  liczba  rodzin  korzystających  z  pomocy  społecznej  z  powodu
bezrobocia,   Z danych MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej wynika, że:

a) w 2017 roku spośród 754 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  bezrobocie wskazały
jako powód jej  udzielenia  306 rodziny  co  stanowi  51,85% wszystkich  rodzin  korzystających z  pomocy
społecznej;
b) w 2018 roku spośród 660 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  bezrobocie wskazały
jako powód jej  udzielenia  246 rodziny  co  stanowi  37,27% wszystkich  rodzin  korzystających z  pomocy
społecznej;
c) w 2019 roku spośród 619 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobocie wskazało
jako  powód  jej  udzielenia  208  rodzin  co  stanowi  33,60%  wszystkich  rodzin  korzystających  z  pomocy
społecznej.

Rynek  pracy  stanowi  płaszczyznę,  na  której  przedmiotem  wymiany  jest  praca.  Może  być  ona
rozumiana jako  usługa  (świadczenie  pracy)  lub  potencjał  pracy (kapitał  ludzki).  Niewątpliwie  kondycja
lokalnego  rynku  pracy  wpływa  na  sytuację  społeczno  –  ekonomiczną  i  poziom  bezrobocia  w  Gminie
Dąbrowa  Tarnowska.  Wyraża  się  ona  w  potencjale  zatrudnieniowym  dominujących  form  działalności
gospodarczej, strukturze podmiotów gospodarki narodowej oraz skali zatrudnienia i bezrobocia w mieście. 

Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  jest  położona  na  peryferiach  województwa  małopolskiego.  To
położenie, i upadek przemysłu, przekładają się na poziom bezrobocia w gminie. Z perspektywy rynku pracy
atrakcyjną ofertę przedstawia miasto Tarnów, w którym pracuje wielu mieszkańców Gminy. W porównaniu
z  innymi  gminami  należy  stwierdzić,  że  liczba  podmiotów  działających  na  terenie  gminy,  tworzących
miejsca pracy dla mieszkańców, jest  niedostateczna. Mieszkańcy gminy często zmuszeni są podejmować
zatrudnienie  w aglomeracjach,  takich  jak  Kraków,  a  nawet  poza  granicami  państwa.  Spośród instytucji
i  zakładów, oferujących zatrudnienie można wymienić:  ZOZ Dąbrowa Tarnowska, Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, banki, przychodnie lekarskie, piekarnie,
kilka zakładów przetwórstwa spożywczego, Zakład Budowy Urządzeń Dźwigowych, stacje paliw czy sieć
handlowa Biedronka (2 sklepy), SPAR czy Lewiatan. 

W ubiegłym roku zamknięty został wielkopowierzchniowy sklep w Dąbrowie Tarnowskiej, który
oferował zatrudnienie sporej liczbie osób. 

Dynamika aktywności  gospodarczej  w mieście kształtuje się w wyniku rozszerzania działalności
przez  istniejące  firmy,  podejmowania  działalności  przez  nowe  jednostki  gospodarcze  oraz  zaprzestanie
działalności przez istniejące firmy. Liczebność podmiotów gospodarczych zależy więc od liczby istniejących
firm oraz salda tworzenia nowych jednostek gospodarczych i likwidacji już działających.  

Na podstawie poniższych danych można zauważyć wyraźny spadek w liczbie nowo rejestrowanych
podmiotów gospodarki w Gminie Dąbrowa Tarnowska na przestrzeni lat 2017-2019.

Tabela nr  42  - Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Wyszczególnienie – zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty
gospodarki narodowej 

2017 2018 2019

Podmioty według
sektorów

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 166 208 141
Sektor prywatny ogółem 155 203 135
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własnościowych

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące 
działalność 

146 188 130

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje 
społeczne

2 1 1

Podmioty według
grup sekcji

Ogółem 166 208 141
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0 2 0
Przemysł i budownictwo 62 88 52
Pozostała działalność 104 118 89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych – GUS. 

Sytuacja  na  lokalnym  rynku  pracy  ulega  pogorszeniu,  co  przekłada  się  na  wzrost  bezrobocia.
W związku z powyższym bardzo duże znaczenie dla rozwojowi lokalnego rynku pracy  ma wsparcie dla
przedsiębiorczości oraz tworzenie przyjaznych warunków zakładania działalności. 

4.  Niepełnosprawność oraz długotrwała choroba

Zgodnie  z  definicją  sformułowaną  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO):  „Osoba
niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu
powodują  uniemożliwienie,  utrudnienie  lub  ograniczenie  sprawnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie,
biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”. 

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  dla  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska
wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, mający swoją siedzibę przy ul. Szpitalnej 1
w Dąbrowie Tarnowskiej.

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, 
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 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 nie ma jednej  definicji,  jest to kwestia  społeczna,  która dotyka jak się  okazuje
znacznej  części  mieszkańców  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska.  Niepełnosprawność,  inaczej  inwalidztwo,
kalectwo, powoduje ograniczenia funkcjonowania oraz rozwoju na wielu płaszczyznach, powoduje trwałe
lub  okresowe  utrudnienia,  ogranicza  i   uniemożliwia  pełnienie  ról  i  zadań  społecznych  na  poziomie
powszechnie przyjętych norm społecznych. 

Dawniej niepełnosprawność pojmowano głównie w kategoriach medycznych, jednakże teraz analizując
zmiany w myśleniu  można zauważyć, że pojęcie niepełnosprawności jest spostrzegane w znacznie szerszym
kontekście.  Coraz częściej  dostrzega się człowieka w jednostce z niepełnosprawnością,  dostrzega się jej
potrzeby oraz prawo do samostanowienia i autonomii. Działalność instytucji nie powinna więc skupiać się
wyłącznie  na  wsparciu  finansowym,  rehabilitacyjno-ruchowym  czy  charytatywnym.  To  nie  wystarczy.
Osoba  z  niepełnosprawnością  jest  pełnoprawnym  członkiem  społeczności  lokalnej,  należy  więc
przeciwdziałać  izolacji  społecznej  i  dążyć  do  wyrównywania  szans.  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.

Niepełnosprawność i  związana z  tym najczęściej  długotrwała  lub  ciężka  choroba są  zdecydowanie
najczęstszymi powodami udzielania pomocy społecznej rodzinom korzystającym ze wsparcia z MOPSiWR
w Dąbrowie Tarnowskiej. Analizując dane z lat 2017- 2019 można zauważyć, że w odniesieniu do ogółu
korzystających rodzin z pomocy społecznej wskaźnik procentowy rodzin wskazujących niepełnosprawność
i/lub długotrwałą chorobę jako powód swojej złej sytuacji życiowej systematycznie rośnie. 

Tabela  nr  43  –  Wyszczególnienie  liczby  rodzin  korzystających  z  pomocy  społecznej  ze  względu  na  powód  jej
udzielenia oraz ich procentowy udział w ogóle korzystających ze wsparcia 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - ogółem 754 660 619

Długotrwała lub
ciężka

choroba 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
z powodu długotrwałej choroby

505 488 490

Procentowy udział rodzin wśród ogółu podopiecznych OPS 66,9% 73,93% 79,15%

Niepełnosprawność
Liczba rodzin z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności

304 294 293

Procentowy udział rodzin wśród ogółu podopiecznych OPS 40,31% 44,5% 47,33%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dla
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Przedstawione  w  rozdziale  IV.4  niniejszego  dokumentu  dane  w  formie  tabelarycznej  wskazują,  że
coraz  częściej  udzielana  jest  pomoc  osobom  i  rodzinom  dotkniętym  niepełnosprawnością.
 Corocznie wzrasta  liczba przyznanych rodzinom świadczeń opiekuńczych. Poza wsparciem pieniężnym
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pracownicy  socjalni  MOPSiWR  realizowali  pracę  socjalną  na  rzecz  niepełnosprawnych  mieszkańców
Gminy Dąbrowa Tarnowska głównie poprzez pomoc w kompletowaniu i składaniu dokumentów dla celów
ustalenia  niepełnosprawności  i  stopnia  niepełnosprawności  dla  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania
o  Niepełnosprawności,  informowaniu  rodziny  co  do  niezbędnych  dokumentów  dla  osób,  udzielaniu
wszelkich informacji o dostępnych formach pomocy społecznej, w tym o usługach opiekuńczych w miejscu
zamieszkania  oraz  specjalistycznych  usługach  opiekuńczych.  Ponadto  informowano  o  możliwości
skorzystania ze wsparcia w ramach programu pn. "Opieka wytchnieniowa", który jest realizowany w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oferowano i/lub organizowano wsparcie
specjalistyczne w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej (psycholog, prawnik). Niepełnosprawni mieszkańcy
gminy  mogą  skorzystać  z  dofinansowania  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  likwidację  barier  architektonicznych,  transportowych,  technicznych  i  innych
w związku z indywidualnymi potrzebami. Powyższą pomoc realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w  Dąbrowie  Tarnowskiej.  Dodatkowo  wsparcie  i  pomoc  dla  niepełnosprawnych  mieszkańców  Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska zapewniają na jej terenie m. in. dla dorosłych Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, dla dzieci zaś Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Sutkowie.  

Długotrwała  choroba  jest  również  częstym  powodem  udzielania  pomocy  społecznej.  Przewlekła
choroba wymaga systematycznego, długotrwałego leczenia i wiąże się z kosztami. Zazwyczaj jest to choroba
wymagająca stałej kontroli, częstych wizyt w szpitalach, choroba nieuleczalna. Taki stan nie tylko obciąża
budżet rodziny, ale przyczynia się do obniżenia funkcjonowania rodziny. Osoby długotrwale chore borykają
się z licznym przeszkodami, maja problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, czują bezradność i niepokój
o siebie i  rodzinę,  często nie są w stanie wypełniać swoich ról społecznych czy rodzinnych. Na terenie
Gminy Dąbrowa Tarnowska przewlekłe choroby najczęściej występują u osoby w podeszłym wieku, co jest
związane ze starzeniem się społeczeństwa,  ale coraz częściej dotykają również młode osoby.

W trakcie  określania  celów strategicznych  i  szczegółowych  niniejszej  Strategii  wzięto  pod  uwagę
sytuację osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, jak ważne jest przeciwdziałanie izolacji, wykluczeniu
i  samotności  takich osób.  Polityka społeczna skierowana do osób niepełnosprawnych powinna zawierać
działanie zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ważnym zadaniem
jest również prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji  do osób niepełnosprawnych, takich
jak likwidacja  barier  architektonicznych,  prowadzenie  profilaktyki,  akcji  i  programów edukacyjnych dla
dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  zapobiegających  niepełnosprawności,  propagowanie  osiągnięć  osób
niepełnosprawnych. Duże znaczenie ma działalność promującą  aktywne działania na wszystkich szczeblach
życia  społecznego  oraz  aktywnie  wspieranie  wszelkich  działań  na  rzecz  równouprawnienia  osób
niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujących
szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. 

5.   Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie bez wątpienia jest zjawiskiem, które występuje  powszechnie społeczeństwie
i  dotyka  rodzin  o  różnym  statusie  społecznym.  Jest  zarówno  skutkiem,  jak  i  przyczyną  dysfunkcji
w rodzinie. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
cyt:: „Przemoc w rodzinie jest  jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych,  jako
instytucja  podlegająca ochronie  i  opiece  państwa,  jak  i  dla  ich  poszczególnych członków”.  24 Przemoc
w rodzinie,  jest  doświadczeniem traumatycznym,  którego skutkiem są zarówno bezpośrednie  szkody na
zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym,
jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.  

Definicja przemocy w rodzinie została określona w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie  z  dnia 29 lipca 2005 r.,  w następującym brzmieniu:  „przemoc w rodzinie -  należy przez to
rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób wymienionych wpkt1, 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

24 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
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dotkniętych przemoc ą” 25 Sprawca przemocy domowej wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną,
społeczną czy jakąkolwiek inną, zmierzając do wymuszenia na ofierze konkretnych zachowań, niezgodnych
z jej  wolą,  przy czym działania te nie mieszczą się w normach społeczno-prawnych i nie mają na celu
wywołania  zachowań  pożądanych  społecznie  takich  jak  np.  w  procesie  wychowania  i  wymiarze
sprawiedliwości. 

Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  w  art.  18  i  71  wskazuje,  że
instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma
obowiązek uwzględnić  w swojej  polityce społecznej,  zwłaszcza poprzez  udzielanie  szczególnej  pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Przepis art. 33 Konstytucji wskazuje ponadto, że
kobieta  i  mężczyzna  w Rzeczypospolitej  Polskiej  mają  równe  prawa w życiu  rodzinnym,  politycznym,
społecznym i gospodarczym, zaś zgodnie z art. 72 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę
praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

Nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem państwa, jest zatem ochrona rodziny przed zagrożeniami
płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Rodziny
dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielania im szczególnej
pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym. 

Przemoc może dotykać różnych sfer życia człowieka. Nie zawsze chodzi o „bicie”. Wyróżnia się kilka
rodzajów przemoc:y:
a) Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest
nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie,
bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
b) Przemoc  psychiczna –  prowadzi  do  zniszczenia  pozytywnego  obrazu  własnej  osoby,  wykorzystuje
mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych
poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb,
szantażowanie.
c) Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb
seksualnych sprawcy,  np.  nieakceptowanych pieszczot  i  praktyk seksualnych,  seksu z osobami trzecimi,
sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
d) Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.
e) Zaniedbanie –  ciągłe  niezaspokajanie  podstawowych potrzeb  fizycznych i  emocjonalnych np.  brak
opieki  i  uniemożliwianie  zaspokajania  podstawowych  potrzeb  fizjologicznych  (związanych  ze  snem,
jedzeniem, higieną).

Istnieje  wiele  teorii  na  wyjaśnienie  występowania  i  rozmiarów przemocy w rodzinie.  Oto  niektóre
z nich.

1. Większość przedstawicieli  nurtu socjologicznego wskazują na stres społeczny  oddziaływający na
rodzinę np. złe warunki mieszkaniowe, finansowe. Obecnie pogląd ten wydaje się być trudny do
zaakceptowania, gdyż przemoc dotyka nie tylko rodziny w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Według koncepcji psychologicznej pewne wrodzone cechy osobowości oraz zmienne biologiczne są
przyczyną  agresywnych  zachowań.  Najpowszechniejszy  pogląd  głosi  jednak,  że  to,  czego
nauczyliśmy się od rodziców, przekazujemy naszym dzieciom. Zgodnie z ta teorią ludzie uczą się
agresywnego zachowania obserwując innych. 

3. Wieloczynnikowy model przemocy w rodzinie zakłada, że relacje interpersonalne wewnątrz rodziny
regulują wpływ środowiska i czynników stresujących. To czy dojdzie do przemocy zależy od relacji
jakie są w rodzinie od wyznawanych wartości społecznych i otoczenia kulturowego. 

Powyższe informacje są dowodem na to, iż nie istnieje jedno, proste wyjaśnienie dotyczące przyczyn
przemocy.  Jednak,  jakie  by  one  nie  były,  sprawcy  muszą  czuć  się  odpowiedzialni  za  swoje  brutalne
postępowanie, a nasze społeczeństwo musi stawić czoło problemowi przemocy.

25 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020, poz. 218 z późn. zm.)
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Na terenie  Miasta  i  Gminy Dąbrowa Tarnowska  na podstawie  Uchwały  nr  XXVII/373/17  Rady
Miejskiej z dnia 24 marca 2017r. realizowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2020. 

Powołany  Miejsko  –  Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ma za zadanie:
1. opracowanie  diagnozy  rodziny  i  indywidualnego  planu  pomocy  osobie  doświadczającej  przemocy
uwzględniając: bezpieczeństwo, potrzeby, cele, metody oraz czas pomocy;
2. opracowywanie planu działania;
3. powoływanie grup roboczych w związku z procedurą NK;
4. współpraca z MOPSiWR, Komedą Powiatową Policji,  Prokuraturą, Sądem, Służbą Zdrowia, Oświatą,
Poradnią  Psychologiczną Pedagogiczną,  Gminną Komisją ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Organizacje Pozarządowe.

Procedura Niebieskiej Karty to ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób
będących  przedstawicielami  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  (MOPS),  gminnych  komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym
podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie. 

Tabela nr 44  -  Liczba postępowań z użyciem procedury Niebieskiej Kart  

2015 2016 2017 2018 2019

Przeprowadzono postępowania z użyciem
 procedury NK 

19 27 29 29 39

Źródło: Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

W 2019 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 39 formularzy niebieskich
kart z czego 28 spisane były przez policję oraz 10 przez pracowników socjalnych MOPSiWR w Dąbrowie
Tarnowskiej  oraz  jedna  karta  spisana  przez  psychologa  Tarnowskiego  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej
w  Tarnowie.  Ponadto  konieczne  było  kontynuowanie  procedur  w  30  przypadkach.  Spośród  wszystkich
przypadków zakończono 23 procedury. 

Jak wynika z powyższych danych rośnie liczba postępowań z użyciem Niebieskiej Karty, w większości
dotyczy postępowań w Mieście Dąbrowa Tarnowska. 

Tabela nr 45  -  Liczba Niebieskich Kart założonych w 2019r. z podziałem na sołectwa w 2019r.

Lp.
Miejscowość

Liczba formularzy
niebieskich kart 

Liczba rodzin objętych
procedurą niebieskich

kart 

1. Dąbrowa Tarnowska 21 14

2. Brnik 3 3

3. Gruszów Wielki 2 2

4. Gruszów Mały 1 1

5. Laskówka Chorąska 5 3

6. Lipiny 1 1

7. Morzychna 1 1

8. Nieczajna Dolna 1 1

9. Nieczajna Górna 0 0

10. Smęgorzów 3 1

11.  Sutków 0 0

12. Szarwark 1 1
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13. Żelazówka 0 0

OGÓŁEM: 39 28
Źródło: Raport o stanie Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 rok

W celu przezwyciężenia problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie tworzone są
grupy robocze. W skład grup roboczych do pracy z rodziną wchodzą przedstawiciele różnych instytucji –
w każdym przypadku obecni są pracownicy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej i funkcjonariusz Policji,
a  także  w  zależności  od  potrzeb  członek  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  pedagog  ze  szkoły,  prokurator,  kurator  sądowy,  psycholog.  Na  spotkania
zapraszane są osoby wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, jak również osoby
co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  są  dotknięte  przemocą  w  rodzinie.  Spotkania  te  odbywają  się
oddzielnie i w różnych terminach. 

Tabela nr 46  -  Liczba zorganizowanych przez ZI ds. przemocy  grup roboczych   

2017 2018 2019
Liczba zorganizowanych grup roboczych   

27 56 28

Źródło: Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

Pracownicy socjalni w toku wykonywania czynności służbowych m. in. realizując pracę socjalną oraz
prowadząc  monitoring  sytuacji  rodzin  objętych  procedurą  Niebieskiej  Karty  przekazując  informację
w zakresie  możliwości  i  form uzyskania  pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie.  W ramach
codziennych  działań  służbowych  pracownicy  socjalni  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  udzielają
poradnictwa  w  zakresie  rozwiązywania  zjawisk  przemocy  w  rodzinie.  W  budynku  MOPSiWR
upowszechniane są ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy, na których znajdują się informacje, gdzie
osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogły otrzymać bezpłatną pomoc. Prowadzona jest również kampania
informacyjna  na  stronie  internetowej  MOPSiWR,  na  której  systematycznie  udostępnianie  są  informację
dotyczące przemocy w rodzinie. Ponadto członkowie ZI realizuje prelekcje, pogadanki dotyczące przemocy
w rodzinie skierowane do dzieci młodzieży, seniorów i innych grup wiekowych.

W MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej duże znaczenie przykłada się do systematycznego podnoszenia
kwalifikacji grup zawodowych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  od  01.07.2015r.  podsiada  w  swoich  zasobach  mieszkanie  chronione,
w ostatnich  latach  nie  było  potrzeby  udzielenia  takiej  formy pomocy.  Ponadto  w siedzibie  MOPSiWR
w  Dąbrowie  Tarnowskiej  uruchomione  są  2  pokoje  hostelowe,  dysponujące  łącznie  4  miejscami.
Przeznaczone są dla osób dotkniętych przemocą domową. 

Tabela nr 47 -  Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie
2017 2018 2019

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy w 
rodzinie 2 4 5

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Na przestrzeni analizowanych lat uwidacznia się niewielki, ale jednak  wzrost liczby rodzin objętych
pomocą społeczną z powodu przemocy w rodzinie.

W ramach pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uwikłanych w przemoc udzielane są konsultacje
i  poradnictwo  –  pomoc  prawna,  psychologiczna,  logopedyczna  dla  zainteresowanych  oraz  dla  osób
skierowanych do ww. konsultacji w ramach pracy socjalnej pracowników socjalnych i pracy grupy roboczej
Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie
Tarnowskiej. 
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Tabela  nr  48  -  Liczba udzielonych  porad  specjalistycznych  w  Punkcie  Konsultacyjnym  dla  Osób  Uwikłanych  
w Przemoc Domową w MOPSiWR

2017 2018 2019

Liczba udzielonych porad specjalistycznych  
186 171 171

Źródło: Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

W dniu  04.02.2019r.  MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej   zawarł  porozumienie  o  współpracy
partnerskiej  z  Fundacją  im.  Hetmana  Jana  Tarnowskiego –  projekt  o  tytule  działania  CENTRUM
WSPARCIA POKRZYWDZONYCH 2019  –  2021,  w  ramach  którego  prowadzony  jest  Lokalny  Punkt
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej, utworzony przez w/w fundację.

Biorąc pod uwagę jedynie dane statystyczne nie mamy pełnego obrazu zjawiska przemocy w rodzinach.
Niewątpliwie częściej dochodzi do przemocy niż jest to zgłaszane. Pokrzywdzeni pomimo cyklicznych akcji
informacyjnych, nie zawsze są świadomi, że mają jakieś prawa, że mogą ubiegać się o pomoc w rozwiązaniu
problemu przemocy. Niekiedy również wstydzą się ujawnić, że taki problem w rodzinie występuje. 

W problemie przemocy domowej należy położyć nacisk na edukację, która powinna być skierowana nie
tylko do służb przeciwdziałających zjawisku przemocy, ale przede wszystkim do lokalnej społeczności, ze
szczególnym nastawieniem na  rozpoznanie  i  ujawnianie  zjawiska  przemocy domowej  oraz  promowanie
instytucji i organów zajmujących się zawodowo zjawiskiem przemocy w rodzinie. Ponadto istnieje potrzeba
funkcjonowania  grupy  wsparcia  dla  osób  zagrożonych  i  doświadczających  przemocy  w rodzinie,  gdzie
osoby  te  mogłyby  dzielić  się  doświadczeniem  i  wsparciem  emocjonalnym,  walczyć  z  poczuciem
bezradności,  pogłębiać  wiedzę  na  temat  mechanizmów  przemocy  domowej  czy  dzielić  się  z  innymi
własnymi umiejętnościami radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy domowej.

6. Problemy opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

Bycie rodzicem nie jest jednorazowym czy nawet kilku razowym działaniem na rzecz dziecka, ale jest
stałym  ciągiem  działań,  złożonym  procesem,  aktywnym  i  rzeczywistym  pełnieniem  roli  rodzicielskiej
związanej  z  opieką,  ochroną,  kontrolą,  kierownictwem,  wsparciem  w  rozwoju  dziecka  na  wszystkich
płaszczyznach. Przejawia się to w przyjmowanych postawach rodzicielskich wobec dziecka i stosowanym
wobec niego stylem wychowania rodzicielskiego. „Działania rodziców są ukierunkowane na dobro dziecka
oraz zaspakajanie jego potrzeb i obejmują kilka sfer: opiekę, kontrolę i rozwój. W obrębie każdej z nich
występują  dwa  poziomy działania:  zapobieganie  ewentualnemu skrzywdzeniu  dziecka  oraz  promowanie
tego, co może dziecku pomóc, wesprzeć je. Te kierunki działania rodziców wymagają z kolei posiadania
określonych środków, takich jak wiedza i zrozumienie, motywacja i możliwości”26. 

Deficyt  wyżej  wymienionych  umiejętności  powoduje,  że  rodzina  staje  się  często  dysfunkcyjna,
występuje wśród rodziców bezradność opiekuńczo – wychowawcza, zauważalna w rodzinach niepełnych,
ale i wielodzietnych. Przyczyny takiej dysfunkcji bywają różne, może to być m. in.: 

•śmierć biologicznych rodziców dziecka, porzucenie dziecka
•niewłaściwe wypełnianie obowiązków rodzicielskich, brak opieki, zainteresowania dzieckiem,
•uzależnienia, w tym przede wszystkim alkoholizm,
•długotrwałe bezrobocie,
•długotrwała choroba,
•niepełnosprawność, często depresja, 
•przemoc,
•niewłaściwe wzorce wyniesione z domu,
•brak kompetencji rodzicielskich,
•nieprawidłowe relacje w rodzinie.

26 Wybrane  zagadnienia  pedagogiki  rodziny,  red.  A.  Błasiak,  E.  Dybowska,  Wyższa  Szkoła  Filozoficzno  –
Pedagogiczna „Ignatianum”, wyd. WAM Kraków 2010,  
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Dezorganizacja  rodziny  czyli  podstawowej  grupy  społecznej,  złożonej  z  rodziców  i  dzieci,  brak
kompetencji  rodzicielskich   powoduje  chaos  w  rodzinie,  a  w  konsekwencji  sprawia,  że  staje  się  ona
niewydolna. Zdarza się, że w rodzinach z problemem opiekuńczo – wychowawczym występują dodatkowe
problemy społeczne,  takie jak uzależnienie,  przemoc.  Stąd wzrastająca ilość procedur Niebieskiej  Karty.
Poza pomocą finansową konieczne jest  wsparcie  tych rodzin innymi formami pomocy,  które  wzmocnią
rodzinę. 

 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest
zadaniem  gminy.  Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011r  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej, o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  zadanie  jest realizowane  w formie  pracy
z rodziną oraz pomocy w opiece i  wychowaniu dziecka,  za  zgodą rodziny i  z  jej  aktywnym udziałem.
Jednostką  odpowiedzialną  za  wspieranie  rodzin  w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  jest  Miejski  Ośrodek
Pomocy Społecznej  i  Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.  Realizowany jest   Gminny Program
Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  na  lata  2019-2021.  W  strukturze  MOPSiWR
funkcjonują m. in. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uwikłanych  w Przemoc Domową, Punkt Konsultacyjny
dla  Osób  Uzależnionych  i  ich  Rodzin  oraz  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie. 

Praca  z  rodziną  jest  prowadzona  w  szczególności  w  formie  konsultacji  i  poradnictwa
specjalistycznego,  terapii  i  mediacji,  usług  dla  rodzin  z  dziećmi  (w  tym  usług  opiekuńczych
i specjalistycznych), pomocy prawnej,  szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, oraz organizowania dla
rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji  (grupy wsparcia,
grupy samopomocowe).

Dodatkowo,  w  przypadku  rodzin  wymagających  pomocy  społecznej,  pracę  z  rodziną  prowadzi
asystent rodziny, czyli osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby  w przyszłości samodzielnie
potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny
towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych
do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. MOPSiWR
w Dąbrowie Tarnowskiej zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowy cywilno prawne zgodnie z wytycznymi
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Tabela nr  49 -  Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba asystentów w rodzinie 3 3 3 3 3 3

Liczba rodzin , które korzystały z usług asystenta rodziny 39 34 32 25 25 23

Źródło: Ocen Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

Można  zaobserwować,  że  w ostatnich  latach  liczba  rodzin  dotkniętych  omawianym problemem
zmniejsza się.  Tendencja ta jest efektem pracy asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz wsparcia
instytucjonalnego.  W  MOPSiWR  realizowane  są  programy  skierowane  do  rodzin,  w  ramach  których
podnoszone  są  kompetencje  rodzicielskie.  Praca  z  rodzinami  nastawiona  jest  na  objęcie  wsparciem
instytucjonalnym  całej  rodziny,  nie  tylko  rodziców.  Głównym  celem  Gminnego  Programu  Wspierania
Rodziny  w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  na  lata  2019-2021 jest  tworzenie  warunków wspomagających
prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz ograniczanie zagrożeń poprzez rozwój kompleksowego systemu
wspierania  rodziny  na  terenie  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska.  Poza  projektem  w  ramach  w/w  programu
MOPSiWR  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  corocznie  realizuje  projekty  socjalne  skierowane  do  rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. W związku z dostrzegalną poprawą sytuacji  rodzin
z  terenu  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  należy  kontynuować  taką  politykę  społeczną,  w  tym  działalność
prowadzona przez asystentów rodziny.

W MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej pomoc w opiece i wychowaniu dziecka  jest   realizowana
również w Placówce  Wsparcia  Dziennego  „Jutrzenka”. Zadaniem  placówki  jest  stworzenie
kompleksowego wsparcia dla dzieci  i  ich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  Realizacja
projektu będzie trwała 3 lata, od lutego 2018r.  do końca grudnia 2020. W każdym roku wsparciem jest
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objętych 15-ro dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Placówka jest otwarta codzienne od godz.
10 do 18, również w czasie ferii i wakacji. Wsparcie oferowane przez placówkę zakłada objęcie dzieci i ich
rodzin opieką psychologa, pedagoga, logopedy. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb są zorganizowane
zajęcia  pozwalające  na  rozwijanie  umiejętności  informatycznych,  matematycznych,  społecznych,
obywatelskich oraz naukę języka polskiego i angielskiego. Dzięki zajęciom z animatorem kultury dzieci
mogą rozwinąć zainteresowania. Dodatkowo dzieci mają zapewniony codziennie ciepły posiłek, a raz w roku
w okresie wakacji zorganizowano jednodniowy wyjazd   integracyjny.

Ponadto rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może
być objęta pomocą rodziny wspierającej, czyli takiej, która przy współpracy z asystentem rodziny pomaga
rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego,
kształtowaniu podstawowych ról społecznych. 

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, sprawowana
jest piecza zastępcza. Pieczę zastępczą organizuje powiat, może być ona sprawowana w formie rodzinnej
(rodzina  zastępcza,  rodzinny  dom  dziecka)  lub  instytucjonalnej  (placówka  opiekuńczo-wychowawcza,
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny).

 Ponadto Gmina Dąbrowa Tarnowska ponosi koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej
– koszty te corocznie wzrastają w związku z okresem pobytu dzieci w pieczy zastępczej (im dłuższy pobyt
dziecka w pieczy zastępczej, tym większy procentowy udział Gminy w kosztach tego pobytu). 

Działania  Samorządu  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska ukierunkowane  powinny  być  na  dobrze
zorganizowany  system  wsparcia  rodziny.  System  oparty  na  współpracy  OPS-u,  instytucji  i  organizacji
działających na polu pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych, systemu ochrony zdrowia, policji
i wszystkich zainteresowanych dobrem rodzin zamieszkujących gminę Dąbrowa Tarnowska. Dzięki ścisłej
współpracy w/w instytucji i organizacji działających na rzecz dobra rodzin,  realizacji Gminnego Programu
Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  na  lata  2019  -  2021 jest  szansa  by  zbudować
zintegrowany system pomocy w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych. System opierać się powinien na szybkim i skutecznym przepływie informacji
pomiędzy  instytucjami  oraz  na  tworzeniu  zespołów  wspierających  rodziny  w  kryzysie.  Dzięki  takiej
skumulowanej współpracy, zintegrowanym działaniom instytucji Gminy Dąbrowa Tarnowska istnieje szansa
na zminimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowych w rodzinach.

7. Uzależnienia

W obecnych czasach źródłem uzależnienia i  zachowaniem nałogowym może być niemal wszystko.
Nałóg, czegokolwiek by nie dotyczył, ma destrukcyjny wpływ na zachowanie, zdrowie fizyczne i psychiczne
uzależnionego. Co istotne, uzależnienie od substancji  psychoaktywnych, w skrajnych przypadkach, może
doprowadzić nawet do śmierci. Uzależnienia dotyczą nie tylko osób dorosłych, coraz częściej pojawiają się
wśród młodzieży i  nieletnich. Wyjście z uzależnienia jest możliwe, ale bardzo trudne, dlatego należy im
zapobiegać. 

Uzależnienie stanowi nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś
substancji psychoaktywnej, cechuje je okresowa lub stała potrzeba przyjęcia substancji psychoaktywnej lub
wykonania jakiejś czynności. Najczęściej uzależnienie jest następstwem długotrwałego spożywania alkoholu
i/lub innych substancji  psychoaktywnych.  Uzależnienie  od alkoholu czy narkotyków jest  chorobą,  która
nieleczona prowadzi do degradacji  życia społecznego i  destrukcyjnie wpływa na zdrowie uzależnionego,
a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci. 

Na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska do najczęściej występującego uzależnienia należy
alkoholizm.

Alkohol jest substancją psychoaktywną. Oznacza to, że oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy,
wywołując  zmiany nastroju,  oceny  rzeczywistości  i  zachowań  społecznych,  a  w większych  dawkach  –
zaburzenia koordynacji ruchowej i mowy. Prowadzi do zaburzeń w psychice i zachowaniu tj. zaburzeniu
funkcji  poznawczych,  pobudzeniu  lub  otępieniu  emocjonalnym,  depresji,  a  w  cięższych  przypadkach
powoduje  urojenia  i  psychozę  alkoholową.  Co  więcej,  uzależnienie  od  alkoholu  prowadzi  zwykle  do
destrukcji kolejnych dziedzin życia. 
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W świadomości  społecznej  picie  problemowe jest  bagatelizowane lub wręcz usprawiedliwiane,  np.
„Dopóki pije w domu / kontroluje to / nie przynosi wstydu – to jeszcze nic złego”. Kiedy rodzina dostrzega
problem  uzależnienia,  osoba  uzależniona  ma  już  zwykle  wykształcone  psychologiczne  mechanizmy
obronne,  tzn. usprawiedliwia się,  przytacza racjonalne argumenty np.  „To moja sprawa”, „Jak zechce to
przestanę pić”, „Piję bo mam problemy w pracy” itp. Dochodzi do złości i konfliktu, który kończy się na
tym, że rodzina i bliscy, którzy chcą uświadomić problem alkoholowy a osoba uzależniona stają po rożnych
stronach barykady. Na tym etapie zaklęte koło może przerwać sytuacja kryzysowa, np. zwolnienie z pracy,
zagrożenie  rozwodem.  Jest  to  czas  na  zrozumienie  skali  problemu,  na  zareagowania,  szukanie  pomocy
i podjęcie działań. Jeśli wówczas nie podejmie się środków zaradczych w osobie uzależnionej utrwalają się
mechanizmy obronne, a nałóg może pozostać na wiele lat.

Biorąc pod uwagę powyższe należy pamiętać o tym, jak ważna jest pierwsza reakcja - wsparcie rodziny
i bliskich, szukanie pomocy. Nie należy się wstydzić i bać, trzeba działać! Instytucje samorządowe mają za
zadanie pomagać osobom w kryzysie. 

Zgodnie  z  ustawą  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  dnia
26 października 1982 roku prowadzenie wszystkich działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów  alkoholowych  należy  do  zadań  własnych  gminy.  Realizacja  tych  zadań  prowadzona  jest
w  postaci  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2020  rok
stanowiącego  integralną  część  niniejszej  Strategii.  Realizatorami  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie:
a) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,
b) motywowanie do leczenia osób uzależnionych, 
c) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
d) występowanie z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki,
e) opiniowanie gminnego programu profilaktyki.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w zakresie:
a) konsultacje prawne,
b) koordynacji pracy koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
c) udzielanie pomocy finansowej rodzinom z problemem alkoholowymi zjawiskiem przemocy domowej,
d) działania wspierające dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie,
e) wspieranie inicjatyw profilaktycznych,
f) działania podejmowane w oparciu o przyjętą Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2021 - 2027 w zakresie przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie,
g) działania podejmowane w oparciu o przyjętą Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2021 - 2027 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
3. Instruktorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w zakresie:
a) realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych z uwzględnieniem treści profilaktycznych, dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym. 
4. Instruktorzy Dąbrowskiego Domu Kultury, w zakresie:
a) realizacji zajęć pozalekcyjnych w bezalkoholowej kawiarence internetowej.
5. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki, w zakresie:
a) udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) nadzorowanie i koordynacja pracy świetlic środowiskowych, profilaktycznych, 
b) organizowanie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin,
c) opracowywania projektu gminnego programu profilaktycznego,
d) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości,
e)  przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  i  Komisji  z  zakresu  ustawy  o  wychowaniu
w trzeźwości, 
f) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki, 
g) przygotowywanie projektów otwartych konkursów.
6. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w zakresie:
a) prowadzenie rozmów indywidualnych, motywacji i edukacji osób i rodzin z problemem alkoholowym, 
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7. Punkt Konsultacyjny dla osób uwikłanych w przemoc domową, w zakresie:
 a) udzielanie wsparcia dla ofiar przemocy, 
b) udzielanie niezbędnych informacji porad, 
c) współpraca z Sądem, Policją, Prokuraturą, MOPSiWR, psychologiem,
d) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w środowisku,
e) udział w pracach koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
8. Punkt Interwencji Kryzysowej w zakresie:
a) udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej, środowiskowej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej
i  pedagogicznej  osobom i  rodzinom będącymi ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej  sytuacji
kryzysowej  –  w  celu  zapobieżenia  powstaniu  lub  pogłębieniu  się  dysfunkcji  tych  osób  lub  rodzin,
a ostatecznie w celu przywrócenia osobie możliwości samodzielnego zmagania się z sytuacja trudną. 
9. Psycholog, w zakresie:
a) pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz wsparcia, 
b) opracowywanie planu pomocy dla osób, rodzin.
10. Pedagodzy i nauczyciele, w zakresie:
a) realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w swoich placówkach, 
b) udział w projektach profilaktycznych, 
c) inicjowanie działań profilaktycznych na terenie swojej szkoły.
11.Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego, w zakresie realizacji projektów:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
b)  działań  na  rzecz  rozwiązywania  problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii  dla  dzieci
i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu, 
c) organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d) krajoznawstwa,
e) prowadzenia świetlicy profilaktycznej. 

Tabela nr 50-  Dane dotyczące zrealizowanych działań w celu zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych
i społecznych wynikających z uzależnień. 

2017 2018 2019

Liczba podmiotów podmiotów działających w obszarze uzależnień 2 2 2

Liczba osób objętych wsparciem indywidualnym 105 465 465

Liczba odbiorców programów – terapia grupowa pow. 100 358 358

Liczba działań służących aktywizacji zawodowej 1 1 2

liczba szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 1 0 1

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

45 0 26

Źródło: Sprawozdania z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

Gmina Dąbrowa Tarnowska finansuje zajęcia terapii podtrzymującej stan abstynencji dla pacjentów
uzależnionych od alkoholu, w tym finansuje uczestnictwa osób uzależnionych wraz z rodzinami w zajęciach
stowarzyszenia „Nowa Szansa” i udzielenie pomocy materialnej na przejazdy osób uzależnionych do miejsc,
gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne.  Finansuje także działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.

W celu zmniejszenia   negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień
pracownicy socjalni wnioskują do GKRPA w Dąbrowie Tarnowskiej o podjęcia działań zmierzających do
objęcia  leczeniem  odwykowym  osobę  uzależnioną.  Kierują  też  osoby  uzależnione  do  Punktu
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej. Członkowie
GKRPA  wnioskują do sądu o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego. W ramach pracy
z  osobą  uzależnioną  prowadzone  są  rozmowy  indywidualne,  motywujące  do  podjęcia  leczenia
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odwykowego,  podjęcia  dobrowolnej  terapii  uzależnień.  Dla  osób współuzależnionych AA działa   grupa
wsparcia  przy  Stowarzyszeniu  „Nowa  Szansa”,  które  współpracuje  z  MOPSiWR.  Prowadzona  jest
współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego w obszarze profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  (z  Sądem,  Prokuraturą,
MOPSiWR,  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie).
Realizowana  jest  także  współpraca  z  Ośrodkiem  Terapii  Uzależnienia  i  Współdziałania  w  Szpitalu
Wojewódzkim w Tarnowie w zakresie lecznictwa odwykowego dla pacjentów z terenu Gminy Dąbrowa
Tarnowska. Osoby  uzależnione  kierowane  są do  skorzystania  z  zajęć  korekcyjno  edukacyjnych
realizowanych przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto prowadzona jest działalność edukacyjną oraz
wspierane są akcję profilaktyczne. 

Biorąc pod uwagę dostrzegalny na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska problem uzależnień
należy w dalszym ciągu realizować w/w działania. 

8. Sytuacja osób starszych

Co myślimy mówiąc osobach starszych? Są to  osoby powyżej  60 roku życia?  Czy muszą być już
nieaktywne zawodowo? Czy są to osoby schorowane, niedołężne, wymagające opieki? Określając seniora
każdy ma swoją definicję w tyle głowy i różnorako postrzega osoby w sędziwym wieku. W niniejszym
rozdziale Strategii przyjęto więc definicję osoby starszej zawartej w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2015 roku o osobach starszych, tj. cyt. „osoba starsza – osoba, która ukończyła 60. rok życia” 27. W/w ustawa
w art. 4 pkt 2 wyjaśnia pojęcie polityki senioralnej, określając ją jako ogół działań organów administracji
publicznej  oraz innych organizacji  i  instytucji,  które  realizują  zadania  i  inicjatywy kształtujące warunki
godnego i zdrowego starzenia się.  Określając te zadanie należy wziąć pod uwagę interes ludzi starszych, ich
potrzeby i warunki bytowe, zaplanować działania w sposób przemyślany i rozsądny, tak by wpłynęły na
poprawę sytuacji  życiowej  starszych ludzi  i  niosły  ze  sobą długofalowe skutki.  Duże znaczenie  w tym
przypadku ma system świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym. Polityka społeczna zakłada
działania na rzecz praw tej grupy ludzi. Dotyczy to zarówno ochrony zdrowia, oświaty, kultury, organizacji
czasu  wolnego,  ochrony  pracy  ludzi  starszych,  pomocy  obłożnie  chorym,  pracy  socjalnej  z  osobami
starszymi,  kształtowania  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  pomocy  instytucjonalnej  oraz
warunków materialnych seniorów. 

Dane  demograficzne  dotyczące  ludności  Polski  wskazują  na  starzenie  się  społeczeństwa.  Podobna
tendencja występuje również w naszej Gminie.

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa Tarnowska na  koniec  roku  2017 zamieszkiwało  3  763 osób
starszych, w tym 2 460 kobiet powyżej 60 lat i 1 303 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat, co stanowiło 17,98
% mieszkańców gminy.  W 2018 roku zamieszkiwało 3 880 osób starszych 2 524 kobiety 1 3356 mężczyzn)
co stanowiło 18,53 %, natomiast już w 2019 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 3 991
osób (2 576 kobiet i 1 415 mężczyzn) co stanowiło 19,12 % ogółu mieszkańców. Mimo, iż na terenie Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska w dalszym ciągu jest dodatni przyrost naturalny, dane statystyczne wykazują,
że corocznie zwiększa się liczba osób starszych. 

Tabela nr  51  - Dane dotyczące osób w wieku poprodukcyjnym, korzystających z pomocy społecznej z MOPSiWR w
Dąbrowie Tarnowskiej .

Ludność w wieku poprodukcyjnym, korzystających 
z pomocy społecznej

2017 2018 2019

Kobiety (60+) 109 105 100
Mężczyźni (65 +) 13 43 42
Ogółem 122 148 142

Źródło: Ocen Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska  za 2017 rok, 2018 rok i 2019 rok

27 Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych (Dz.U. z 2015, poz. 1705)
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Osoby starsze, korzystające z pomocy społecznej najczęściej jako powód udzielenia pomocy wskazują
niepełnosprawność  lub  długotrwałą  chorobę.  Korzystają  oni  z  pomocy  społecznej  w  formie  pieniężnej
(zasiłki  stałe,  okresowe,  świadczenia  pielęgnacyjne),  jak  i  w  formie  niepieniężnej  w  postaci  usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dane dot. usług zawarte w rozdz. IV. 3 Strategi).

Osoby starsze borykają się problemami takimi jak: problemy finansowe,  schorzenia wieku podeszłego,
niepełnosprawność, samotność, brak wsparcia rodziny, izolacja,  brak akceptacji ze strony środowiska, brak
odpowiedniej opieki medycznej związane z utrudnionym dostępem do specjalistów czy rehabilitacji, bariery
architektoniczne  czy  brak  ofert  spędzania  wolnego  czasu.  Procesy  globalizacji  oraz  szybki rozwój
technologii  sprawił,  że  komputeryzacja  staje  się  wszechobecna.  Osoby  starsze  mają  trudności,  które
wymagają  nabycia  nowych umiejętności  takich jak obsługa  telefonu komórkowego,  obsługa komputera,
obsługa sprzętu gospodarstwa domowego czy korzystanie z bankomatu.

Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w swoich działaniach stara się uwzględniać potrzeby
osób starszych. 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
Dąbrowa Tarnowska.

W 2017r.  roku utworzony został  „Dzienny Dom Senior +” -  ośrodek wsparcia dla  osób starszych,
samotnych  w  wieku  powyżej  60  roku  życia.  Prowadzony  jest  przez  Stowarzyszenie  Osób
Niepełnosprawnych  „Pomocna  Dłoń”  w  Dąbrowie  Tarnowskiej.  Uruchomienie  placówki  możliwe  było
dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR”
na lata 2015 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Dąbrowy Tarnowskiej. MOPSiWR
na  podstawie  Zarządzenia  Burmistrza  Dąbrowy  Tarnowskiej,  odpowiedzialny  jest  za  przeprowadzenie
rekrutacji,  skierowanie kandydatów uczestników do DD Senior +,  skompletowanie dokumentacji  w celu
wydania  decyzji  kierujących  do  DD Senior  +  oraz  ustalenia  odpłatność  za  pobyt  w  DD Senior  +,  na
podstawie Uchwały Nr XXIV/342/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt  w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Tarnowskiej (t. j. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 7942). 

Ponadto  na  terenie  Miasta  i  Gminy swoją  działalność  prowadzą  organizację  pozarządowe,  których
celem jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
1.  Związek Dąbrowiaków w Dąbrowie Tarnowskiej,
2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
3. Oddział Regionalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zadaniami priorytetowymi  w/w organizacji jest objęcie  osób starszych działaniami mającymi na celu
zagospodarowanie  wolnego  czasu,  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury,  organizowanie  turystyki
i  krajoznawstwa,  przeciwdziałania  uzależnieniom,  działania  na  rzecz  ochrony  i  promocji  zdrowia,
działalność  na  rzecz  osób  w  wieku  emerytalnym.  W  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  organizowane  są,
w ramach dofinansowywanych z Unii Europejskiej programu różne kursy komputerowe, realizowane np.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ponadto na  podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie  Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  corocznie  uchwala  Program  Współpracy  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  z  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku
Publicznego.

Określając  cele  strategiczne  należy  mieć  na  uwadze  konsekwencje  starzejącego się  społeczeństwa.
Osoby te będą w coraz większym stopniu wymagać  różnych form wsparcia społecznego. Działania wobec
starszych  powinny  być  więc  elastyczne,  kreatywne,  innowacyjne  i  oparte  na   współpracy  samorządu
i  organizacji  pozarządowych.   Realizacja  lokalnej  polityki  senioralnej  powinna  przede  wszystkim
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uwzględniać  godność  osób  starszych.  Stosunek  do  człowieka  starszego  jest  miarą  humanistycznych
stosunków w społeczeństwie.  

9. Efekt dziedziczenia ubóstwa

Zjawiskiem niepożądanym z punktu widzenia całego społeczeństwa, czymś z czym powinno się
w  powszechnym odczuciu walczyć i należy przeciwdziałać  jest ubóstwo. Bieda sama w sobie kryje wiele
znaczeń i może być różnorako interpretowana. W artykule pn. „Skąd się bierze bieda? autor wyjaśnia błędne
interpretacje biedy, cyt: „Po pierwsze biedę myli się często z nierównościami dochodowymi, a to prowadzi do
formułowania  błędnych  ocen  (np.  przy  dokonywaniu  porównań  biedy  w  czasie  lub  pomiędzy  krajami
o różnym poziomie rozwoju) a są to odrębne, choć związane ze sobą zjawiska. Po drugie, dla oceny zakresu
biedy stosuje  się  nieraz  relatywnie  wysokie  linie  ubóstwa,  co prowadzi  do kształtowania przesadzonych
opinii co do zakresu problemu społecznego jakim jest bieda w Polsce. Po trzecie, biedę traktuje się często
jako  nieunikniony  rezultat  rozwoju  gospodarczego  czemu  zaprzeczają  wyniki  badań  empirycznych.
Zapomina  się  jednocześnie  o  indywidualnych  i  instytucjonalnych  przyczynach  biedy.  Po  czwarte,  za
podstawową receptę na biedę uznaje się pomoc socjalną państwa pomijając negatywne skutki jakie wywiera
ona  na  potencjalnych  odbiorców  tej  pomocy,  a  także  zapominając  o  roli  organizacji  pozarządowych
niosących pomoc ubogim. W odniesieniu do grup dotkniętych biedą w Polsce istnieją również  fałszywe
przekonania, np. co do tego, że osobami szczególnie narażonymi na biedę są osoby starsze”.28

Wśród  osób  ubogich  przeważnie  występują  dodatkowe  problemy  społeczne,  które  z  czasem
zaczynają się być od siebie zależne. Przykładowo, u osoby, która traci pracę i pozostaje bez środków do
życia oraz ma skłonności  do uzależnień,  istnieje zwiększone ryzyko wpadnięcia w nałóg. Z kolei  osoba
uzależniona, która długotrwale spożywa alkoholu ma znacznie mniejsze szanse na zalezienie zatrudnienia na
rynku pracy. Z jednej strony, uzależnienie od alkoholu sprzyja popadnięciu w ubóstwo, z drugiej strony,
ubóstwo  sprzyja  uzależnieniu  poprzez  negatywne  psychospołeczne  konsekwencje,  jakie  wywołuje
w osobach nim dotkniętych.  Ostatecznie  mamy więc  do czynienia  z  pułapką biedy,  z  której  trudno się
wydostać.  Zjawisko  to  można  określić  dziedziczeniem ubóstwa.  Dotyczy  ono  rodzin,  w których  dzieci
powielają wzorce rodziców i związane z nimi czynniki, takie jak brak wykształcenia, niskie kwalifikacje
zawodowe, pozostawanie bez pracy, utrzymywanie się na jednym poziomie czy korzystanie ze świadczeń
pieniężnych  z  pomocy  społecznej.  Niestety  często   brakuje  członkom  rodziny  wiary,  ale  i  środków
finansowych,  w  możliwość  zmiany  swojej  sytuacji,  np.  brak  środków  na  zapewnienia  dzieciom
odpowiednich warunków kształcenia  dzięki któremu mogłyby znaleźć dobrze płatne zatrudnienie i wyjście
ze stanu biedy.

Dziedziczenie biedy uwarunkowane jest czynnikami indywidualnymi, takimi jak podatność na złe
wybory,  tzn.  nie  skończenie  szkoły,  nie  podejmowanie  pracy,  wielodzietność  niepoparta  możliwościami
finansowymi utrzymania rodziny,  skłonność do uzależnień, z drugiej strony wynika z czynników społeczno-
ekonomicznych, takich jak różnego rodzaju uwarunkowania kulturowe, gospodarcze, a także instytucjonalne
(uzależnienie  od  pomocy  społecznej,  instytucjonalne  ograniczenia  dla  tworzenia  nowych  miejsc  pracy,
obciążenia fiskalne etc.). 

28 Skąd się bierze bieda?, Anna Kurowska, Zeszyt , Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008, str 5
https://for.org.pl/upload/File/zeszyty/Zeszyty_Skad_sie_bierze_bieda_Kurowska.pdf
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Rys.4 -  
Uwarunkowania dziedziczenia
biedy.

Źródło: https://for.org.pl/upload/File/zeszyty/Zeszyty_Skad_sie_bierze_bieda_Kurowska.pdf

W redukcji biedy spore znaczenie ma działalność pomocy społecznej. Jednakże należy pamiętać, że
świadczenia wypłacane z OPS-ów mogą biedę umacniać. Osoby, które długotrwale korzystają z pomocy
pieniężnej  w postaci  różnych zasiłków dokonują z czasem oceny swojej  sytuacji,  błędnie dochodząc do
przekonania,  że  nie  opłaca  się  pracować,  a  poziom  życia  jaki  zapewni  im  pomoc  społeczna  jest
wystarczający. W istocie świadczenia pieniężne  nie likwidują więc ubóstwa biedy. Sama pomoc społeczna
w postaci  zasiłków finansowych  nie  jest  wystarczająca  by  zmienić  sytuację  ubogich  rodzin.  Tu należy
współpracować z instytucjami. I tak w kontekście niniejszej Strategii  należy wziąć pod uwagę zjawisko
dziedziczenia  biedy,  poszerzyć  współpracę  międzyinstytucjonalną  poprzez  kierowanie  podopiecznych
MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej na szkolenia, staże, podnoszenie ich kompetencji i świadomości. Nie
bez  znaczenia  w  tym  przypadku  jest  praca  socjalna  prowadzona  z  rodziną  poprzez  motywowanie,
mobilizowanie  do  zmiany  sytuacji  życiowej,  wskazanie  nowych  kierunków  i  możliwości,  dbanie
o pozytywne wzorce społeczne. Niezwykle ważne są działania, zarówno w sferze edukacji, profilaktyki, jak
i w systemie świadczeń pieniężnych. Uzupełnieniem działań na rzecz dziecka jest akcja dożywiania dzieci
w szkołach oraz stypendia szkolne. Dzięki świadczeniom wychowawczym „500 +” i Dobry Start jest duża
szansa  na  ograniczenie  zjawiska  dziedziczenia  biedy  przez  dzieci  rodzin  korzystających  ze  świadczeń
pomocy społecznej. 

 VI. Diagnoza głównych problemów społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w ujęciu 
ankietowym

1. Ocena warunków życia w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Na  podstawie  uzyskanych  wyników  41,40  %  ankietowanych  oceniło  warunki  życia  w  gminie
Dąbrowie Tarnowskiej jako dobre, 32,19 % jako dostateczne. 14,39% badanych ocenia warunki życia jako
bardzo dobre. 12,32 % badanych oceniło warunki życia w mieście Dąbrowa Tarnowska jako złe.

2. Najważniejsze problemy występujące w gminie Dąbrowa Tarnowska w opinii ankietowanych.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Ankietowani  wśród  8  wymienionych  najważniejszych  problemów  występujących  w  gminie
Dąbrowa  Tarnowska  wymienili  uzależnienia.  przyczyn  występowania  przemocy  domowej   najczęściej
wymieniali  uzależnienia  (32,06%).  Kolejne  istne  problemy  z  jakimi  borykają  się  mieszkańcu  gminy
Dąbrowa  Tarnowska  to  problemy  ludzi  starszych  15.88%  i  bezrobocie  14.70%,  brak  poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców 10,58%. Równie często typowano przemoc w rodzinie 9,11%, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 8,87%, niepełnosprawność i  długotrwałą chorobę 7,05%. Tylko
4,79 % ankietowanych wskazało problem bezdomności. 3 badanych wymieniło brak dostępu do przedszkoli.

3. Stopień zadowolenia z następujących warunków życia w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

a)  Stopień  zadowolenia  ankietowanych  w  kwestii  organizacji  czasu  wolnego  (koła  zainteresowań,
kluby sportowe, sport, rekreacja.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Powyższe wyniki wskazują na to, że 41,85% ankietowanych oceniło inicjatywę organizacji czasu
wolnego  przez  gminę  Dąbrowa  Tarnowska  jako  przeciętną,  23,40%  ankietowanych  jako  dobrą.  9,21%
badanych jest  niezadowolonych w kwestii  organizacji  wolnego  czasu.  Natomiast  8,51% ankietowanych
ocenia w stopniu bardzo dobrym działania gminy Dąbrowa Tarnowska w kwestii organizacji czasu wolnego.

b) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do Internetu.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z analizy pytania wynika, iż 34,05% respondentów ocenia stopień zadowolenia w kwestii dostępu
do Internetu jako dobry, natomiast 31,88 % badanych jako przeciętny, 20,28% badanych ocenia dostęp do
Internetu w stopniu bardzo dobrym. W stopniu złym dostęp do Internetu oceniło 7,97 % ankietowanych.
Tylko 8 respondentów wskazało ocenę dostęp do Internetu w stopniu bardzo złym.

c) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do informacji na temat wydarzeń
w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Wśród badanych respondentów 35,97% oceniła dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie
Dąbrowa Tarnowska jako przeciętny, natomiast 29,49% badanych wskazało jako dobry. 18.70% badanych
ocenia w stopniu bardzo dobrym dostęp do bieżących informacji na temat wydarzeń w gminie Dąbrowa
Tarnowska, natomiast 12,25% ocenia w stopniu złym. Zaledwie 3,59 % respondentów uznała, iż bardzo źle
ocenia możliwość dostęp do informacji na temat odbywających się wydarzeń na terenie swojego miasta.
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d) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do oferty kulturalnej w gminie Dąbrowa
Tarnowska.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Odnosząc się do zebranych danych można zaobserwować, iż opinie ankietowanych są rozproszone.
Prawie połowa badanych  42,44% ocenia dostęp do oferty kulturalnej w gminie Dąbrowa Tarnowska jako
przeciętny,  25,89% badanych jako dobry,  17,29% jako zły.  Natomiast  11,51% ankietowanych wskazało
bardzo dobry stopień zadowolenia w kwestii dostępu do proponowanych ofert kulturalnych  w mieście.

e) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii organizacji imprez cyklicznych  w gminie Dąbrowa 
Tarnowska.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Prawie połowa badanych 48,57% określiła w stopniu przeciętnym zadowolenie w kwestii organizacji
imprez cyklicznych w gminie Dąbrowa Tarnowska. 17,85% ankietowanych dostęp do organizacji  imprez
cyklicznych w gminie Dąbrowa Tarnowska ocenia w stopniu dobrym, 17,16% ocenia w stopniu złym, 9.28%
ocenia w stopniu bardzo dobrym, 7,14% w stopniu złym.
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f) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostęp do usług z pomocy społecznej.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe wyniki wskazują na to, że ankietowani są zadowoleni z dostępności do usług z pomocy
społecznej.   33,58% ankietowanych odpowiedziało,  że bardzo dobrze ocenia dostęp do usług z pomocy
społecznej, 37,23% ocenia dobrze, 23,36% przeciętnie, 3,64% źle, a 2,19% bardzo źle.

g) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do usług opieki zdrowotnej.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe wyniki  wskazują  na to,  że ankietowani  są  nie  zadowoleni  z dostępności  usług opieki
zdrowotnej. 31,21% ankietowanych odpowiedziało, że jest zły dostęp do usług opieki zdrowotnej, 28,37%
ocenia przeciętnie, 19,14% dobrze, 12,77% bardzo źle, 8,51% bardzo dobrze.
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h) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii bezpieczeństwa  publicznego .  

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe  wyniki  wskazują  na  to,  że  ankietowani  są  przeciętnie  zadowoleni  z  bezpieczeństwa
publicznego. 36,50% ankietowanych odpowiedziało, że jest przeciętne bezpieczeństwo publiczne, 29,20%
ocenia dobrze, 15,33% źle, 13,14% bardzo dobrze, 5,84% bardzo źle.

i) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii warunków mieszkaniowych.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa 
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe  wyniki  wskazują  na  to,  że  ankietowani  są  przeciętnie  zadowoleni  z  warunków
mieszkaniowych.  36,88% ankietowanych odpowiedziało, że są przeciętne warunki mieszkaniowe, 35,46%
ocenia dobrze, 12,77% bardzo dobrze, 12,06% źle, 2,84% bardzo źle.

j) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii oferty edukacyjne szkół. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Powyższe wyniki wskazują na to, że ankietowani są przeciętnie zadowoleni z oferty edukacyjnej
szkół.  40,00% ankietowanych  odpowiedziało,  że  są  przeciętnie  zadowoleni  z  oferty  edukacyjnej  szkół,
32,86% ocenia dobrze, 15,71% bardzo dobrze, 8,57% źle, 2,86% bardzo źle.

k) Stopień zadowolenia mieszkańców z  poszczególnych warunków życia. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z badania  wynika,  że  mieszkańcy  gminy  w  największym  stopniu  na  poziomie  przeciętnym  tj.
37,50%  ocenili  dostępność przedszkoli,  niewiele  mniej  oceniło na poziomie dobrym tj.  26,47%. Bardzo
dobrze dostępność ocenili na poziomie 13,24%. Należy również zauważyć, że mieszkańcy źle i bardzo źle
ocenili dostępność do przedszkoli co stanowi w sumie 29,79% .

Z tego badania można wnioskować,że respondenci w swojej większości przeciętnie oceniają dostęp
do przedszkoli na terenie gminy jak również dobrze co świadczy o dość wysokim procentowym wyniku  
w porównaniu do tych, którzy źle oceniają taki dostęp.

l) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii udziału mieszkańców w życiu publicznym. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z badania  wynika,  że  mieszkańcy  gminy  w  największym  stopniu  na  poziomie  przeciętnym  tj.
44,86% ocenili udział mieszkańców w życiu publicznym natomiast w mniejszym stopniu na poziomie złym
tj. 24,26%, oceniło udział w życiu publicznym a bardzo źle na poziomie 5,15%. Dobrze w tym zakresie
opowiedziało się 18,38% a bardzo dobrze tylko 7,35%.   Wynika z tego, że respondenci raczej przeciętnie
widzą udział mieszkańców w życiu publicznym i możliwość działania w organizacjach.
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Z  powyższego  wynika,  że  w  znaczącej  większości  respondenci  przeciętnie  ocenili  udział
mieszkańców w życiu publicznym,  może to  świadczyć też  o przekonaniu,  że  zaangażowanie  w sprawy
publiczne nie jest dla każdego bądź też nie każdy ma takie predyspozycje aby angażować się w sprawy
publiczne.

m)  Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu lokalnego rynku pracy. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z badania  wynika,  że  mieszkańcy  gminy  w  największym  stopniu  na  poziomie  przeciętnym  tj.
32,39% oraz źle na poziomie 31,69% respondenci ocenili możliwość znalezienia pracy i poziom zarobków
w gminie. Należy zauważyć, że w podobnych wartościach na poziomie bardzo złym tj.  17,61%  jak i dobrze
tj. 14,79% ocenili respondenci. 5 osób zauważyło ten stan na poziomie bardzo dobrym. Wynika z tego, że
respondenci ogólnie źle widzą poziom możliwości znalezienia pracy jak i poziom zarobków w gminie.  

Z powyższych wyników badania można stwierdzić, że sytuacja związana z zatrudnieniem na terenie
Gminy Dąbrowa Tarnowska, jest zła wg opinii respondentów. Pomimo, że wiele osób znalazło zatrudnienie
w  krajach  Unii  Europejskiej,  to  na  terenie  gminy  nadal  wiele  osób  bez  odpowiedniego  wykształcenia
i kwalifikacji boryka się z problemem znalezienia pracy. Rynek pracy na terenie gminy jest trudny, świadczą
o tym  propozycje pracy na lokalnym rynku pracy skierowane raczej do osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 

n) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii stanu dróg. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z badania  wynika,  że  mieszkańcy  gminy  w  największym  stopniu  na  poziomie  przeciętnym  tj.
35,61% oraz  niewiele  mniej  na  poziomie  dobrym tj.  29,55% respondenci  ocenili  możliwość  stan  dróg
w gminie.  Bardzo źle stan dróg zauważyło 13,64% i źle 15,15%. Natomiast 8 osób oceniło bardzo dobrze. 
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Z powyższego wynika, że respondenci ogólnie zauważyli również dobry stan dróg co wiąże się także
z   długo  oczekiwanym  oddaniem  obwodnicy  Dąbrowy  Tarnowskiej  jak  również  bieżące  wykonywanie
remontów dróg lokalnych przez samorząd gminny.

o) Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii stanu środowiska naturalnego. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z badania wynika, że mieszkańcy gminy w największym stopniu na poziomie dobrym tj.  34,31%
oraz niewiele mniej na poziomie przeciętnym tj.  31,39% respondenci  ocenili  możliwość stan środowiska
naturalnego w gminie.   Bardzo źle stan dróg zauważyło 13,64% i źle 15,15%. Natomiast 8 osób oceniło
bardzo dobrze. Wynika z tego, że ankietowani ogólnie zauważyli  również dobry stan dróg co wiąże się
z  długo oczekiwanym oddaniem obwodnicy jak również bieżące wykonywanie remontów dróg lokalnych.

Na podstawie osiągniętych wyników badania można stwierdzić, że respondenci dobrze ocenili stan
środowiska naturalnego w Gminie Dąbrowa Tarnowska, świadczy też o tym też fakt, że na terenie naszej
gminy nie  występują  zakłady przemysłowe,  które  by  bezpośrednio  emitowały  do środowiska  szkodliwe
substancje.  Należy  zauważyć,  że  sama  gmina  jak  również  we  współpracy  realizowały  kilka  projektów
socjalnych o tematyce -  Czystego powietrza bez smogu.

4. Poczucie bezpieczeństwa w gminie Dąbrowa Tarnowska. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Powyższe  wyniki  wskazują  na  to,  że  prawie  połowa  ankietowanych  43,83%  raczej  czuje  się
bezpiecznie w gminie Dąbrowa Tarnowska. 21,23 % badanym trudno jest ocenić, czy czują się bezpiecznie
w  swoim  miejscu  zamieszkania.  17,80%  ankietowanych  wymieniło,że  czują  się  bezpiecznie  w  swoim
mieście,  natomiast  12,36 % badanych wskazało,  że  raczej  nie  czują  się  bezpiecznie   w swoim miejscu
zamieszkania.

5. Występowanie  zjawiska przemocy w najbliższym otoczeniu w opinii ankietowanych. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Przeprowadzona ankieta wskazuje,  że  (34,72%) badanych słyszało o przypadkach występowania
zjawiska  przemocy  w  najbliższym  otoczeniu  w  gminie  Dąbrowa  Tarnowska,  (29,19%)  respondentów
odpowiedziało,  że  nie  zna  takich  przypadków.  (15,27%)  respondentów  wskazało,  że  zna  przypadki
występowania  przemocy  w  rodzinie,  jak  również  (15,27%)  badanych  podało,  że  nie  słyszeli  o  takich
przypadkach. (5,55%) ankietowanych nie ma zdania w kwestii występowania zjawiska przemocy w gminie
Dąbrowa Tarnowska.

6. Przyczyny występowania przemocy domowej w opinii ankietowanych. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Ankietowani  wśród  9  wymienionych  przyczyn  występowania  przemocy  domowej   najczęściej
wymieniali  uzależnienia  (32,06%).  Równie  często  typowali  odpowiedzi:   bezrobocie  (14,28%),  wzorce
pokoleniowe przemocy (14,28%), zazdrość (11,37%), ubóstwo (9,03%), rozpad rodziny (8,74) %, choroby
(6,41%)  Znaczna  mniejszość  respondentów  wskazała  odpowiednio  bezdomność  (2,09%)
i  niepełnosprawność  (1,16%).  2  ankietowanych  wskazało  trudności  emocjonalne  jako  przyczyny
występowania przemocy domowej.

7.  Działania  konieczne  do  podjęcia  na  rzecz  rodzin  dotkniętych  przemocą  domową   w  opinii
ankietowanych.

Ankietowani  najczęściej  jako  działania  konieczne  do  podjęcia  na  rzecz  rodzin   dotkniętych
przemocą  wymieniali  zwiększenie  zakresu  współpracy  z  policją  i  sądami   (27,75%),  poprawienie
skuteczności  procedury  w  przypadku  stwierdzenia  przemocy  (19,75%),  podejmowanie  działań
profilaktycznych i  edukacyjno-informacyjnych poświęconych przemocy i  jej  skutkom (akcje,  kampanie)
(16,78%). (14,59%) badanych wskazało, że nie ma zdania w kwestii działań niezbędnych do podjęcia na rzez
rodzin  dotkniętych  przemocą  domowa.  Natomiast  (9,48%)  respondentów zwraca  uwagę  na  zwiększenie
zakresu współpracy ze szkołami i służbą zdrowia, 5,10% na rozpowszechnienie oferty Punktu Interwencji
Kryzysowej.  Wśród  badanych  (5,10% )  wskazało,  że  nie  ma  potrzeby  rozszerzać  działań  w rodzinach
dotkniętych przemocą. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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8. Przyczyny popadania w ubóstwo w opinii ankietowanych. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe  wyniki  wskazują  na  to,  że  ankietowani  (28,00%)  najczęstszą  przyczynę  popadania
w ubóstwo  podają  brak  pracy.  Ankietowani  wskazali  również  uzależnienia  (18,50%),  niechęć  do  pracy
(17,91%),  dziedziczenie  ubóstwa  (13,43%).  Odpowiednio,  za  kolejne  problemy  popadania  w  ubóstwo
podano brak wykształcenia (7,36%), niepełnosprawność/choroby (6,46%), brak wsparcia rodziny (5,37%).
Tylko  (1,19%)  ankietowanych  wskazało  wielodzietność  jako  przyczynę  popadania   w  ubóstwo.  1,19%
ankietowanych nie ma zdania w kwestii  wymienienia przyczyn popadania w ubóstwo. 2 ankietowanych
wskazało za powód popadania w ubóstwo niskie zarobki, brak perspektywy na zmianę.

9. Główne powody bezrobocia w gminie Dąbrowa Tarnowska w opinii ankietowanych. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Na podstawie powyższych danych możemy zaobserwować, że (32,59%) badanych za główny powód
bezroboci podało trudną sytuacje na rynku pracy, (18,03 %) badanych wskazało niechęć do podjęcia pracy,
natomiast  (15,50%)  respondentów  wymieniło  niechęć  do  pracy  spowodowaną  korzystaniem  z  pomocy
społecznej. Natomiast . (10,44%) badanych wskazało niskie kwalifikacje zawodowe, (9,81%) konieczność
sprawowania  opieki  nad  dziećmi,  (8,22%)  słabo  rozpowszechnione  oferty  pracy.  Tylko  4,74%
ankietowanych podało za główne powodu bezrobocia brak doświadczenia.

10.  Ocena  realizowanych  działań  w  zakresie  przeciwdziałania  bezrobociu  w  gminie  Dąbrowa
Tarnowska w opinii ankietowanych.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe  wyniki  wskazują  na  to,  że  (40,14%)  ankietowanych  ocenia  działania  w  zakresie
przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska jako dostateczne, natomiast (36,62%)
jako niedostatecznie.  14,09% respondentów w/w działania  oceniło  dobrze.  Z  pośród  badanych  (9,15%)
podało, że nie ma zdania  w kwestii działań realizowanych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

11. Działania, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie
 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Z badania wynika, że mieszkańcy gminy w największym stopniu tj, ponad połowę 51,77% widzą
podjęcie działań w celu poprawy sytuacji bezrobotnych w gminie  polegające na organizowaniu prac społ.
użytecznych, interwencyjnych i robót publicznych, 23,40% zauważa potrzebę szkolenia dot.  podwyższenia
kwalifikacji  zawodowych,  13,48% widzi  potrzebę wsparcia  przy zakładaniu własnej  działalności,  9,93%
zauważa zwiększenie zakresu współpracy z  PUP a tylko 2 osoby widzą tworzenie nowych miejsc pracy oraz
powstawanie nowych zakładów pracy.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że ankietowani widzą działania jakie należy
podjąć  w  celu  poprawy  sytuacji  osób  bezrobotnych,  należy  do  nich  przede  wszystkim   polegające  na
organizowaniu  prac  społecznie  użytecznych,  interwencyjnych  i  robót  publicznych  jednakże  innym
rozwiązaniem jest  potrzeba szkolenia dot.  podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

12. Problem osób bezdomnych w gminie.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Na  podstawie  uzyskanych  wyników,  można  wnioskować,  że  mieszkańcy  gminy  w  40,28% nie
wiedzą i trudno powiedzieć czy problem istnieje, jako za istotny uważa 21,53% i raczej istotny 19,44%,  jako
raczej nieistotny uważa 14,58% a nieistotny 4,17%. Wynika zatem, że respondenci nie zauważają problemu
bezdomności w istotny sposób. Chociaż grupa, która go zauważa za istotny stanowi w sumie prawie 40,97%
tak, że problem ten jest zauważalny.

Wnioskować z tych wyników można,  że co charakterystyczne,  że respondenci  prawie po równo
z jednej  strony nie wiedzą czy problem istnieje jak ci,  którzy ten problem zauważają w sposób istotny.
Dlatego też można stwierdzić, że problem należy uznać za zauważalny a co za tym idzie, wskazana jest
w dalszym ciągu kontynuowanie  działań zmierzających do zabezpieczenia osób bezdomnych na terenie
gminy.
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13. Przyczyny występowania problemu uzależnień w gminie. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Spośród ankietowanych, jako przyczynę największą chociaż nie dominującą powstawania problemu
uzależnień podało, że jest bezrobocie lub utrata pracy tj. 21,72%, następnie konflikt rodzinny tj. 19,66%,
takie same wartości tj.  14,83%  podają,  że niezaradność życiowa oraz indywidualne skłonności,  niewiele
mniej  dostępność do środków psychoaktywnych tj.  10,69%,  wzorce społeczne 10,69%. Nie ma zdania
w tym temacie 14 osób a 2 osoby uważają, że trudności emocjonalne przyczyniają się do występowania
problemu uzależnień. 

Należy  zatem  stwierdzić,  że  jest  wiele  przyczyn,  które  powodują  występowanie  problemu
uzależnienia.  Respondenci  zauważają  ten  problem pokazując,  że  problem uzależnienia  od  alkoholu  jest
złożony z wielu czynników, które mogą powodować występowanie uzależnienia zarówno wewnętrznych
mających charakter osobisty ale też zewnętrzne, społeczne.

14. Ocena realizacji  działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027\
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Spośród  ankietowanych,  w  jakim stopniu  są  realizowane  działania  w  zakresie  przeciwdziałania
uzależnieniom, największą  i  dominującą  jest  ocena  niedostateczna  tj.  34,25%,  następnie  dostatecznie
29,45%,  dobrze  14,38%  a  17,81%  nie  miało  zdania  w  tym  zakresie.  Może  to  świadczyć,  że
w  niedostatecznym  stopniu  są  realizowane  działania  mające  na  celu  przeciwdziałanie  uzależnieniom
w gminie.  Duża  zaś  liczba  respondentów nie  miało  zdania,  co  może  świadczyć,  że  ten  temat  ich  nie
interesuje. 

Wyniki  pokazują,  że  respondenci  najwyżej  w  sposób  niedostateczny  ocenili  realizację  zadań
w gminie mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.  Może to  być spowodowane tym, że pomimo
realizacji  zadań  w  ramach  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych
w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska,  respondenci  nie  zauważają  naocznie  tych  rezultatów  np.  osób
nadużywających alkohol mających z tym problemów. Należy zaznaczyć jak widać z poprzedniego badania
oddziaływanie  ze  skutecznością  podejmowania  działań  jest  tym  trudniejsze  ponieważ  uzależnienie  ma
charakter złożony i składa się z wielu czynników, które są ze sobą powiązane a to powoduje, że rezultaty
będą rozłożone w czasie.

15. Działania jakie powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Ankietowani w tym badaniu,  zaliczyli do głównych zadań mających na rzecz osób uzależnionych i
ich  rodzin tj.  w  31,47%  -  profilaktykę  dzieci  i  młodzieży,  następnie  szerszą  ofertę  zagospodarowania
wolnego czasu tj.  23,08%, pomoc psychologiczno-terapeutyczną tj.  20,98%, i  jako ważne kształtowanie
świadomości dorosłych tj. 6,99%. Pomoc prawną i medyczną uznali za mało znaczącą na poziomie 4%  .
Wynika z tego, że największym zadaniem jest profilaktyka dzieci i młodzieży z jednej strony a z drugiej
rekomendowana jest szersza oferta zagospodarowania wolego czasu.

Reasumując, należy stwierdzić, że respondenci uważają, że jednym z najważniejszych działań na
rzecz osób uzależnionych i ich rodzin jest jednak profilaktyka dzieci i młodzieży, następnie szersza oferta
zagospodarowania wolnego czasu i pomoc psychologiczno-terapeutyczna. Została tutaj uwaga zwrócona na
młode pokolenie, które w największym stopniu jest narażone na negatywne skutki uzależnienia od substancji
psychoaktywnych  dlatego  też  wskazane  jest  promowanie  i  ewentualna  kontynuacja  programów
profilaktycznych  w  szkołach  jak  również  zapewnienie  pomocy  psychologiczno-terapeutycznej  w każdej
szkole.
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16. Najczęstsze problemy dotykające osoby niepełnosprawne w gminie. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Respondenci  w  tym  badaniu,   w  znaczącej  większości,  do największych  problemów  osób
niepełnosprawnych tj. 25,08% zaliczyli brak ofert pracy, następnie długi okres oczekiwania na rehabilitację
tj.  19,81%, niewiele  mniej  bo 17,95% bariery architektoniczne,  a  11,15% izolację  społeczną,  a  10,84%
utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych. W mniejszym stopniu tj. 8,67% problemy psychologiczne,
utrudniony dostęp do usług opiekuńczych tj. 5,88%. Marginalnie badani widzą brak akceptacji przez rodzinę
co stanowi 0,31%. 

17.Działania konieczne do podjęcia w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego udziału
w życiu społecznym.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Respondenci  w  tym  badaniu,   jako  najpilniejsze  działania  do  pełniejszego  udziału  w  życiu
społecznym skierowane do osób niepełnosprawnych w znaczącej większości uznali wspieranie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych tj.  34,25%, następnie  wspieranie  asystenta  tj.  15,75% i  tyle  samo zwiększanie
dostępu do lekarzy specjalistów, uwagę zwrócili również na likwidację barier architektonicznych tj. 13,01%
oraz zapewnienie dostępu do rehabilitacji tj. 12,33%. Mniejszą uwagę zwrócili na wspieraniu organizacji
pozarządowych  w  org.  pomocy  niepełnosprawnym  tj.  6,16%,  natomiast  marginalnie  zasygnalizowali
zapewnienie  pomocy  specjalistycznej:  psychologicznej,  pedagogicznej  i  prawnej  2,05%  oraz  rozwój
edukacji  integracyjnej  tylko  06%.  Ankietowani  w  badaniu  uważają,  że  wsparcie  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych oraz dostęp do lekarzy specjalistów i wsparcie asystenta będzie kluczowymi działaniami
w  tym  zakresie  aby   zwiększyć  udział  w  życiu  społecznym  osób  niepełnosprawnych.  Osoby
niepełnosprawne  nie  mają  takich  samych  szans  na  zatrudnienie,  jak  osoby  sprawne.  Może  to  wynikać
zarówno z mniejszej wydajności, jak i niemożliwości pracy na wszystkich stanowiskach pracy. 

Podsumowując,  wynika  z  tego,  że  jak  widzą  to  ankietowani  największym  problemem  osób
niepełnosprawnych w gminie jest brak ofert pracy i długi okres oczekiwania na rehabilitację. Zwrócić należy
też uwagę, że liczba zakładów pracy chronionej jest ograniczona i nie występuje taki na terenie Dąbrowy
Tarnowskiej  a  najbliższy  znajduje  się  w  Tarnowie.  Znalezienie  odpowiedniego  zatrudnienia  dla  osoby
z  niepełnosprawnością  stanowi  ciągle  poważny  problem.  Czynniki,  które  implikują  taką  sytuację  są
zróżnicowane.  Najczęściej  wskazuje  się  na  strach  i  niechęć  pracodawców  przed  zatrudnianiem  osób
niepełnosprawnych, a także bariery architektoniczne i kłopoty związane z przystosowaniem miejsca pracy.
Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną bierze pod uwagę konieczność poniesienia dodatkowych
kosztów  na  adaptację  miejsca  pracy  lub  kosztów  mniejszej  produkcji.   Ponadto  wymienia  się
niewystarczającą  liczbę  oferowanych  miejsc  pracy  zwłaszcza  na  otwartym  rynku  oraz  bariery  prawne,
a także brak zainteresowania sprawami osób niepełnosprawnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak
i  krajowym.  Tak  zwany  relatywny  wskaźnik  pracujących,  czyli  stosunek  pracujących  osób
niepełnosprawnych do pracujących osób sprawnych, wynosi w Polsce 20,8, a w krajach UE – średnio 40,8.

18. Problemy z jakimi boryka się w gminie środowisko seniorów.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Respondenci  w tym badaniu,  uznali, że dominującym problemem seniorów jest samotność i brak
odpowiedniej opieki medycznej co stanowi 18,26%, następnie schorzenia wieku podeszłego tj. 14,67%, brak
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ofert spędzania wolnego czasu tj. 13,17%, problemy finansowe tj. 10,79%. W dużo mniejszym stopniu brak
wsparcia rodziny na poziomie 6,59% oraz marginalnie: bariery architektoniczne 5,39%, brak akceptacji ze
strony środowiska 4,19%, niepełnosprawność 4,49% i brak miejsca spotkań tj. 2,99%.

Wynika z tego, że największym problemem seniorów wg respondentów jest jednak samotność i brak
odpowiedniej opieki medycznej oraz schorzenia wieku podeszłego. Człowiek jest istotą społeczną. Potrzeba
kontaktu z drugą osobą jest  wpisana w jego naturę. Długotrwała samotność, o ile nie wynika z własnej
decyzji, ma negatywny wpływ na jakość życia, może prowadzić do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób
somatycznych. Samotność seniorów staje się coraz bardziej powszechnym problemem. W 2040 roku już co
trzecia osoba będzie miała 60 lat i więcej. Badania przeprowadzone w roku 2018 na zlecenie Stowarzyszenia
mali  bracia  Ubogich  pokazuje,  że  aż  3  na  10  Polaków w wieku  powyżej  80  lat  mówi  o  odczuwanej
samotności. 1 na 10 stwierdza, że czuje się samotnie bardzo często, a nawet zawsze. Jeśli osoba starsza nie
ma bliskich czy znajomych, do których mogłaby zadzwonić, z pomocą przychodzą organizacje pozarządowe
i specjalne linie telefoniczne. Jedną z nich – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób starszych działający
pod  patronatem  Stowarzyszenia  mali  bracia  Ubogich.  Seniorzy  mogą  na  niego  dzwonić  nie  tylko
z  problemami,  ale  także  gdy  poczują  potrzebę  porozmawiania,  wyżalenia  się.  Dlatego  w  tej  sytuacji
w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  należy  też  kontynuować  funkcjonowania  Dziennego  Domu  „Senior  +”
w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  który  działa  od  2017r.  prowadzony  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób
Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.  Ważnym aspektem działalności  Dziennego Domu Senior Plus jest
zapewnienie jego uczestnikom aktywności ruchowej i stymulacji intelektualnej. 

19. Działania, które umożliwią osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Na  podstawie  uzyskanych  wyników,  można  wnioskować,  że  działaniami,  które  mogą  pozwolić
pełniejszy  udział  osób  starszych w  życiu  publicznym  to  wg  respondentów  za  najważniejszym  uznali
zwiększenie  dostępu  do  opieki  medycznej,  rehabilitacji  i  pomocy  społecznej  tj.  35,62%,  następnie
profilaktykę zdrowotną dla osób starszych tj. 21,23%, rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych tj.
13,70%,  organizowanie  imprez  dla  seniorów tj.  10,96%,  na  podobnym poziomie  chociaż  w mniejszym
stopniu:  uwrażliwienie  społeczności  lokalnej  na  potrzeby osób  starszych  tj.  6,85% i  poszerzenie  oferty
placówek o charakterze dziennym tj. 6,17%, respondenci zauważyli jeszcze promowanie klubów seniora tj.
4,79%.  Z  uzyskanych  wyników  można  zauważyć,  że  ankietowani  widzą,  że  zdecydowanym
i najważniejszym działaniem w tym badaniu będzie  zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji
i pomocy społecznej oraz  profilaktykę zdrowotną dla osób starszych. 
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20. Ocena czy w działaniach realizowanych na terenie gminy uwzględnione są potrzeby osób starszych
i niepełnosprawnych.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Z uzyskanych wyników badania  można  stwierdzić,  że  respondenci  realizację  działań  na  terenie
gminy  z  uwzględnieniem  osób  niepełnosprawnych  oceniają  w  większości,  że  raczej  tak  tj.  35,17%,
w mniejszym stopniu odpowiedziało,  że nie wiem/trudno powiedzieć,  22,07% twierdzi,  że raczej  nie są
uwzględniane potrzeby, respondenci zauważyli również w mniejszym stopniu na poziomie 9,65%, że tak są
uwzględniane  takie  potrzeby,  najniższy  procent  dotyczył  odpowiedz  negatywnej  z  wynikiem  6,21%.

Wynika z tego badania, że większość ankietowanych dobrze ocenia  realizację działań na terenie
gminy,  które  uwzględniają  potrzeby  osób  niepełnosprawnych,  świadczy  to,   że  jednostka  samorządu
terytorialnego w swoich zadaniach potrzeby tej grupy społecznej uważa za ważne i w ogóle je zauważa.

21.  Przyczyny  bezradności  rodziców  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  prowadzenia
gospodarstwa domowego.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Ankietowani  uważają,  że  najczęstszą  przyczyna  bezradności  rodziców w sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych oraz  prowadzenia  gospodarstwa  domowego jest  uzależnienie  (22,77% ankietowanych),
kolejno  wymieniają  niskie  umiejętności  rodzicielskie/wychowawcze  (16,62%),  przemoc  w  rodzinie
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(13,54%),  bezrobocie  (12,62%),  tyle  samo  ankietowanych  twierdzi,  że  przyczyna  jest  rozpad  rodziny
(12,62%), następnie ankietowani podają samotne wychowywanie (10,77%), niepełnosprawność/długotrwała
choroba (6,15%). Według ankietowanych najrzadsza przyczyną bezradności rodziców jest wielodzietność
(4,92%).

22. Działania które należy realizować, by poprawić sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Według  ankietowanych,  aby  poprawić  sytuację  rodzin  niewydolnych  wychowawczo  należy
zwiększyć ofertę instytucji wspierających rodzinę (28,08%ankietowanych), następnie pomoc terapeutyczna
(21,93%), zwiększenie aktywności zawodowej rodziców (13,70%), praca socjalna (12,33%), zwiększenie
liczby warsztatów kompetencji  rodzicielskich dla rodziców (10,27%),  zwiększenie ofert  spędzenia czasu
wolnego (7,53%), wyższe świadczenie pieniężne dla rodzin wielodzietnych (6,16%), inne (0%)

23. Najczęściej dostrzegane w gminie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Ankietowani  uważają,  że  najczęstszym  negatywnym  zjawiskiem  odnoszącym  się  do  dzieci
i młodzieży w naszej gminie to wulgarność/ agresja (16,90%) ankietowanych), następnie uzależnienie od
Internetu  (14,68%),  sięganie  po  substancje  uzależniające  (13,02%),  brak  pozytywnych  wzorców
i autorytetów (12,18%), przemoc szkolna (6,65%), brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
(6,65%),  wandalizm (6,37%), demoralizacja (5,54%), zaniedbanie wychowawcze (4,71%),  brak wsparcia
i kontroli rodziców, opiekunów (4,71%), przemoc domowa zaniedbanie socjalne (niedożywienie, higiena)
(3,60%),  przemoc domowa (2,22%), przestępczość (1,94%), sieroctwo (0,83%), inne (0%).

24.  Ocena  oferty  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  w  gminie  pod  kątem  czy  zaspokojone  są  potrzeb
mieszkańców gminy.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Zdaniem  ankietowanych  oferta  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  w  gminie  nie  zaspokaja  potrzeb
mieszkańców (41,78% ankietowanych), zaspokaja (19,86%), nie wie (38,36%).

25. Ocena oferty opieki przedszkolnej w gminie pod kątem czy zaspokojone są potrzeb mieszkańców
gminy.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Zdaniem ankietowanych oferta opieki przedszkolnej w gminie nie zaspokaja potrzeb mieszkańców
(34,93%), zaspokaja (29,45%), nie wie (35,62%).
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26.  Ocena oferty  edukacyjnej szkół w gminie pod kątem czy zaspokojone są potrzeb mieszkańców
gminy.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe wyniki wskazują na to, że ankietowani ofertę edukacyjną oceniają dostatecznie (42,34%),
dobrze (30,66%), nie wie (17,52%), niedostatecznie (9,48%).

27. Ocena oferty kulturalnej w gminie pod kątem atrakcyjności dla mieszkańców gminy.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe wyniki wskazują na to, że ankietowani atrakcyjność oferty kulturalnej w gminie oceniają
dostatecznie (39,73%), niedostatecznie (28,76%), dobrze (20,55%), nie wie (10,96%).

28.  Ocena  oferty  w zakresie  ochrony  zdrowia w gminie  pod  kątem dostępności dla  mieszkańców
gminy.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Powyższe wyniki wskazują na to, że ankietowani dostępną ofertę w gminie  w zakresie ochrony
zdrowia oceniają dostatecznie (49,60%), niedostatecznie (30,40%), dobrze (16,80%), nie wie (3,20%).

29.  Ocena oferty  w zakresie  sportu i  rekreacji w gminie  pod kątem dostępności dla  mieszkańców
gminy. 

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Powyższe  wyniki  wskazują  na  to,  że  ankietowani  dostępną  ofertę  w gminie  w zakresie  sportu
i rekreacji oceniają dostatecznie (39,44%), dobrze (35,92%), niedostatecznie (19,01%), nie wie (5,63%).

30. Działania jakie powinien podjąć samorząd gminny, aby ograniczyć obszar problemów społecznych.

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027
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Według ankietowanych, samorząd gminny, aby ograniczyć obszar problemów społecznych powinien
tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy (42,53% ankietowanych), pozyskiwanie dodatkowych
środków  finansowych  (28,36%),  utworzenie  nowych  mieszkań  socjalnych  i  komunalnych  (6,72%),
rozwijanie jednostki organizacji pomocy społecznej (6,72%), kontynuowanie projektów socjalnych (5,22%),
zwiększenie  zakresu  usług  opiekuńczych  dla  osób  niepełnosprawnych/starszych  (4,48%),  stworzenie
ogrzewalni dla bezdomnych (4,48%), wspieranie rodziny w sprawowaniu jej funkcji (1,49%), inne (0%).

31.  Uzyskane  opinie  badanych  respondentów  w  kwestii  działań  i  inicjatywy,  które  w  pełni
zaspokajałyby potrzeby mieszkańców przedstawiono w poniższej tabeli oraz na  wykresie.

Tabela nr 52 - Działania i inicjatywy, które w pełni zaspokajałyby potrzeby mieszkańców Gminy Dąbrowa
Tarnowska

Lp. Działania i inicjatywy, które w pełni zaspokajałyby potrzeby mieszkańców
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Procent
odpowiedzi

1. powstanie klubów seniora w tym dostępności oferty form aktywności 22,03

2. utworzenie nowych miejsc pracy 22,03

3. rozpowszechnienie imprez kulturalnych 16,95

4. utworzenie ogrzewalni, noclegowni, domu dla bezdomnych 11,87

5. zwiększenie miejsc w placówkach opiekuńczych, tj. żłobki, przedszkola 10,18

6. tworzenie nowych mieszkań dla rodzin oraz mieszkań socjalnych 6,79

7. zwiększenie dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji oraz lekarzy 
specjalistów

3,39

8. utworzenie domu dla samotnych kobiet i mężczyzn 1,69

9. zwiększenie możliwości sprzedaży produktów rolnych 1,69

10. utworzenie domów kultury na terenie wiejskim 1,69

11. organizowanie biegów na wolnym powietrzu oraz ścieżek rowerowych 1,69

Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Zgromadzone wyniki badań zostały wykorzystane jako materiał badawczy do opracowaniu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027. Przekazane uwagi
i sugestie stanowią  odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji  rozwoju
Gminy  na  najbliższe  lata.  Uzyskane  opinie  lokalnej  społeczności  na  temat  występujących  problemów
społecznych oraz wskazanych propozycji ich rozwiązywania, zostały wykorzystane jako rekomendacje do
dalszych  działań  podejmowanych  przez  Samorząd  celem  rozwiązywania  problemów  społecznych  oraz
poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. 
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Źródło: Analiza wyników ankiety dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021-2027

Informacje dotyczące osób wypełniających ankietę (metryczka)

1. Płeć

Kobiet
(66,44%), mężczyzn (33,56%). Większość ankietowanych to kobiety.

2. Wiek  
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36-45 lat (30,83%), 46-55 lat (19,86%), 56-65 lat (18,49%), powyżej 65 lat (13,70%), 26-35 lat (12,33%), 
20-25 lat  (4,79%), poniżej 20 lat (0%). Najwięcej ankietowanych jest w wieku średnim. Najmniej 
ankietowanych to ludzie młodzi.

3. Wykształcenie

Średnie (39,04%), wyższe (30,14%), zasadnicze zawodowe (25,34%), podstawowe (4,11%), gimnazjalne 
(1,37%). Najwięcej ankietowanych posiada wykształcenie średnie, najmniej gimnazjalne.

4. Sytuacja zawodowa 

Pracuję – umowa o prace (36,97%), emeryt, rencista (21,93%), prowadzę własną działalność gospodarczą
(10,97%), jestem bezrobotny (10,27%), nie pracuje – urlop rodzicielski,  wychowawczy (6,85%), pracuję
dorywczo w niepełnym wymiarze godzin/pracuję na umowę zlecenie/o dzieło (6,85%), rolnik (4,79%), uczę
się (1,37%). Najwięcej ankietowanych pracuje na umowie o pracę, najmniej uczy się.
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Wnioski z przeprowadzonych badań

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w związku z przygotowywaniem opracowania Strategii
Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  na  lata  2021-2027  którego
przedmiotem było zdiagnozowanie postaw  i opinii mieszkańców na temat oceny jakości życia i wyzwań
rozwojowych gminy a także identyfikacji potrzeb.

W badaniu ankietowym wzięło łącznie  146 osób. Większość stanowiły kobiety  tj. 97 co stanowi
66,44  %  oraz  49  mężczyzn  co  stanowi  33,56  %  z  terenu  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska.  Najwięcej
ankietowanych jest w wieku średnim pomiędzy 36 a 45 rokiem życia. Najmniej ankietowanych to ludzie
młodzi.  Najwięcej  ankietowanych  posiada  wykształcenie  średnie,  najmniej  gimnazjalne.  Najwięcej
ankietowanych pracuje w ramach umowy o pracę, najmniej było osób uczących się.

W  świetle  uzyskanych  danych  większość  badanych  ocenia  warunki  życia  w  gminie  Dąbrowa
Tarnowska jako dobre i  dostateczne.  Najważniejszymi problemami z jakimi boryka się  gmina Dąbrowa
Tarnowska w opinii badanych to: uzależnienia, problemy ludzi starszych, bezrobocie. Zwrócono również
uwagę  na  problemy  przemocy  w  rodzinie,  bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych,
niepełnosprawności i  długotrwałej choroby. 

Mieszkańcy  oceniając  stopień  zadowolenia  w  kwestii:  organizacji  czasu  wolnego,  dostępu  do
internetu,  dostępu do  informacji  na  temat  wydarzeń,   dostępu do  oferty  kulturalnej,  organizacji  imprez
cyklicznych w gminie Dąbrowa Tarnowska wskazali jednomyślnie jako przeciętny i dobry.

Większość badanych ocenia warunki życia w Gminie Dąbrowa Tarnowska jako przeciętne i dobre
w zakresie dostępności przedszkoli, udziału mieszkańców w życiu publicznym, lokalnym rynku pracy, stanu
dróg  oraz  stan  środowiska  naturalnego.  Ankietowani  oceniając  jako  przeciętna  i  zła  podnieśli  problem
możliwość znalezienia pracy w Gminie Dąbrowa Tarnowska. 

Zgodnie  z  uzyskanymi  wynikami  z  przeprowadzonej  ankiety  należy  stwierdzić,  że  mieszkańcy
gminy są zadowoleni  z dostępności usług z pomocy społecznej,  bezpieczeństwa publicznego,  warunków
mieszkaniowych,  a  także  oferty  edukacyjnej  szkół.  Najczęstszą  oceną  ankietowanych  w  powyższych
kwestiach  była  ocena  bardzo  dobra,  dobra  oraz  przeciętna.  W  kwestii  dostępu  do  usług  zdrowotnych
większość  ankietowanych  twierdzi  że  jest  ona  zła  lub  przeciętna.  Badani  wskazali,  że  najczęstszymi
przyczynami  bezradności  rodziców  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  prowadzenia
gospodarstwa  domowego  jest  uzależnienie,  niskie  umiejętności  rodzicielskie  i  wychowawcze,  przemoc
w rodzinie,  a także bezrobocie,  rozpad rodziny i  samotne wychowywanie.  Ankietowani  jako najrzadsze
przyczyny wskazali niepełnosprawność i długotrwałą chorobę oraz wielodzietność. Respondenci określili, iż
najlepszymi  działaniami,  jakie  należałoby  zrealizować  aby  poprawić  sytuację  rodzin  niewydolnych
wychowawczo  jest  zwiększenie  ofert  instytucji  wspierających  rodzinę,  pomoc  terapeutyczna
i  zwiększenie aktywności  zawodowej rodzin.  Najczęstszym negatywnym zjawiskiem odnoszącym się do
dzieci i młodzieży dostrzeganym przez mieszkańców jest wulgarność i agresja, uzależnienie od internetu,
sięganie po substancje uzależniające, brak pozytywnych wzorców i autorytetów. Oferta opieki nad dziećmi
do  lat  3  jak  również  opieka  przedszkolna  w  gminie  według  ankietowanych  nie  zaspakaja  potrzeb
mieszkańców, natomiast oferta edukacyjna jest oceniana jako dobra lub dostateczna. Badani wskazali,  iż
oferta  kulturalna w gminie  jest  oceniana jako  dostateczna.  W przeprowadzonym badaniu wykazano,  że
mieszkańcy gminy ofertę  w zakresie  ochrony zdrowia  oceniają na poziomie dostatecznym. Dostępność
w zakresie sportu i rekreacji jest postrzegana jako dobra lub dostateczna. 

Ankietowani na pytanie o działania jakie powinien podjąć samorząd gminny, aby ograniczyć obszar
problemów społecznych  odpowiadali,  że  rozwiązaniem,  które  może  pomóc  to  tworzenie  warunków do
powstawania  nowych  miejsc  pracy  oraz  pozyskiwanie  dodatkowych  środków finansowych  dla  rozwoju
gminy.

Badani  wskazali,  że  raczej  czują  się  bezpiecznie  w swoich  miejscach  zamieszkania.  W kwestii
występowania  zjawiska  przemocy  w  najbliższym  otoczeniu  respondenci  wskazali,  że  słyszeli  o  takich
przypadkach oraz w najbliższym swoim otoczeniu nie znają takich przypadków. Za przyczyny występowania
przemocy domowej wskazano: uzależnienia, bezrobocie, wzorce pokoleniowe przemocy oraz zazdrość. Za
działania  konieczne  do  podjęcia  na  rzecz  rodzin  dotkniętych  przemocą  domową  wskazano  zwiększenie
zakresu  współpracy  z  policją  i  sądami,  poprawienie  skuteczności  procedury  w  przypadku  stwierdzenia
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przemocy, podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjno -informacyjnych poświęconych przemocy
i jej skutkom. Badani wskazali za główne przyczyny popadania w ubóstwo brak pracy, uzależnienia, niechęć
do pracy, dziedziczenie ubóstwa.

Za  główne  powody  zjawiska  bezrobocia  w gminie  Dąbrowa  Tarnowska  badani  wskazali  trudną
sytuację na lokalnym rynku pracy,  niechęć do podjęcia  pracy,  niechęć do podjęcia  pracy spowodowaną
korzystaniem z pomocy społecznej oraz niskie kwalifikacje zawodowe. Opinia badanych w kwestii działań
podejmowanych  w  zakresie  przeciwdziałania  bezrobociu  na  terenie  gminy  Dąbrowa  Tarnowska  były
podzielone, równorzędnie oceniając je jako dostateczne i niedostateczne. 

Ankietowani  oceniając  jako  przeciętna  i  zła  podnieśli  problem  możliwość  znalezienia  pracy
w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Badani wskazali, że za najważniejsze działanie w zakresie poprawy sytuacji
osób  bezrobotnych  w  gminie,   będzie  przede  wszystkim  organizowanie  prac  społecznie  użytecznych,
interwencyjnych i robót publicznych wskazują, że innym rozwiązaniem jest  również potrzeba szkolenia dot.
podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

W zakresie problemu bezdomności respondenci w sumie zauważają ten problem wskazując go jako
istotny wymagający podejmowania działań w tym zakresie.

Za  przyczynę  odpowiedzialną  za  występowanie  uzależnień  respondenci  zauważają,  że  problem
uzależnienia  od  alkoholu  jest  złożony  z  wielu  czynników,  które  mogą  powodować  występowanie
uzależnienia mający zarówno charakter osobisty ale też związany z czynnikami zewnętrznymi, społecznymi,
oceniając  w  większości  działania  w  tym  zakresie  jako  niedostateczne.  Mieszkańcy  widzą  też  za
najważniejsze  działanie  które  powinno  być  podejmowane  na  rzecz  osób  uzależnionych  i  ich  rodzin  to
podjęcie  działań  profilaktycznych  dla   dzieci  i  młodzieży  oraz  zaproponowania  szerszej  oferty
zagospodarowania wolnego czasu oraz pomocy psychologiczno-terapeutycznej.

Respondenci  określili  też  występowanie  najczęstszego  problemu  osób  niepełnosprawnych,
zaliczając do niego brak ofert pracy i długi okres oczekiwania na rehabilitację. Natomiast działania jakie
należy podjąć na rzecz osób niepełnosprawnych uważają wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
dostęp do lekarzy specjalistów oraz wsparcie asystenta będą one kluczowymi działaniami aby  zwiększyć
udział w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

W zakresie problematyki środowiska seniorów ankietowani uważają jako dominujące dwa czynniki
tj. jest jednak samotność i brak odpowiedniej opieki medycznej oraz schorzenia wieku podeszłego. 

Ankietowani za działania jakie należy podjąć w celu umożliwienia pełniejszego udziału w życiu
społecznym osób starszych jest zdecydowanie zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji oraz
profilaktyki zdrowotnej co potwierdzają dane z oceny stopnia zadowolenia mieszkańców w kwestii dostępu
do  usług  opieki  zdrowotnej  gdzie  wskazano  w  większości  odpowiedzi  stopień  zadowolenia  jako  zły
i przeciętny. 

Mieszkańcy  uważają,  w  badaniach,  że  Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  w  swych  podejmowanych
działaniach uwzględnia potrzeby skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych.  Badani respondenci
w  przeprowadzonej  ankiecie  w  kwestii  pytania  o  działania  i  inicjatywy,  które  w  pełni  zaspokajałyby
potrzeby mieszkańców wskazali przede wszystkim: 

 powstawanie klubów seniora w tym dostępności oferty form aktywności tj. nauka języków obcych,
tańca,

 tworzenie nowych miejsc pracy, powstawanie nowych zakładów pracy, atrakcyjność dla nowych
inwestorów, ulgi dla pracodawców,

 rozpowszechnienie  imprez  kulturalnych,  lokalnych,  masowych  skierowanych  wszystkich  grup
społecznych tj. dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów,  co wiąże się z integracją społeczności
lokalnej, 

 utworzenie ogrzewalni, noclegowni, domu dla bezdomnych,

 zwiększenie  miejsc  w placówkach opiekuńczych,  tj.  żłobki  i  przedszkola  z  wydłużeniem czasu
pracy do późnych godzin popołudniowych,

 tworzenie nowych mieszkań dla rodzin oraz mieszkań socjalnych,

 zwiększenie dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji oraz lekarzy specjalistów,
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Respondenci wskazali również: 
 utworzenie domu dla samotnych kobiet i mężczyzn,

 zwiększenie możliwości sprzedaży produktów produktów rolnych, zagwarantowanie dobrych cen,

 utworzenie domów kultury na terenie wiejskim,

 organizowanie biegów na wolnym powietrzu oraz ścieżek rowerowych.

VII.  Identyfikacja mocnych i słabych stron życia społeczno – gospodarczego - 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; 
• 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. 

By móc zaprojektować skuteczne cele i kierunki działań w zdiagnozowanych powyżej obszarach
strategicznych koniecznym jest posłużenie się analizą SWOT. Dostrzeżenie mocnych i słabych stron Gminy
Dąbrowa Tarnowska  oraz  wskazanie  na  zewnętrzne  uwarunkowania  i  procesy,  które  mogą  wpływać  na
funkcjonowanie gminy tj. szanse i zagrożenia, pozwalają precyzyjniej określić cele strategiczne.

Tabela nr 53 - Analiza SWOT Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

• bliskie położenie Tarnowa, jako większego ośrodka 
miejskiego 

• posiadanie terenów inwestycyjnych do 
zagospodarowania. 

• pełne zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, 
funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,

• możliwość korzystania mieszkańców z programów i 
projektów finansowanych z Unii Europejskiej

• cyfryzacja gminy,
• dziedzictwo kulturowe (zabytki, architektura),
• dynamiczny rozwój prywatnego budownictwa 

mieszkaniowego – jednorodzinnego i wielorodzinnego
• nadal dodatni przyrost naturalny
• obecność służb zapewniających bezpieczeństwo: 

Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnej oraz OSP,

• zlokalizowanie powiatowego szpitala z lądowiskiem na 
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

• wspieranie zatrudnienia młodych ludzi poprzez 
organizowanie staży i prac społeczno – użytecznych,

• współdziałanie z gminami i starostwem powiatowym,
• wysoki poziom edukacyjny, dobrze wyposażone 

placówki oświatowe, 

• niekorzystne trendy demograficzne - 
starzenie się populacji gminy

• poziom długotrwałego bezrobocia,  ukryte 
bezrobocie w rolnictwie

• niska aktywność społeczna i zawodowa 
mieszkańców, 

• istnienie szarej sfery zatrudnienia, 
• migracja młodych osób, szczególnie po 

ukończeniu szkoły wyższej, w 
poszukiwaniu pracy do innych miast, 

• brak aktywności gospodarczej przede 
wszystkim ludzi młodych i chęci 
poszukiwania nowych źródeł dochodów nie 
związanych z rolnictwem,

•  niska efektywność produkcji rolnej, z której
generowane dochody są na niskim 
poziomie,

• trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy  
(brak rynku zbytu dla produkcji rolniczej, 
bardzo mała ilość zakładów pracy)

• brak lokalnego kapitału skłonnego do 
inwestowania na terenie gminy/miasta, brak 
sprzyjających warunków dla rozwoju 
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• stosunkowo dobrze rozwinięta sieć przedszkoli i szkół z 
wystarczającą liczbą miejsc,

• funkcjonowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 – 
publicznego żłobka 

• dostęp do obiektów sportowych dla mieszkańców gminy/
miasta, działalność klubów sportowych,

• oferta kulturalna, sprawnie działające instytucje 
kulturalne (DDK, MBP)

• posiadanie przez Gminę aktualizowanych programów 
działań w sferze społecznej: profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, wspierania rodziny, osób starszych, 
niepełnosprawnych i zależnych, wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania,

• aktywne działania władz gminy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, podejmowanie wielu inicjatyw 
i programów profilaktycznych 

• działanie na terenie gminy instytucji ukierunkowanych 
na rozwiązywanie problemów społecznych, tj.  Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przemocy (pomoc dla osób 
zagrożonych przemocą lub doznających przemocy w 
rodzinie, działalność edukacyjno - profilaktyczna, 
kampanie informacyjne), a także Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problem Alkoholowych (problem ludzi 
uzależnionych,  działalność profilaktyczna)

• wysoko wykwalifikowana i kompetentna, stale 
podnoszącą swoje umiejętności kadra pomocy 
społecznej,

• dobre rozeznanie środowiska lokalnego pod względem 
problemów społecznych

• fachowe, powszechne i bezpłatne doradztwo prawne, 
psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne, 
terapeutyczne

• dobra współpraca między jednostkami pomocy 
społecznej, oświaty, policji, urzędu pracy, służby 
zdrowia, kuratorami

• możliwość korzystania na terenie gminy z instytucji 
pomocy społecznej tj. Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Dziennego Domu Senior+

• stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne 
działające na terenie gminy/miasta.

• obwodnica miasta
• stosunkowo wysokie poczucie bezpieczeństwa 

publicznego

małych i średnich przedsiębiorstw, 
• pogłębiające się rozwarstwienie społeczne 

mieszkańców o podłożu ekonomicznym
• zanikające więzi międzyludzkich, rozpad 

więzi rodzinnych (separacje, rozwody, 
emigracja zarobkowa)

• narastanie zjawiska „wyuczonej 
bezradności”,

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

• brak nawyków korzystania z rodzinnego 
poradnictwa specjalistycznego, 

• niedostateczna ilość specjalistów tj. 
psychiatrzy, terapeuci,

• zbyt mała aktywność w zakresie organizacji 
grup wsparcia i grup samopomocowych, 

• brak obecnie rozwiniętego wolontariatu
• zbyt mała liczba świetlic, zapewniających 

opiekę nad dziećmi w godzinach pracy 
rodziców

• niewystarczająca liczba mieszkań 
socjalnych i komunalnych,

• utrudniony dostęp, przede wszystkim osób 
starszych i niepełnosprawnych, do 
specjalistycznych usług medycznych, 

• długie okresy oczekiwania na rehabilitację
• ograniczone środki na realizację zadań, 

szczególnie z zakresu pomocy społecznej, 
a także na realizację programów 
edukacyjno-profilaktycznych

• duże obciążenie pracowników pomocy 
społecznej ilością realizowanych zadań 

• przeciętny poziom organizacji czasu 
wolnego, mała atrakcyjność i mało form 
alternatywnego spędzania czasu wolnego 
dla młodzieży

• brak lokalu do spędzania czasu wolnego 
przez młodzież

• zbyt mała oferta zagospodarowania czasu 
wolnego dla osób starszych i samotnych

• brak odpowiedniego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego

SZANSE
ZAGROŻENIA

• wzrost jakości usług świadczonych przez podmioty 
realizujące zadania pomocy społecznej,

• prospołeczna polityka państwa, 
• rozwijający się wachlarz instrumentów prawnych w 

zakresie pomocy społecznej, 

• starzejąca się populacja mieszkańców gminy
i związane z tym konsekwencje,
• odpływ ludności z gminy na rzecz 
atrakcyjniejszych miejsc do życia i/lub w 
poszukiwaniu zatrudnienia,
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• regulacje prawne bardziej przyjazne rodzinie,
• szerzenie idei i pomoc w organizowaniu rodzinnych 

domów pomocy
• aktywność mieszkańców w podejmowaniu działalności 

gospodarczej, 
• zmiana mentalności społecznej w kwestii postrzegania 

rodzin dysfunkcyjnych,
• akceptacja społeczności lokalnej dla programów 

profilaktycznych
• wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami 

niosącymi pomoc społeczną, 
• szerzenie idei i współpraca z organizacjami 

pozarządowymi poprzez wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działań

• rozpropagowanie idei wolontariatu
• stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy społecznej

i jednostek działających w obszarze polityki społecznej,
• zwiększenie ilości uczestników grup wsparcia  dla 

rodzin  objętych asystą rodziny oraz utrzymanie 
dotychczasowego zatrudnienia asystentów rodziny.

• poprawa skuteczności działań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy, zwiększenie zakresu 
współpracy z policją i sądami

• możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, 
przeznaczonych na przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i rozwiązywaniu problemów społecznych, 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników pomocy społecznej

• możliwość rozwijania zainteresowań sportowo – 
rekreacyjnych przez dzieci i młodzież

• możliwość wyrównania szans edukacyjnych poprzez 
dostęp do stypendiów

• dalsze zapewnienie oraz stałe rozwijanie oferty 
placówek wsparcia dziennego

• wykorzystanie potencjału szkół średnich do kształcenia 
młodzieży w zawodach, na które zapotrzebowanie 
wzrasta zgodnie z analizą rynku, 

• możliwość zwiększenia form pomocy osobom starszym 
poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu, 
rozwój nowych form aktywizacji seniorów,

• rozwój i poszerzenie oferty usług opiekuńczych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych

• wsparcie inicjatyw szerzących wiedzę i podnoszących 
kwalifikacje osób niepełnosprawnych oraz osób 
długotrwale lub ciężko chorych

• poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym poprzez ich aktywny udział 
w programach i projektach

• wzrastająca świadomość społeczna w postrzeganiu 
przemocy w rodzinie i korzystaniu ze wsparcia 
specjalistów,

• poszerzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, 
realizowanie projektów socjalnych

• szybka i profesjonalna pomoc ze strony służb 
ratowniczych w sytuacji zagrożenia,

• zwiększenie liczby mieszkań socjalnych na terenie 
gminy,

• postępujące bezrobocie wśród ludzi 
młodych związane ze złym przygotowaniem 
zawodowym,  brak nowych ofert pracy,
• brak inwestycji przekładających się na nowe
miejsca pracy
• brak perspektyw kształcenia adekwatnego 

do późniejszych możliwości zatrudnienia,
• słabnąca koniunktura gospodarcza kraju,
• rosnąca inflacja i kryzys ekonomiczny
• konsekwencje psychologiczne, społeczne 
i gospodarcze wynikające z  panującego stanu 
zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-COV 2,
• wzrost zagrożenia chorobami 
cywilizacyjnymi
• wzrost patologii społecznych (alkoholizm, 
narkomania)
• postępująca degradacja wartości rodziny 
oraz postępujący zanik wzorców 
wychowawczych, osłabienie więzi rodzinnych 
i społecznych,
• wzrost agresji i wulgarności, ilości 

zachowań ryzykownych wśród dzieci 
i młodzieży,

• wzrost liczby osób uzależnionych od 
alkoholu/substancji psychoaktywnych/internetu
• narastające zjawisko ukrywania przemocy
• stały wzrost liczby długotrwale chorych
i niepełnosprawnych
• uzależnienie rodzin od pomocy społecznej 

oraz zjawisko tzw. „dziedziczenia biedy”, 
•  bierność części mieszkańców w 

zaangażowanie w sprawy gminy/miasta, 
apatia społeczna

• preferowanie konsumpcyjnego stylu życia,
• przekazywanie samorządom nowych zadań 
bez zabezpieczenia finansowego, adekwatnego 
do ponoszonych kosztów, przenoszenie ciężaru 
finansowania zadań rządowych na poziom 
gminy
• niebezpieczeństwo niepełnego 
wykorzystania szans, jakie oferują środki Unii 
Europejskiej; 
• niechęć pozyskiwania środków na realizację
projektów miękkich z zakresu polityki 
społecznej wynikająca z trudności w ich 
realizacji (przerost biurokracji, 
skomplikowanych procedur pozyskiwania 
środków, brak chętnych do udziału w 
projektach)
• wszechobecna biurokratyzacja, 

ograniczająca rozwój przedsiębiorczości
• brak dostatecznych środków finansowych 

na walkę z problemami społecznymi. 
• niestabilny system prawny w zakresie 

wspierania rodziny i pomocy społecznej, 
• nieprzewidywalne zmiany w zakresie prawa

i zasad działania samorządów, 
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• dobry standard życia dzięki  rozwiniętej cyfryzacji 
gminy,

• wdrożenie sprzyjających warunków powstawania 
nowych fundacji i organizacji pozarządowych

• budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury 
towarzyszącej, w tym oświetlenia, chodników, ścieżek 
rowerowych, 

• porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, budowa 
i rozbudowa sieci kanalizacyjnych nowoczesnych i 
tanich w eksploatacji, 

• wdrażanie nowych technologii w zakresie pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych: ogniwa fotowoltaiczne, 
energia wiatrowa, pompy ciepła, itp., 

• upowszechniania stosowania tzw. dobrej praktyki 
rolniczej w celu eliminowania niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko, 

• rozwój gospodarstw ekologicznych, w tym 
agroturystyki w gminie, 

Źródło: opracowanie własne MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

VIII. Misja społeczna Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz jej adresaci

Zachodzące  procesy  globalizacyjne  odbiją  swoje  piętno  także  na  mniejszych  społecznościach
lokalnych. Również Gmina Dąbrowa Tarnowska podlega tym zmianom i musi stawić im czoła, zmierzyć się
z nowymi problemami wynikającymi zarówno z uwarunkowań lokalnych, jak i wpływu z zachodzących,
w skali światowej i ogólnopolskiej, zmian społeczno – gospodarczych i politycznych.

Duże  znaczenie  w  kształtowaniu  się  przyszłej  polityki  społecznej  będą  miały  obecne  wydarzenia,
spowodowane stanem pandemii COVID 19 na całym świecie. Ryzyko zakażenia wirusem SARS COV-2
powoduje nie tylko niestabilność ekonomiczną, wpływa negatywnie na globalną i lokalną gospodarkę, ale
odbija  się  również  na  funkcjonowaniu  ludzi  i  uwidacznia  się  w  relacjach  międzyludzkich.  „Narodowa
kwarantanna” przyniosła ze sobą szereg niepokojących zmian, takich jak: wzrost przemocy, wzrost liczby
separacji i rozwodów, wzrost  liczby osób cierpiących na choroby psychiczne takie jak depresja, a także
świadome  odizolowanie  się  i  znieczulenie  na  problemy  innych  osób.  Już  dziś  wiadomo,  że  okres  ten
lawinowo pociągnie za sobą dodatkowe konsekwencje i problemy społeczne, z którymi będzie musiała się
zmierzyć lokalna infrastruktura pomocy społecznej.

Na kształtowanie się lokalnej polityki społecznej mają wpływ procesy zewnętrzne i wewnętrzne. Wśród
czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na sytuację społeczną w Gminie warto wymienić te, które
wynikają z niekorzystnych perspektyw demograficznych – starzenie się społeczeństwa Gminy, migracje –
zwłaszcza ludzi młodych, degradacja wartości rodzinnych oraz innych nieznanych jeszcze dzisiaj zagrożeń.
Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wzięto pod uwagę w/w czynniki oraz założono a priori,  że
pomoc społeczna będzie mogła podlegać dużym przemianom zarówno w układzie instytucjonalnym, jak
i zadaniowym. Na sytuacje w Gminie Dąbrowa Tarnowska mają wpływ procesy ekonomiczno - społeczne,
w związku z czym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, można  już dziś uwzględnić
w  celach  strategicznych,  zagrożenia  wynikające  z  sytuacji  zewnętrznej,  oraz  przewidzieć  potrzeby
i dalsze problemy  społeczności lokalnej, takie jak: pogłębiające się rozwarstwienie społeczne mieszkańców
o  podłożu  ekonomicznym,  konieczność  niesienia  pomocy  osobom  bezrobotnym,  spowodowaną  trudną
sytuacją  na  lokalnym  rynku  pracy,  narastanie  zjawiska  „wyuczonej  biedy”,   niewystarczający  poziom
funkcjonowania systemu pieczy zastępczej do zapotrzebowania, zwiększająca się liczba rodzin niepełnych,
występowanie  zjawiska  bezradności  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  w  prowadzeniu
gospodarstwa  domowego  oraz  dalsza  konieczność  zapewnienia  takim  rodzinom  wsparcia  asystentów
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rodziny,  niewystarczająca  jakość  życia  osób  z  niepełnosprawnością,  izolacja  osób  niepełnosprawnych,
utrzymywanie się potrzeb pomocy względem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, problemy
ludzi  z  uzależnieniami,  problemy  rodzin  dotkniętych  przemocą,   niedostateczna  ilość  specjalistów,
wykluczenie  z  życia  społecznego  osób  starszych,  wzrastające  potrzeby  w  zakresie  usług  opiekuńczych
w stosunku do osób starszych, występowanie potrzeb wymagających rozwiązań innowacyjnych dla obszaru
polityki społecznej i innych.

Wymienione wyżej przewidywania problemów społecznych umożliwiają określenie działań w Strategii,
które pozwolą lub chociaż ograniczą skutki zagrożeń wynikających nie tylko z uwarunkowań zewnętrznych,
ale również wynikających z naturalnych zjawisk,  jak np.  niepełnosprawność czy aktualnych problemów
cywilizacyjnych, np. bezrobocia.

Lokalna polityka społeczna, kreowana i realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego w skali
lokalnej  stanowi istotny element polityki  społecznej  w państwie,  a w niektórych sferach,  jedyny sposób
wpływania  na  sytuację  mieszkańców danego terenu.  Dlatego tak  ważne  jest  określenie  celów i  działań
w  przedmiotowej  Strategii,  które  realnie  wpłyną  na  poprawę  sytuacji  mieszkańców  naszej  gminy.
Zapewnienie wysokiego poziomu życia swoim mieszkańcom, a więc stworzenie możliwości i warunków do
rozwoju  we  wszystkich  dziedzinach  życia  jest  fundamentalnym zadaniem  samorządu  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska.  Realizacja  zadań  nastawionych  na  rozwój  lokalny  wpływa  realnie  na  polepszenie  sytuacji
w gminie,  a w konsekwencji na zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańców. Niezwykle ważne jest
uwzględnienie  potrzeb i  aspiracji  mieszkańców,  motywowanie  do aktywności,  zwiększenie  świadomości
i istoty polityki społecznej.  Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby i rodziny, które z różnych przyczyn
nie są w stanie  samodzielnie włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki życiowe społeczności
lokalnej.  W związku z powyższym, w procesie przemiany powinno się zapewnić takim osobom/rodzinom
specjalistyczne wsparcie, które stworzy im szansę do rozwoju, a co za tym idzie przełoży się na zwiększenie
liczby osób włączonych w rozwój społeczno - gospodarczy gminy.  Należy uwzględnić potrzeby tych ludzi
oraz wykreować takie formy pomocy, które pozwolą dostosować się do panującej rzeczywistości. 

Zakres zadań związanych ze sferą społeczną, oddziałującą na standard życia mieszkańców, jest bardzo
szeroki.  Strategia została opracowana na zasadzie partnerstwa  i solidarności.  Wizja samorządu gminnego
zakłada  osiągnięcie prognozowanych zmian poprzez zaangażowanie wszystkich instytucji działających na
terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych
i gospodarczych oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

Misją Gminy Dąbrowa Tarnowska jest zapewnienia wszystkim mieszkańcom warunków sprzyjających
osobistemu  rozwojowi,  poprawa  jakości  życia  poprzez  zapewnienie  bezpieczeństwa  socjalnego,
przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz integrowanie społeczności
lokalnej. Rozwiązania wdrażane przy współpracy z innymi partnerami społecznymi, służyć mają eliminacji
negatywnych zjawisk społecznych oraz zrównoważonemu rozwojowi społecznemu. 

Misją  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  jest
systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych, wykluczeniu oraz poprawy jakości życia
mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Głównym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych  potrzeb  i  umożliwienie  im  życia  w  warunkach  odpowiadających  godności  człowieka.
MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje szereg celów szczegółowych:
1) niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do
rozwiązywania  swych  życiowych  problemów,  a  w szczególności  ludziom starszym,  niepełnosprawnym,
chorym,  samotnym,  zagrożonym  demoralizacją,  rodzinom  pozbawionym  środków  do  życia,  ubogim
i bezradnym;
2) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
3) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom objętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą
w rodzinie
4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
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IX.  Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią

Realizacja działań zawartych w „Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  na  lata  2021-2027”  zakłada  poprawę  sytuacji  społeczno-gospodarczej
mieszkańców  Gminy.  W  rezultacie  podjętych  czynności  prognozuję  się  również  wzrost  aktywności
społeczno-zawodowej mieszkańców, wzrost zaufania do instytucji pomocowych oraz zmniejszenia zasięgu
występujących na jego terenie problemów społecznych 

Gmina  Dąbrowa  Tarnowska  -  podobnie  jak  inne  miejscowości  w  Polsce  -  zmierzy  się  wkrótce
z koniecznością rozwiązywania nowych problemów społecznych, wynikających zarówno z uwarunkowań
lokalnych, jak i  wpływu zewnętrznej  sytuacji  społeczno – gospodarczej.  Można w przyszłości rozważyć
stworzenie   w  Dąbrowie  Tarnowskiej  centrum  usług  społecznych  (CUS)  -  czyli  nowej  jednostki
organizacyjnej gminy. Chodzi o możliwość "zebrania" różnych usług społecznych w jednym okienku – bez
potrzeby chodzenia do urzędu gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej  czy innej  jednostki.  Zakłada się ,  że
w  CUS  można  by  załatwić  m.  in.  sprawy  dotyczące  świadczeń  rodzinnych  czy  zasiłków  z  pomocy
społecznej. Zdaniem ekspertów ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
zawiera elastyczne rozwiązania i  jeśli  gmina uzna,  że pomoże jej  realizować zadania z zakresu pomocy
społecznej,  to może jej przepisy zastosować zgodnie ze swoimi potrzebami.  Rozwój sytuacji  społecznej
gminy jest  ściśle zależny od rozwoju ekonomiczno – społecznego lokalnej  społeczności.  Do czynników
zewnętrznych, mających istotny wpływ na pojawianie się nowych problemów społecznych należy zaliczyć
niekorzystną  perspektywę  demograficzną,  problem  starzenia  się  społeczeństwa  oraz  migracje  ludności.
Mając  na  względzie  problemy  globalne  lokalna  polityka  społeczna  winna  także  uwzględniać  zmiany
w strukturze rodziny, zmianę systemu wartości i utratę podstawowych wartości rodzinnych, powiększający
się  obszar  zagrożenia  funkcjonowania  jednostki  i  rodziny  oraz  wielu  jeszcze  nieznanych  lub
nierozpoznanych  zagrożeń.  Zmiany  zachodzące  we  współczesnych  rodzinach  wymuszą  zastosowanie
nowego aparatu pojęciowego, jak też rozwinięcie umiejętności wczesnego rozpoznawania problemów oraz
przeciwdziałania  im.  Podążając  za  tymi  zmianami  pomoc  społeczna  będzie  podlegać  dużym
przekształceniom, tak w układzie instytucjonalnym, jak i zadaniowym. Przeprowadzona diagnoza sytuacji
społecznej  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  oraz  skala  i  znaczenie  ujawniających  się  problemów
pozwala  na  wyodrębnienie  obszarów  merytorycznych  wymagających  planowania  i  podjęcia  działań
z  zakresu  pomocy  społecznej.  Obszary  te  uwzględniają  problemy  społeczne  i  zagrożenia  wynikające
z uwarunkowań lokalnych oraz sytuacji zewnętrznej.
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1)  PROGNOZA ZMIAN - BEZROBOCIE I UBÓSTWO 

Jednym z dominujących problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
jest bezrobocie oraz jego społeczne i ekonomiczne konsekwencje. Bezrobocie i ubóstwo to zjawiska, które
są ze sobą silnie powiązane,  gdyż pozycja członków rodziny na rynku pracy silnie wpływa na sytuację
finansową gospodarstw domowych.

Rynek pracy charakteryzuje się dynamiką, jest wrażliwy na czynniki zewnętrzne m. in. polityczne,
ekonomiczne  czy  społeczne.  Ze  względu  na  nie  ciężko  prognozować  zmiany  na  rynku  pracy.  Nie  bez
znaczenia na rozwijającą się sytuację w tym obszarze jest aktualny stan pandemii COVID-19, który już
w dniu dzisiejszym niesie załamanie rynku pracy. 

Opracowane dokumenty strategiczne w zakresie  działań na rzecz aktywizacji  zawodowej,  ocena
zasobów ludzkich i działań na rzecz zatrudnienia wskazują jednak na pewne kierunki zachodzących zmian. 

Pomimo,  że  na  przestrzeni  ostatnich  lat  uległa  poprawie  sytuacja  społeczno-gospodarcza,  nadal
aktualne  pozostaje  wyzwanie  dotyczące  ograniczenia  wzrostu  bezrobocia  oraz  podejmowanie  działań,
mających przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia oraz wsparcia osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. 

Prognoza zmian:

• zwiększenie  aktywności  zawodowej  osób  niepracujących  i  w  efekcie  dalsze  zmniejszenie  problemu
bezrobocia, 
• zmniejszenie  ilości  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym z tytułu pozostawiania w okresie długotrwałego bezrobocia.,
• wzrost usług i instrumentów rynku pracy skierowanych przez PUP do mieszkańców Gminy Dąbrowa
Tarnowska we współpracy z administracją samorządu naszej gminy,
• wzrost pośrednictwa pracy w zakresie pozyskiwania i upowszechniania ofert pracy w kraju,
• wzrost udziału w partnerstwach na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• wzrost  ilości  szkoleń  i  kursów  zwiększających  szansę  na  zatrudnienie  osób  bezrobotnych  poprzez
odpowiednie dostosowanie ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy,
• wzrost ilości projektów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy,
• wzrost liczby miejsc pracy w wyniku powstawania nowych podmiotów gospodarczych,
• wzrost  liczby  osób  bezrobotnych  i  zagrożonych  ubóstwem  objętych  wsparciem  specjalistycznym
i pracą socjalną,
• zwiększenie  zakresu  współpracy  z  PUP  i  organizacjami  pozarządowymi  na  rzecz  inicjowania
i wspierania systemowych rozwiązań umożliwiających podjecie pracy,
• zwiększenie  wsparcia rodzin osób bezrobotnych i znajdujących się w ubóstwie poprzez zabezpieczenie
ich potrzeb egzystencjalnych,
• poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

2)  PROGNOZA ZMIAN – RODZINA

Istotny  problem,  ujęty  w niniejszym dokumencie,  mogący pogłębiać  się  w perspektywie  czasowej
dotyczy  rodzin.  Analiza  danych  zawartych  w  rozdziale  III.  pkt  2  Demografia,  ujawniają  możliwe
konsekwencje  procesów demograficznych.  Z  powodu  niekorzystnych  tendencji  demograficznych  należy
przewidzieć  dalszy  spadek  liczby  rodzin  zakładanych  przez  mieszkańców  gminy,  co  ma  związek  ze
zmniejszaniem się  liczby  osób będących  w wieku odpowiednim do zawierania  małżeństw i  posiadania
dzieci, jak również zwiększoną migracją osób w wieku produkcyjnym. Głownie dlatego należy podejmować
działania  zmierzające  do  ograniczenia  skali  emigracji  z  miasta  osób  młodych  oraz  tworzenia  systemu
wsparcia  dla nowo powstających rodzin.  Może on polegać na zwiększeniu dostępności  tanich mieszkań
z zasobów gminy, jak również zapewnieniu młodym ludziom miejsc pracy w mieście lub w jego niedalekim
sąsiedztwie. 

Mimo, iż w dalszym ciągu odnotowuje się  na terenie  gminy dodatni  przyrost  naturalny,  konieczne
wydaje się zwrócenie uwagi drastyczny spadek liczny urodzeń na przestrzeni ostatnich lat. Prognozuje się,
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że tendencja spadkowa  może się pogłębiać w perspektywie kolejnych lat.  Trend ten spowodowany jest
czynnikami ekonomicznymi oraz współczesnym stylem życia rodzin. 

Prognoza zmian:

•  zwiększenie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rodzin,
• zwiększenie  działań  zmierzających  do  stymulowania  wzrostu  liczby  zakładanych  rodzin,  które
pozytywnie  wpłyną  na  skalę  urodzeń  w  gminie  (promowanie  wartości  rodziny  w  edukacji,  budowanie
pozytywnego wizerunku rodziny, zwiększenie oferty społeczno-kulturalnej),
• rozbudowanie  systemu  usług  wspierających  rodzinę  w  wypełnianiu  przez  nią  roli  opiekuńczo-
wychowawczej,
• wzrost zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, z uwagi na
mało elastyczne formy pracy,
• wzrost  liczby rodzin dysfunkcyjnych i  niewydolnych wychowawczo.  Prognozuje się podjęcie działań
mających na celu zwiększenie nacisku na wzmacnianie wydolności rodzin biologicznych i jak najdłuższe
utrzymanie dziecka w środowisku rodzinnym poprzez pomoc ze strony asystentów rodziny, pracowników
socjalnych,  terapeutów  i  innych  pracowników  instytucji  poradnictwa  specjalistycznego,  wspieranie  ich
w  nabywaniu  umiejętności  zaspokajania  różnorodnych  potrzeb  i  funkcjonowania  w  zmieniającej  się
rzeczywistości,
• kreowanie aktywnych form pomocy, programów, usług oraz profilaktyki w systemie pomocy dziecku
i rodzinie oraz rozwój współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. 
• rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego adresowanych do dzieci i  młodzieży, które mogą
przełożyć  się  na  ograniczenie  rozwoju  zachowań  aspołecznych  i  patologicznych  oraz  postępowania
dezintegracji rodziny,
• zwiększenie  roli  placówek  oświatowych  i  pomocy  pedagogicznej,  których  zadaniem  powinno  być
wspieranie  rodzin  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.  Wieloaspektowa diagnoza  potrzeb
uczniów  oraz  zacieśnienie  współpracy  szkoły  z  rodzicami  umożliwi  realizację  pełniejszego  procesu
socjalizacji  i  wychowawczo  –  edukacyjnego,  a  działania  o  charakterze  interdyscyplinarnym  przez  nią
prowadzone  przyczynią  się  do  efektywniejszego  rozwiązywania  problemów  środowisk  uczniowskich
i rodzinnych,
• zwiększenie  dostępności  różnorodnych  form  pomocy  pedagogicznej  dla  uczniów  ze  specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
• zapotrzebowanie  na  realizację  programów  profilaktycznych  z  zakresu  przeciwdziałania  dysfunkcji
rodziny,
• dążenie  do  rozwoju  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  która  wydaje  się  być  najlepszą  alternatywą  dla
wychowania w rodzinie biologicznej,
• konieczność zaspokojenia  potrzeb egzystencjalnych rodzin,  poprzez  udzielanie  wsparcia  finansowego
i rzeczowego, oraz dążenie do zapewnienia rodzinom odpowiednich warunków mieszkaniowych.

3)  PROGNOZA ZMIAN – OSOBY ZAGROŻONE BEZDOMNOŚCIĄ I BEZDOMNE

Problem  bezdomności  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  zdaje  się  być  nieznaczny
w  porównaniu  z  innymi  gminami  o  podobnej  wielkości,  nie  mniej  jednak  jest  zauważalny  przez
mieszkańców gminy. W związku z powyższym władze samorządowe oraz instytucje pomocowe, a także
realizatorzy strategii,  powinni podjąć kroki w celu wyeliminowania lub choćby zmniejszenia tego zjawiska.
Działania  w  tym  obszarze  z  pewnością  będą  w  głównej  mierze  skupiać  się  na  zapobieganiu  utracie
mieszkania,  a  w  sytuacji  otrzymania  eksmisji  –  zapewnienia  lokalu  socjalnego  lub  pomieszczenia
tymczasowego. Taki kierunek działań będzie miała na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności. 

Prognoza zmian:

• zapobieganie  niepewności  mieszkaniowej.  Zapewnienie  dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem
umożliwiających stabilność rodzin i  aktywizację zawodową rodzin oraz zapobieganie utracie mieszkania
i bezdomności powodującej wykluczenie społeczne, 
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• spadek liczby osób narażonych na bezdomność z powodu bezrobocia, ubóstwa poprzez działania na rzecz
pobudzania aktywności zawodowej i rozwoju kwalifikacji,
• dalsze rozwarstwienie materialne społeczeństwa, wynikające z braku pracy, ale również nieracjonalnego
gospodarowania budżetem domowym. Planuje się więc warsztaty gospodarowania środkami finansowymi
i konsultacjami z doradcą  finansowym,
• zapewnienie  osobom  bezdomnym  schronienia,  pomocy  socjalnej,  psychologicznej,  reintegracji
społecznej  i  zawodowej,  w  szczególności  przy  wykorzystaniu  indywidualnych  planów  wychodzenia
z bezdomności,
• systematyczne monitorowanie problemu bezdomności i prowadzenie streetworkingu,
• zabezpieczanie pomocy doraźnej osobom bezdomnym.
 

4)  PROGNOZA ZMIAN  - UZALEŻNIENIA 

Alkoholizm jest  jednym z najtrudniejszych i  pogłębiających się problemów w życiu społecznym
mieszkańców gminy, dostrzelanym również w opinii respondentów przeprowadzonej ankiety. Dzięki dużemu
społecznemu  przyzwoleniu  i  akceptacji  spożywania  alkoholu  zjawisko  to  w  strategicznej  perspektywie
będzie co najmniej utrzymywać się na dotychczasowym poziomie. 

Z  tego  powodu  działania  ujęte  w  niniejszym  dokumencie  będą   kładły  zwiększony  nacisk  na
działalność informacyjną i promocyjną, realizowaną przez samorząd lokalny i projekty ogólnokrajowe, co
przełoży się na wzrost świadomości mieszkańców miasta w zakresie uzależnień. 

Prognoza zmian:

•  zwiększenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z uwagi na obniżający się wiek inicjacji
alkoholowej,
• promowanie zdrowego stylu życia,
• kreowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
• utrzymanie i rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej. Szeroka współpraca instytucji samorządowych
i  pozarządowych  podniesie  skuteczność  funkcjonowania  lokalnego  systemu  działającego  na  rzecz
rozwiązywania problemu uzależnień,
• zwiększenie zapotrzebowanie na infrastrukturę leczniczą, łatwiejszy dostęp do pomocy terapeutycznej
i  odwykowej  dla  osób  uzależnionych  oraz  pomocy  psychologicznej  i  terapeutycznej  dla  osób
współuzależnionych,
• promowanie działalności istniejących grup wsparcia przeznaczonych dla tych kategorii osób.

5)  PROGNOZA ZMIAN  - PRZEMOC DOMOWA 

Dane statystyczne  dotyczące  występowania  zjawiska  przemocy,  ujęte  w niniejszym dokumencie
wskazują, że jej poziom w ostatnich latach wzrasta. Być może  przekłada się na to zwiększenie świadomości
społecznej w tym zakresie dzięki której coraz więcej przypadków przemocy domowej zostaje ujawniona.
Tendencje  wzrostowe  na  przestrzeni  ostatnich  kilku  lat  wykazuje  wyraźną  dynamikę  wzrostu.  Trudno
w związku z tym zakładać, że sytuacja zmieni się w jakiś diametralny sposób w okresie, na jaki planowana
jest Strategia. Z punktu widzenia obowiązków samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania przemocy
w  rodzinie  konieczna  jest  sukcesywna  realizacja  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Prognoza zmian:

•  zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
• zwiększenie  dostępności  do  specjalistycznego  poradnictwa  na  terenie  gminy  dla  rodzin  dotkniętych
przemocą, w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych nagłymi, nieprzewidzianymi zdarzeniami, 
• ochrona ofiar przemocy,
• prowadzenie specjalistycznych terapii dla sprawców przemocy,

115



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

• podnoszenie świadomości społecznej w obszarze przyczyn i skutków przemocy oraz rozpowszechnianie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w środowisku lokalnym,
• realizacja procedury „Niebieskie Karty” oraz podjęcie w jej ramach przez Zespół Interdyscyplinarny oraz
Grupy  Robocze  działań  służących  wsparciu  rodzin  doświadczających  przemocy  domowej.  Współpraca
przedstawicieli  różnych  instytucji  umożliwi  holistyczne  podejście  do  problemu przemocy  i  pozwoli  na
objęcie rodziny wspólnie wypracowaną, szeroką i kompleksową pomocą,
• utworzenie grupy wsparcia, oferującej tym osobom pomoc doświadczającym przemocy domowej oraz nią
zagrożonych w ramach procesu grupowego wsparcia psychospołecznego.  Osoby te oczekują możliwości
kontaktu  i  wymiany  doświadczeń  z  osobami  o  podobnych  problemach,  podzielenia  się  własnymi
przeżyciami,
• wspieranie i promowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uwikłanych w Przemoc.

6)  PROGNOZA ZMIAN  - STAROŚĆ, CHOROBA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Analiza  danych  demograficznych  dotyczących  mieszkańców  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska  jasno
wskazuje, że również nasze lokalne społeczeństwo się starzeje.  W perspektywie najbliższych lat zmieniająca
się  sytuacja  demograficzna  doprowadzi  do  spadku  liczby  dzieci  i  młodzieży  oraz  wzrostu  liczby  osób
w wieku senioralnym. Istnieje zatem konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury oraz powstawanie
nowych placówek z obszaru opieki, adresowanych do osób starszych. Należy zatem podejmować działania
zarówno w zakresie opieki, jak i aktywizacji seniorów. Wraz z procesem starzenia się społeczności przybywa
osób niepełnosprawnych, długotrwale i ciężko chorych. Osoby niepełnosprawne są dość różnorodną grupą,
dlatego niezbędne jest prowadzenie polityki respektującej tą różnorodność. Na szczególną uwagę zasługują
osoby  o  złożonych  potrzebach,  uzależniających  je  od  pomocy  innych.  Rodziny  z  dziećmi
niepełnosprawnymi  wymagają  szczególnej  pomocy  w  zakresie  edukacji  szkolnej  i  udziału  w  życiu
społecznym.  Dużych  wysiłków  wymaga  też  rehabilitacja  społeczna  i  zawodowa  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi oraz funkcjonowanie systemu wsparcia dla tej grupy osób.

Prognoza zmian:

•  w  zakresie  opieki  istotnym  jest  umożliwienie  osobom  starszym  jak  najdłuższego  pozostawania
w  dotychczasowym  środowisku,  dlatego  w  tym  względzie  należy  położyć  nacisk  na  rozwój  usług
opiekuńczych oraz tworzenie innowacyjnych form pomocy osobom starszym w miejscu zamieszkania,
• w  zakresie  opieki  dla  osób  niepełnosprawnych  istnieje  spore  zapotrzebowanie  na  niesienie  pomocy
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozwijanie innych form pomocy takich jak program
„Opieka wytchnieniowa” czy wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
• w zakresie opieki zdrowotnej ważne jest dostosowania do potrzeb mieszkańców infrastruktury ochrony
zdrowia (poradnia geriatryczna) oraz łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej), 
• wzrost  zapotrzebowania  na  miejsce  spotkań  dla  osób  w  wieku  emerytalnym,  co  wiąże  się
z koniecznością podjęcia działań mających na celu organizację klubów czy świetlic senioralnych,
• wzrost zapotrzebowania na przedsięwzięcia ukierunkowane na integrację osób starszych, chorych  i/lub
niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi,
• prognozuje się wzrost zapotrzebowania na umieszczenie osób w domach pomocy społecznej w związku
z czym należy wziąć pod uwagę realny wzrost kosztów pobytu DPS ponoszony przez gminę,
• prognozuje się  poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia tytułem
realizacji projektów profilaktyki zdrowotnej,
• prognozuje  się  zwiększenie  działań  na  rzecz  działań  profilaktycznych  nakierowanych  na  promocję
zdrowego stylu życia,  w tym urządzanie  biegów,  rajdów rowerowych itp.,  będących również okazją  do
integracji społeczności.
• prognozuje się również wzrost zapotrzebowania na wolontariuszy, którzy mogliby nieść pomoc osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym,
• wzmacnianie inicjatyw zmierzających do podniesienia partycypacji społecznej tego środowiska poprzez
programy informacyjne i budowanie solidarności międzypokoleniowej,
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• wspieranie nieformalnych – rodzinnych i pozarodzinnych sieci wsparcia oraz propagowanie organizacji
pozarządowych działających w imieniu i na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i w wieku senioralnym,
• przy zakładanym wzroście liczby osób starszych, niepełnosprawnych i ciężko chorych niezbędnym jest
dostosowanie  gminy  do  potrzeb  tej  grupy  społecznej,  systematyczne  diagnozowanie  jej  potrzeb  oraz
inwentaryzację  barier  architektonicznych,  technicznych,  komunikacyjnych  i  mentalnych  tkwiących
w środowisku lokalnym. 
• wzrost  zapotrzebowania  na  zwiększenie  lub  modyfikację  miejsc  pracy  dla  osób  z  orzeczoną
niepełnosprawnością.  Istotnie  jest  podjęcie  działań  zmierzających  do  zwiększenia  liczby  miejsc  pracy
w systemie zatrudnienia wspomaganego,
• zwiększenie  działań  mających  na  celu  podniesienie  świadomości  społeczeństwa  o  potrzebach  osób
niepełnosprawnych lub długotrwale i dzieżko chorych.
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X. Cele strategiczne i szczegółowe oraz zadania: kierunki działań  w sferze społecznej, wskaźniki działań oraz sposób realizacji działań.

Cele strategiczne wytyczają siedem głównych ścieżek działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Mieście i Gminie Dąbrowa Tarnowska.
Dla ich realizacji wyróżniono cele szczegółowe, konkretyzujące cele strategiczne oraz zadania – konkretne kierunki działań w sferze społecznej. Cele strategiczne,
szczegółowe oraz zadania tworzą hierarchiczny układ działań, które przyczynią się do realizacji przyjętej w dokumencie misji. 

Tabela nr 54 – Cele strategiczne i szczegółowe  Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 - 2027

CEL STRATEGICZNY I : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie jego skutkom

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie skali bezrobocia i ubóstwa

  Kierunki działań 
w sferze społecznej

Realizatorzy Wskaźniki realizacji Strategii Sposób realizacji Strategii
Termin

realizacji

1.1

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

MOPSiWR
PUP

 liczba zawartych umów, 
porozumień 
i partnerów 

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

 liczba przeprowadzonych spotkań

 podejmowanie współpracy z PUP, OHP, niepublicznym służbami 
zatrudnienia w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji
o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, 
szkoleniach,
 podejmowanie i kontynuacja zawartych i realizowanych umów, 
porozumień i projektów poprzez m. in. organizowanie staży
 udzielenie wsparcia na podjęcia działalności gospodarczej (PUP)
 zrealizowanie projektu socjalnego zadedykowanego osobom 
pozostającym bez zatrudnienia mającym na celu podniesienie 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 zorganizowanie 2 spotkań z doradcą zawodowym mających na celu
poszerzenie wiedzy i mobilności na rynku pracy,
 pobudzenie pro-aktywnych zachowań,

Działalność
bieżąca

projekt 
socjalny 
(corocznie 
II kwartał )

1.2

Prowadzenie pracy 
socjalnej z osobami 
dotkniętymi bezrobociem 
i ubóstwem, w tym 
w oparciu o kontrakt 
socjalny

MOPSiWR

 liczba osób i rodzin objętych 
pracą socjalną

 liczba programów i projektów 
służących eliminowaniu skutków 
bezrobocia

  liczba zawartych kontraktów 

 kontynuacja programów mających na cel u eliminowanie skutków 
bezrobocia (np. „Droga do sukcesu”),
 zrealizowanie projektu socjalnego zadedykowanego osobom 
pozostającym bez zatrudnienia,
 prowadzenie pracy socjalnej z osobami dotkniętych bezrobociem 
i ubóstwem, w tym w oparciu o kontrakt socjalny,

Działalność
bieżąca
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socjalnych  z tytułu bezrobocia
 liczba rodzin korzystających  

z poradnictwa psychologicznego  
i prawnego

 objęciem wsparciem specjalistycznym (psycholog, prawnik) ok  80 
rodzin 
 zapewnienie poradnictwa psychologicznego i  prawnego ( 170 
godzin)

1.3

Zmniejszenie zagrożenia 
ubóstwem i jego skutkami 
oraz poprzez pomoc 
rzeczową i finansową

MOPSiWR
PUP

 liczba osób i rodzin, które 
otrzymały zasiłki stałe, okresowe,
i celowe, posiłki, żywność, 
dodatki mieszkaniowe i 
energetyczne, pomoc rzeczową, 
zasiłki dla bezrobotnych oraz 
koszt pomocy

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

 zmniejszanie skutków bezrobocia i ubóstwa poprzez pomoc 
finansową  i rzeczową:
- zasiłki stałe,  
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe,
- zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki energetyczne,
- pomoc rzeczowa,
- zasiłki dla bezrobotnych.

Działalność
bieżąca

1.4

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

MOPSiWR
PUP

 liczba osób, którym udzielono 
pomocy  w aktywnym 
poszukiwaniu pracy 

 liczba osób, którym udzielono 
pomocy w placówkach 
organizacji pozarządowych 

 kolportaż ulotek, informowanie o organizowanych szkoleniach 
i kursach,
 umieszczanie informacji na stronie internetowej PUP , również na 
prośbę OHP,  dotyczących realizowanych programów oraz form 
wsparcia przewidzianych do realizacji.

Działalność
bieżąca

1.5

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

MOPSiWR
PUP

 liczba projektów realizowanych 
w partnerstwie 

 liczba zawartych umów 
partnerskich 

 udział w partnerstwach na rzecz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy,
 podejmowanie współpracy/partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi o zasięgu ponad gminnym działającymi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem i bezrobociem. 

Działalność
bieżąca

1.6
Zwiększanie zasobów 
tanich mieszkań socjalnych
i komunalnych 

UM
 liczba mieszkań socjalnych
 liczba mieszkań komunalnych

 zabezpieczenie potrzeb bytowych rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,
 poprawa warunków socjalno-bytowych ubogich rodzin.

Działalność
bieżąca

Cel szczegółowy 2:  Dążenie do wyrównania szans różnych grup społecznych na rynku pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych 
2.1  Realizacja pośrednictwa 

pracy w zakresie 
pozyskiwania 
i upowszechniania ofert 

PUP  liczba pozyskanych
i upowszechnionych ofert

 przyjmowanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy,
 podejmowanie lub utrzymywanie kontaktu z pracodawcą 
krajowym,
 podejmowanie lub utrzymywanie kontaktu z osoba zarejestrowaną,

Działalność
bieżąca
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pracy w kraju

 prowadzenie bazy danych pracodawców z terenu działania Urzędu,
 współpraca z Gminą Dąbrowa Tarnowska w zakresie 
upowszechniania ofert pracy,
 realizacja zadań z zakresu udziału w sieci EURES, 

2.2
Realizacja poradnictwa 
zawodowego i informacji 
zawodowej

PUP
 liczba osób objętych 

poradnictwem zawodowym i 
informacją zawodową

 poszerzenie wiedzy i mobilności na rynku pracy,
 objęcie osób bezrobotnych doradztwem zawodowym w zakresie 
planowania ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy 
predyspozycji zawodowych.

Działalność
bieżąca

2.3

Organizowanie zatrudnienia
w ramach prac 
interwencyjnych, robót 
publicznych, prac 
społecznie użytecznych, 
organizowanie staży, 
refundowania kosztów 
tworzenia i wyposażenia 
stanowisk pracy dla osób 
bezrobotnych 

PUP

 liczba osób skierowanych na 
prace interwencyjne, społecznie –
użyteczne, roboty publiczne, 
staże, liczba utworzonych i 
doposażonych stanowisk pracy

 organizowanie, realizowanie i finansowanie zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie 
użytecznych, organizowania staży, refundowania kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

Działalność
bieżąca

2.4

 Organizowanie szkoleń, 
kursów, i studiów dla 
bezrobotnych, 
zwiększających ich szansę 
na zatrudnienie 

PUP
 liczba szkoleń, kursów i studiów 

oraz, liczba osób na nie 
skierowanych

 podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych,
 organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, i studiów dla 
bezrobotnych

Działalność
bieżąca

2.5

Organizowanie
i prowadzenie szkoleń
 z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy 

PUP
MOPSiWR

 liczba szkoleń, 
 liczba osób skierowanych na 

zajęcia aktywizacyjne oraz na 
szkolenia 
z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy 

 realizowanie w ramach podstawowych usług rynku pracy 
poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych w formie szkolenia 
z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 zrealizowanie projektu socjalnego zadedykowanego osobom 
pozostającym bez zatrudnienia mających na celu podniesienie 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

Działalność
bieżąca

projekt 
socjalny 
(corocznie 
II kwartał )

2.6 Współpraca z PUP 
i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
inicjowania i wspierania 
systemowych rozwiązań 
umożliwiających podjęcie 

MOPSiWR
PUP

 liczba spółdzielni socjalnych 
(powołanych, działających)

 liczba przyznanych zasiłków 
przez MOPSiWR na 
ekonomiczne  usamodzielnienie 

 liczba osób, które skorzystały ze 

 powoływanie i działanie spółdzielni socjalnych,
 udzielanie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie,
 realizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych w formie 
indywidualnej 

Działalność
bieżąca
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pracy, między innymi 
tworzenia spółdzielni 
socjalnych.

szkoleń, kursów, prac społecznie 
użytecznych 

i  grupowej oraz w formie bonów szkoleniowych, (finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego jak również Funduszu 
Pracy i środków otrzymanych z PFRON),
 kierowanie osób na szkolenia, kursy i prace społecznie – użyteczne

CEL STRATEGICZNY II : Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny oraz usprawnieniu jej funkcjonowania

Cel szczegółowy 1: Wspieranie działań mających na celu promowanie wartości rodziny 

1.1

Włączenie treści 
promujących wartość 
rodziny do edukacji 
przedszkolnej
i szkolnej

Placówki 
edukacyjne, 

 liczba zajęć i godzin 
poświęconych promowaniu 
wartości rodziny 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat roli rodziny,
 promowanie wartości rodzinnych.

Działalność
bieżąca

1.2

 Organizowanie imprez 
mających na celu 
budowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny 
(imprezy, festyny, pikniki 
itp.) 

Placówki 
edukacyjne, 
UM, parafia, 
organizacje 
pozarządowe

 liczba zorganizowanych imprez 
 organizowanie m. in. pikników rodzinnych, mających na celu 
integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych

Corocznie

1.3

Umożliwienie rodzinom 
wielodzietnym udział 
w społeczno – kulturalnym 
życiu gminy.

UM,
MOPSiWR,
DDK

• liczba partnerów
• liczba programów
• liczba wydanych Kart Dużej 
Rodziny
• liczba wniosków o KDR
• liczba rodzin objętych 
programami

 pozyskiwanie nowych partnerów,
 realizowanie programu KDR,
 przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny
 prowadzenie działań skierowanych do rodzin, honorowanie zniżki
KDR
 prowadzenie akcji promocyjnych okolicznościowych z darmowym
lub  ulgowym  wstępem  na  obiekty  sportowe  organizowane  (raz  na
kwartał)

Działalność
bieżąca
akcje 
promocyjne
(corocznie, 
raz na 
kwartał)

Cel szczegółowy 2: Prowadzenie kompleksowego wsparcia w celu polepszenia sytuacji rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i socjalnych 

2.1

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

żłobek
przedszkola, 
oddziały 
przedszkolne

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

• Utrzymanie dostępności infrastruktury opiekuńczej (żłobki, 
przedszkola i oddziały przedszkolne) z uwzględnieniem sytuacji 
demograficznej (dodatni przyrost naturalny)
• podjęcie działań w kierunku tworzenia klubów dziecięcych

Działalność
bieżąca
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2.2
Zapewnienie oraz stałe 
rozwijanie oferty placówek 
wsparcia dziennego

MOPSiWR
UM
Placówki 
edukacyjne,
świetlice

 liczba działających placówek 
 liczba miejsc w placówkach 

 organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych,
 poszukiwanie środków niezbędnych do rozwijania oferty placówek
wsparcia dziennego,
 finansowanie Dziennego Domu Senior+,  świetlicy 
środowiskowej, Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”.
 rozwijanie oferty świetlic w gminie, w tym środowiskowych 
i szkolnych.
  utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży

Działalność
bieżąca

2.3

Organizacja czasu wolnego 
i aktywnego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży 
poprzez rozwój oferty zajęć 
sportowych, kulturalnych, 
artystycznych, promowanie 
wolontariatu.

UM
szkoły 
podstawowe
MBP, 
DDK, 
MOPSiWR,
organizacje 
pozarządowe

• liczba organizacji i instytucji 
oferujących zajęcia dla dzieci, 
• liczba zrealizowanych form 
wypoczynku 
• liczba uczestników zajęć, 
• liczba wolontariuszy 

 organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 zapewnienie oferty zajęć sportowych, kulturalnych, 
artystycznych,
 rozwijanie dostępnej oferty kulturalnej i lokalowej  zgodnie 
z rosnącym zapotrzebowaniem,
 podejmowanie działań promocyjnych mających na celu szerzenie 
idee wolontariatu (kolportaż ulotek ok 50 szt., udostępnianie 
informacji na stronach internetowych),
 zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m. in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo- rekreacyjnych 
i kulturalnych, organizowanie wypoczynku,

Działalność
bieżąca

2.4

 Budowanie systemu 
wsparcia materialnego dla 
rodzin z dziećmi (zasiłki 
rodzinne, stypendia 
socjalne, zasiłki okresowe 
i celowe, pomoc rzeczowa).

MOPSiWR,
UM

• liczba rodzin objętych 
wsparciem pomocy społecznej 
• liczba form wsparcia 
• liczba dzieci korzystających z 
dożywiania 
• liczba stypendiów socjalnych

• zapewnienie rodzinom pomocy finansowej zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami (m. in.  w zakresie pomocy społecznej: 
zasiłki celowe, zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole 
i w domu”, zasiłki okresowe, świadczeń rodzinnych, świadczeń 
wychowawczych, świadczenie „Dobry Start”);
• udzielanie stypendiów socjalnych,
• zapewnienie rodzinom pomocy rzeczowej, w szczególności  
w postaci gorących posiłków dla dzieci w szkołach.

Działalność
bieżąca

2.5

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

MOPSiWR
Placówki 
edukacyjne

• liczba porad specjalistycznych 

• zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego dla rodzin 
borykających się z problemem uzależnienia, przemocy oraz innymi 
czynnikami pogłębiającymi problem dysfunkcji (funkcjonowanie  
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin  oraz 
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową),

Działalność
bieżąca
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rodziną.

• zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, 
w szczególności prawnego, rodzinnego, psychologicznego; 
logopedycznego ( w MOPSiWR udzielenie ok. 170 porad 
specjalistycznych w roku) 

2.6

Zwiększenie dostępności 
różnorodnych form pomocy
pedagogicznej dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Placówki 
edukacyjne

• liczba dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi objętych 
wsparciem
• liczba form wsparcia 

• zapewnienie  uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwościami 
psychofizycznymi 
• rozpoznania specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz ich zaspokajania w środowisku szkolnym ucznia.
• organizowanie w przedszkolach i szkołach pomocy 
psychologiczno-pedagogiczna uczniom w formie np. zajęć 
rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 
specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjo-terapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej czy porad 
i konsultacji, 

Działalność
bieżąca

2.7

Realizowanie programów 
profilaktycznych
 z zakresu przeciwdziałania 
dysfunkcji rodzin, w tym 
Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny  
(GPWR) i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Gminie 
Dąbrowa Tarnowska (GPPP
w Rodzinie)

MOPSiWR/
ZI, 
Placówki 
edukacyjne
DDK
MBP, UM 
(Referat 
Kultury
 i Sportu)

• liczba zrealizowanych 
programów
• liczba osób korzystających
z programów,
• liczba Niebieskich Kart 
• liczba osób korzystających z 
Grup Wsparcia 
• liczba Grup Wsparcia 
• liczba rodzin objętych 
Programem korekcyjno-
edukacyjnym

 zrealizowanie projektu socjalnego, zadedykowanego rodzinom 
przeżywającym trudności w w wypełnieniu roli opiekuńczo – 
wychowawczych i ukierunkowanego m. in. na podniesienie 
umiejętności rodzicielskich,
 sporządzanie monitoringów oraz corocznych sprawozdań z 
realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska,
 prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej,
 kolportaż ulotek oraz rozpowszechnianie plakatów w środowisku
lokalnym  o charakterze edukacyjnym np. dotyczące przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  rozpowszechnione  (ok. 100 ulotek, 30 
plakatów,
 organizowanie zajęć edukacyjnych oraz programów 
edukacyjnych z dziedziny upowszechniania kultury (DDK, MBP, 
placówki edukacyjne),
 realizacja w placówkach edukacyjnych ogólnopolskich i innych 
programów wychowawczo- profilaktycznych

Projekt 
socjalny 
(III kwartał 
corocznie)

Działalność
bieżąca
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2.8

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

MOPSiWR

• liczba zatrudnionych 
pracowników socjalnych
• liczba zatrudnionych 
asystentów rodziny 
• liczba rodzin, które skorzystały 
ze wsparcia w związku z 
przeżywaniem trudności 
opiekuńczo – wychowawczych 

 zapewnienie  rodzinom przeżywającym trudności, mającymi 
problemy opiekuńczo-wychowacze wsparcia poprzez organizację 
grupy wsparcia / grupy samopomocowej;
 zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta rodziny;
 realizacja pracy socjalnej nakierowanej na wzmocnienie 

kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zagrożonych; 
 zatrudnienie i finansowanie pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny,
 utrzymanie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych 

w Gminie,
 monitorowanie sytuacji rodzin z problemami; 
 wczesna identyfikacja problemów;
 zapobieganie patologiom oraz przeciwdziałanie rozpadowi rodziny

Działalność
bieżąca

2.9

Podejmowanie działań 
edukacyjnych  i 
wspierających, 
skierowanych do rodziców 
dzieci  i młodzieży 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej zmierzających do
powrotu dzieci pod opiekę 
rodziców, budowanie więzi 
pomiędzy rodzicami a 
dziećmi.

MOPSiWR
• liczba rodzin objętych 
wsparciem 

 nawiązanie współpracy z rodzinami wspierającymi;
 zapobieganie demoralizacji młodzieży i dzieci,
 prowadzenie działań dotyczących wspierania rodzin, polegających 

m. in. na kierowaniu osób do specjalistów (psychologa, prawnika, 
pracownika socjalnego, specjalisty ds. uzależnień, pedagoga, 
specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, logopedy)

 informowanie o wszystkich obowiązujących i przysługujących 
formach pomocy, a w szczególności możliwości skorzystania 
z pomocy asystenta rodziny.

 współpraca z PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej.
 prowadzenie działań edukacyjnych i wspierających dla rodziców 

dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, 
zmierzających do powrotu dzieci pod opiekę rodziców,

 budowanie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Działalność
bieżąca

 2.
10 

Zintegrowanie działań na 
rzecz rodziny i dziecka w 
gminie poprzez stałą 
współpracę placówek 
oświatowych i kulturalnych,
jednostek pomocy 
społecznej i służby zdrowia,
sądu rejonowego i 
kuratorów sądowych, 

MOPSiWR
UM
KPP
DDK, MBP
Placówki 
edukacyjne

• liczba wspólnych 
przedsięwzięć różnych podmiotów 
działających na rzecz rodziny i 
dziecka 

• współpraca  z  podmiotami  i  instytucjami  zajmującymi  się  pracą  
z rodziną, w szczególności placówkami oświatowymi, kuratorami,
koordynatorem  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  Gminną  Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.

• Rozszerzanie współpracy pomiędzy grupami społecznymi i 
organizacjami pozarządowymi a instytucjami samorządowymi (np.
poprzez  rozpowszechnianie informacji i pomoc w akcjach 
charytatywnych)

• rozpowszechnianie  informacji  na  temat  wspólnych  przedsięwzięć

Działalność
bieżąca
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policji, organizacji 
pozarządowych i kościoła. 

różnych  podmiotów  działających  na  rzecz  rodziny  i  dziecka
(ulotki, plakaty, informacje na stronie internetowej)

 2.
11

Podniesienie kwalifikacji i 
umiejętności kadr 
zajmujących się pomocą dla
rodziny  oraz z zakresu 
pracy profilaktycznej z 
dziećmi i młodzieżą,

MOPSiWR
Placówki 
edukacyjne

• liczba szkoleń, kursów
• liczba odbiorców szkoleń

• organizacja szkoleń dla kadry pracującej z rodzinami,
• umożliwienie odbycia kursów, szkoleń i specjalizacji dla kadry 
pomocy społecznej ,
• ponoszenie kosztów związanych z podnoszenie kwalifikacji 
z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami
• systematyczne wzmacnianie kadr MOPSiWR poprzez dokształcanie
i utrzymanie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych i 
asystentów rodziny,

Co 
najmniej 
raz w roku

Cel szczegółowy 3: Zapobieganie  degradacji społecznej i ekonomicznej rodzin i osób zagrożonych bezdomnością

3.1

Zapewnienie rodzinom 
przeżywającym poważne 
trudności  w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, miejsc w 
mieszkaniach chronionych

MOPSiWR
UM

 liczba rodzin, którym 
zapewniono miejsce w mieszkaniu 
chronionym

 zapewnienie schronienia rodzinom w sytuacji kryzysowej poprzez
umieszczenie jej w mieszkaniu chronionym,
 nadzór oraz finansowanie mieszkania chronionego

Działalność
bieżąca

3.2
 Budowa mieszkań 
socjalnych

UM
 liczba mieszkań socjalnych

 dążenie do zapewnienia rodzinom odpowiednich warunków 
mieszkaniowych 

 prowadzenie działań mających na celu zwiększenie liczby 
mieszkań socjalnych

Działalność
bieżąca

3.3

 Pomoc rodzinom 
zagrożonym utratą 
mieszkania m. in. poprzez 
dodatki mieszkaniowe, 
umieszczenie w 
mieszkaniach socjalnych

MOPSiWR
UM

 liczba rodzin objętych 
wsparciem w postaci dodatku 
mieszkaniowego i energetycznego
 liczb rodzin umieszczonych w 
mieszkaniach socjalnych
 liczba wniosków o przydział 
mieszkania socjalnego

 udzielanie pomocy w formie przyznania dodatku mieszkaniowego
i energetycznego,
 przyjmowanie wniosków o przyznanie mieszkania socjalnego 
oraz ich przydzielenie rodzinom,
 umorzenia podatków od osób fizycznych znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej,
 finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów

Działalność
bieżąca

3.4
 Rozwój mieszkań 
chronionych wspieranych i 
treningowych 

UM
 liczba  mieszkań chronionych
 liczba mieszkań treningowych

 rozwijanie oferty mieszkań chronionych wspieranych i 
treningowych,

Działalność
bieżąca

CEL STRATEGICZNY III:  Stworzenie warunków do umożliwienia osobom bezdomnym przezwyciężenia problemu bezdomności, którego nie są 
w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

Cel szczegółowy 1: Zagwarantowanie osobom dotkniętym lub zagrożonym bezdomnością bezpieczeństwa socjalnego (profilaktyka) oraz warunków do pełnienia 
właściwych, społecznie użytecznych ról i funkcji społeczno – zawodowych odpowiadających ich możliwościom i potrzebom:
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1.1

 Wyposażenie osób 
zagrożonych i dotkniętych 
problemem bezdomności 
w kompetencje do pełnienia
właściwych ról  
w społeczeństwie i 
zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego

MOPSiWR
UM

 liczba osób objętych wsparciem
w formie spotkania/warsztatów 
 liczba osób, którym udzielono 
wsparcia  w postaci dodatku 
mieszkaniowego
 liczba osób eksmitowanych, 
którym udzielono wsparcia  
w postaci mieszkania socjalnego

 działania będą się skupiać w głównej mierze na zapobieganiu 
utracie mieszkania, a w sytuacji otrzymania eksmisji –zapewnienia 
lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Istotne jest 
zatem zwiększenie przydzielanych liczby lokali socjalnych oraz lokali
tymczasowych, aby osoby eksmitowane nie musiały zostać 
skierowane do schroniska
 zwiększenie liczby osób bezdomnych  otrzymujących lokale z 
zasobów komunalnych 
 planuje się zwiększenie kwoty świadczeń i liczby osób, którym 
będzie udzielana pomoc na dofinansowanie do czynszu i spłatę 
zadłużeń w formie zasiłków celowych. Pomoc ta powinna zostać 
uzupełniona o możliwość uczestnictwa w warsztatach 
gospodarowania środkami finansowanymi i konsultacją z doradcą 
finansowym. Te działania nadal będą uzupełniane poprzez 
przyznawanie dodatków mieszkaniowych i zorganizowanie bezpłatnej
pomocy prawnej z zakresu prawa lokalowego.
 prowadzenie działań profilaktycznych w celu zapobiegania 
degradacji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych 
bezdomnością. Prowadzone działania skupiać się będą na 
zapobieganiu bezdomności przez prowadzenie działań 
profilaktycznych, tj. zorganizowanie raz w roku spotkania z doradcą 
zawodowym i/lub  doradcą finansowym, mających na celu 
wyposażenie osób zagrożonych bezdomnością w umiejętność 
racjonalnego gospodarowania budżetem domowym czy umiejętnością 
odnajdowania się na rynku pracy.

Działalność
bieżąca

Spotkanie/
Warsztaty
(raz  
w roku)

1.2

 Prowadzenie pracy 
socjalnej 
z osobami zagrożonymi 
bezdomnością 

MOPSiWR

 liczba osób objętych pracą 
socjalną
 liczba osób Indywidualnym 
Programem Wychodzenia z 
Bezdomności 

 kompleksowa pomoc osobom bezdomnym w przezwyciężaniu ich 
trudnej sytuacji umożliwiającej im bytowanie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. 
 realizowanie pracy socjalna, w tym w formie Indywidualnych 
Programów Wychodzenia z Bezdomności,
 prowadzenie praca socjalna metodą streetwork, która polega na 
udzielaniu wsparcia osobom bezdomnym przebywającym w 
przestrzeni, publicznej.

Działalność
bieżąca
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1.3

 Udzielenie wsparcia 
osobom dotkniętym 
bezdomnością w postaci 
schronienia, pomocy 
finansowej,  pomocy 
rzeczowej, gorącego 
posiłku

MOPSiWR

 liczba osób, którym udzielono 
schronienia
 liczba osób objętych pomocą w 
formie gorącego posiłku
 liczba przyznanych świadczeń 
pieniężnych
 liczba przyznanej pomocy 
rzeczowej

 udzielenie wsparcia osobom dotkniętym bezdomnością 
w postaci:
- schronienia tj. skierowania do ośrodków wsparcia
- pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych na zaspokojenie 
potrzeb bytowych, zakup odzieży, leków i innych;
- pomocy rzeczowej,
- zapewnienia gorącego posiłku

Działalność
bieżąca

1.4

Zorganizowanie wsparcia 
specjalistycznego dla 
uzależnionych osób 
bezdomnych w celu 
zwiększenia 
samoświadomości 
i poczucia własnej wartości 
oraz rozwijania 
umiejętności życiowych
i świadomości 
przeciwdziałania 
uzależnieniu.

MOPSiWR
GKRPA

 liczba osób objętych wsparciem
specjalistycznym 

 sporządzanie przez pracowników socjalnych wniosków do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o objęcie 
leczeniem odwykowym,
 wnioskowanie do sądu przez GKRPA o zobowiązanie do 
przymusowego leczenia odwykowego.
 przeprowadzanie rozmów indywidualnych z osobami 
uzależnionymi, motywowanie do podjęcia leczenia. Podejmowanie 
działań zmierzających do podejmowania leczenia odwykowego osób 
uzależnionych. Motywowanie osób zgłoszonych do podjęcia 
dobrowolnej terapii uzależnień,
 udzielanie specjalistycznej pomocy osobom z problemem 
uzależnień od alkoholu w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla 
Osób Uzależnionych i ich Rodzin,
 organizacja bezpłatnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej w 
MOPSiWR.

Działalność
bieżąca

Cel szczegółowy 2: Działania w zakresie koordynacji współpracy organizacji pomocowych na rzecz bezdomnych

2.1

Informowanie o 
możliwościach uzyskania 
pomocy przez osoby 
potrzebujące

MOPSiWR, 
UM

• liczba akcji informacyjnych

 umieszczanie informacji na stronach internetowych 
o dostępnych formach pomocy,
 kolportaż ulotek z informacjami na temat możliwości otrzymania 
wsparcia , a także z danymi adresowymi miejsc noclegowych i innych
w regionie, zapewniających schronienie osobom bezdomnym

Raz w roku
w sezonie 
jesienno - 
zimowym

2.2
 Monitorowanie zjawiska 
bezdomności przy 
współpracy Policji i innych 

MOPSiWR
Policja

 liczba podjętych interwencji 
wobec osób bezdomnych

 prowadzenie monitoringu problemu bezdomności,
 konsultowanie z Policją skali zjawiska na terenie Gminy Dąbrowa 
Tarnowska

Działalność
bieżąca

2.3  Inspirowanie instytucji 
pomocowych do utworzenia
ogrzewali dla bezdomnych

MOPSiWR, 
UM
Organizacje 

 liczba podjętych spotkań, 
rozmów

 rozwój usług wspierających osoby potrzebujące, adekwatnych do 
pojawiających się potrzeb,
 realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, 

Działalność
bieżąca
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pozarządowe

wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej tj. obowiązek udzielania schronienia, 
zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym tj. udzielnie schronienia.

CEL STRATEGICZNY IV:  Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym

Cel szczegółowy 1 : Zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat wpływu substancji psychoaktywnych na życie człowieka

1.1
 Podejmowanie działań 
o charakterze edukacyjnym 
skierowanych do rodziców.

MOPSiWR,
Placówki 
edukacyjne
MBP

 ulotki, plakaty,
 akcje informacyjne na stronie 
internetowej, 
 projekty socjalne
 liczba programów skierowanych 
do rodziców
 liczba osób które skorzystały z 
programu 

  podejmowanie działań na rzecz rodziny przez: asystentów rodziny, 
psychologa, pracownika socjalnego, prawnika, pedagoga, w celu 
zwiększania świadomości rodziców na temat wpływu substancji 
psychoaktywnych na życie człowieka.
 prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości 
społecznej dot. problemu uzależnień i ich skutków oraz możliwości 
walki z uzależnieniami;
 kolportaż ulotek, plakatów o charakterze edukacyjnym 
rozpowszechnionych w środowisku lokalnym. 
 utrzymywanie współpracy instytucjonalnej w zakresie tworzenia 
spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi
 prowadzenie akcji informacyjnych na stronach internetowych na 
temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,
 propagowanie zdrowego stylu życia,  
 realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych oraz 
projektów profilaktycznych,  
 doskonalenie profilaktyki uzależnień
 projekt socjalny skierowany do rodziców na tematy związane  
z zagrożeniem współczesności, np. uzależnienia, w tym od internetu, 
cyberprzemoc, konsekwencji niezdrowego stylu życia

Działalność
bieżąca

projekt 
socjalny
raz w roku, 
III kwartał)

1.2

Podnoszenie kwalifikacji z 
zakresu pracy 
profilaktycznej z dziećmi i 
młodzieżą,

Placówki 
edukacyjne  
MBP
DDK

 liczba szkoleń z zakresu pracy 
profilaktycznej z dziećmi i 
młodzieżą
 liczba odbiorców szkoleń 

 Udział i/lub organizacja spotkań, szkoleń, konferencji warsztatów 
z zakresu profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

1.3  Prowadzenie działań 
edukacyjnych z 
wykorzystaniem materiałów

MOPSiWR
Placówki 
edukacyjne

 akcje informacyjne
z wykorzystaniem Internetu,
 projekty socjalne

 zjawisko przemocy w rodzinie często powiązane jest 
z  problematyką uzależnień w związku z czym wymaga podjęcia 
szczególnych działań profilaktycznych. Działania te muszą być 

Działalność
bieżąca
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informacyjnych, służących 
kształtowaniu 
prawidłowych postaw 
społecznych wśród 
mieszkańców gminy

MBP
DDK

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

skierowane do ogółu populacji, ale przede wszystkim do osób 
bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
 prelekcje oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie organizowane np. podczas kursów 
przedmałżeńskich, spotkaniach – ok. 150 szt,
 prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na których 
omawiane są prawidłowe zachowania społeczne,
 prelekcje oraz dystrybucja ulotek w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie organizowane 
w szkołach podstawowych, 
 kolportaż ulotek dot. uzależnieniu od internetu 
i związanego z tym ryzykiem wystąpienia zjawiska cyberprzemocy,
 zwiększenie świadomości społecznej z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi poprzez programy profilaktyczne, kampanie społeczne
czy działania i programy prewencyjne,
 realizacja  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Dąbrowa Tarnowska.

prelekcje  
na kursach 
przedmałże
ńskich
(I kwartał 
corocznie)

Działalność
bieżąca

1.4

 Podejmowanie działań 
edukacyjnych skierowanych
do sprzedawców napojów 
alkoholowych.

GKRPA
UM

 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 

 kontrola punktu sprzedaży alkoholu przez przedstawicieli GKRPA
 wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej
 przeprowadzanie diagnozy lokalnych problemów społecznych 
wśród sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Dąbrowa 
Tarnowska 

Działalność
bieżąca

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 

GKRPA
MOPSiWR
UM

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

 finansowanie zajęć w stowarzyszeniu ,, Nowa Szans” osób 
uzależnionych i ich rodzin - grupy wsparcia dla osób 
współuzależnionych AA działa przy Stowarzyszeniu „Nowa Szansa”, 
które współpracują  z MOPSiWR.

Działalność
bieżąca
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rozwiązywania problemów 
uzależnień.

działających w obszarze 
rozwiązywania problemów 
uzależnień 
 wnioski skierowane do Sądu 
Rejonowego w Dąbrowie 
Tarnowskiej, wniosków 
dotyczących leczenia uzależnienia 
od alkoholu-

 wnioskowanie do sądu przez GKRPA o zobowiązanie do 
przymusowego leczenia odwykowego,
 przeprowadzanie rozmów indywidualnych z osobami 
uzależnionymi, pacjentami/członkami rodzin. motywowanie do 
podjęcia leczenia., motywowanie osób zgłoszonych do podjęcia 
dobrowolnej terapii uzależnień,
 podejmowanie działań zmierzających do podejmowania leczenia 
odwykowego osób uzależnionych,
 kierowanie przez pracowników socjalnych  wniosków do GKRPA 
dotyczących leczenia uzależnień, kierowanie do punktu 
konsultacyjnego, członkiem GKRPA jest pracownik socjalny 
MOPSiWR,
 zapewnienie dostępności do pomocy psychologicznej, 
psychiatrycznej i terapeutycznej osobom uzależnionym,
 zapewnienie wsparcia w walce z nałogiem, poprawy 
funkcjonowania w życiu społecznym, zmniejszenie poczucia 
bezradności i osamotnienia,
 wspieranie działalności grup wsparcia ułatwiających wychodzenie z
uzależnienia,
 realizacja  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

2.2

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

GKRPA
MOPSiWR
UM

 liczba działań podejmowanych
w ramach systemu współpracy 

 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
o zasięgu również ponadgminnym, działającymi na rzecz dotkniętych 
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie,
 współpraca MOPSiWR z GKRPA oraz Stowarzyszeniem "Nowa 
Szansa".

Działalność
bieżąca

2.3

 Promowanie działalności 
Punktu Konsultacyjnego ds.
Uzależnień oraz Grupy 
wsparcia dla osób 
współuzależnionych 

MOPSiWR
UM
GKRPA

 liczba akcji informacyjnych 

 promowanie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób 
Uzależnionych i ich Rodzin,
 promowanie i wspieranie działalności grup wsparcia dla członków 
rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

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

3.1
Poprawa funkcjonowania 
rodzin z problemem 
uzależnień.

GKRPA
MOPSiWR

 liczba osób objętych wsparciem
 liczba działań na rzecz pomocy 
rodzinom 
 liczba placówek udzielających 
pomocy rodzinom 

 udzielanie bezpłatnej specjalistycznej pomocy osobom 
z problemem uzależnień od alkoholu w Gminnym Punkcie 
Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,
 kierowanie przez pracowników socjalnych MOPSiWR wniosków 
do GKRPA dotyczących leczenia uzależnień,
 praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami,
 kierowanie do  Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i 
ich Rodzin, działającym przy MOPSiWR (Grupa Wsparcia dla osób 
współuzależnionych, specjaliści: psycholog, prawnik, logopeda, 
pedagog),
 realizacja  Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa 
Tarnowska  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
 współpraca z PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej,
 promowanie  zdrowego trybu życia, 
 organizowanie grup wsparcia.

Działalność
bieżąca

3.2  Poprawa stanu 
psychofizycznego i 
funkcjonowania 
społecznego osób 
uzależnionych.

MOPSiWR  liczba programów 
 liczba odbiorców programów
 liczba działań służących 
aktywizacji zawodowej 
 liczba placówek realizujących 
działania na rzecz osób 
uzależnionych 

 praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
 wsparcie i terapia osób uzależnionych i ich rodzin w Punkcie 
konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin i w grupie 
wsparcia dla osób współuzależnionych w MOPSiWR,
 kierowanie osób uzależnionych do skorzystania z zajęć korekcyjno 
edukacyjnych prowadzonych przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej,
 drukowanie i rozpowszechnianie ulotek dotyczących zwalczania 
alkoholizmu
 realizacja  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
 Prowadzenie dyżurów informacyjno-wspierających
w Punkcie Konsultacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin,
 finansowanie szkoleń członków GKRPA,

Działalność
bieżąca
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 kierowanie osób uzależnionych na badania,
 diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień oraz 
badanie efektywności lokalnych  w ramach Gminnego Programu,
 udzielanie dotacji do programów profilaktycznych realizowanych 
przez organizacje lub podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego,
 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 
się leczeniu odwykowemu,
 współpraca z Sądem, Prokuraturą, MOPSiWR, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie,
 wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych,
 współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współdziałania w 
Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie w zakresie lecznictwa 
odwykowego dla pacjentów z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska

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

4.1
 Zintensyfikowanie działań 
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży.

Placówki 
edukacyjne
świetlice , 
MBP

 liczba programów 
profilaktycznych  
 liczba osób objętych programami
profilaktycznymi

 prowadzenie działań profilaktycznych tj. realizowanie różnego 
rodzaju zajęć warsztatowych (jednorazowe, cykliczne), pogadanek, 
rozmów z dziećmi i udzielanie indywidualnych porad w radzeniu 
z różnymi problemami w gronie rówieśniczym, na temat szkodliwości
związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych
i zagrożenia uzależnieniem od tych substancji.
 wykorzystywanie do działań profilaktycznych literatury dziecięcej, 
ulotek, broszur,
 realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych,
 poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego 
stylu życia tytułem realizacji projektów profilaktyki zdrowotnej oraz 
zwiększenie działań na rzecz działań profilaktycznych nakierowanych 
na promocję zdrowego stylu życia 
 systematycznie wzbogacanie księgozbioru z różnych dziedzin 
dotyczących uzależnień: alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy
itp.

Działalność
bieżąca

4.2  Wyposażanie dzieci i MOPSiWR  liczba działań, warsztatów,  współpraca MOPSiWR z placówkami oświaty oraz pedagogami Działalność
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młodzieży w kompetencje 
psychospołeczne.

przedszkola, 
szkoły 
podstawowe 
świetlice, 
MBP,
DDK

programów -

szkolnymi,
 objęcie rodzin z problemami wychowawczymi pomocą asystenta 
rodziny oraz specjalistów (np. pedagoga, psychologa, logopedy).
 promowanie idei wolontariatu oraz wspieranie szeroko pojętej 
aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska. 
Wolontariuszami są dzieci i młodzież z gminy Dąbrowa Tarnowska. 
Udział w wolontariacie pomaga im poszerzyć  umiejętności społeczne 
takie jak m. in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych 
relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych,
 prowadzenie działań mających na celu podniesienie wiedzy na 
temat funkcjonowania w społeczeństwie  m. in. znaczenia niesienie 
pomocy sobie nawzajem, ludziom starszym i niepełnosprawnym. 
pogłębienie więzi, tolerancji, i przyjaźni, rozwój kultury osobistej, 
podsycanie wiary we własne możliwości,
 udział w różnych warsztatach terapeutycznych wspomagających 
rozwój psychologiczno-emocjonalny dzieci
i młodzieży, pomagających pokonywać lęki i inne nieprzyjemne 
odczucia, wspierających naturalną ekspresję dzieci i twórcze postawy, 
rozwijających inwencję i wyobraźnię, budowanie poczucia własne 
wartości, pomagających rozładowywać negatywne emocje oraz 
asertywność w obliczu patologicznych zagrożeń,
 systematyczna współpraca  z pedagogiem, terapeutą - objęcie dzieci 
z problemami dostosowania się do norm społecznych terapią 
socjoterapeutyczną,
 realizacja programów wychowawczych,
 przygotowanie gazetek informacyjnych, prezentacji, konkursów 
 organizacja spotkań z przedstawicielami innych instytucji, np. 
Policji,
 udział młodzieży w spotkaniach, konkursach o tematyce 
profilaktycznej

bieżąca

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

Placówki 
edukacyjne
świetlice , 
MBP, DDK
Referat 
Kultury i 

 liczba działań/warsztatów  priorytetem w działaniach samorządu gminnego będzie poszerzanie 
ofert alternatywnego spędzania czasu wolnego,
 rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży poprzez 
zapewnienie możliwości udziału w warsztatach/kółkach plastycznych,
literackich oraz teatralnych, ruchowych: tanecznych sportowych i 
innych,

Działalność
bieżąca
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Fizycznej i 
Sportu UM
Kluby 
sportowe

 organizowanie zawodów sportowych np. pływackich, imprez 
propagujących bieganie i aktywne spędzanie wolnego czasu,
 wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży,
 zagospodarowanie czasu środowisk zagrożonych 
i patologicznych poprzez organizację integracyjnych imprez 
kulturalnych i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
 promowanie idei wolontariatu oraz wspieranie szeroko pojętej 
aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska. 

4.4

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

szkoły 
podstawowe 
świetlice , 
MBP, DDK
MOPSiWR, 
organizacje 
pozarządowe

 liczba podjętych działań 
 liczba osób biorących udział w 
działaniach 

 promowanie idei wolontariatu, który przygotowuje dzieci i młodzież
w dorosłe i odpowiedzialne życie. Poprzez uczestniczenie 
w wolontariacie dzieci młodzież mogą poznać pracę jako 
niezapomnianą przygodę, poszerzyć własne zainteresowania 
i pasję. To także szkoła zarządzania swoim czasem (także wolnym) i 
okazja do aktywnej walki z uprzedzeniami i stereotypami,
 realizowanie zajęć tematycznych, indywidualnych i grupowych, 
mających na celu: odnalezienie przez dzieci indywidualnych zdolności
do przewodzenia grupie, nauka współpracy w grupie rówieśniczej, 
nauka ponoszenia konsekwencji błędnych lub pozytywnych wyborów 
przez dzieci, nauka radzenia sobie ze swoimi emocjami, nabywanie i 
rozwijanie umiejętności negocjowania
i rozwiązywania konfliktów, nauka otwartości, empatii, radzenia sobie
ze stresem, podnoszenie wiary we własne możliwości i poczucie 
swojej wartości w grupie, w szkole i w społeczeństwie
 organizacja i przygotowywanie  przedsięwzięć na terenie 
szkoły( np. Walentynki, Andrzejki) i uroczystości okolicznościowych,
 organizowanie cyklicznych zajęć teatralnych, otwierających 
młodych ludzi i przygotowujących do lepszego funkcjonowania 
w grupie środowiskowej i radzenia sobie ze stresem.

Działalność
bieżąca

CEL STRATEGICZNY V : Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 

Cel szczegółowy 1 : Zapewnienie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową 

1.1  Kompleksowa pomoc dla 
ofiar przemocy w tym 

MOPSiWR
KPP

 liczba postępowań z użyciem 
procedury „Niebieskie Karty”

 działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupy ro-
bocze będą miały na celu: zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemo-

Działalność
bieżąca
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podejmowanie interwencji 
w środowiskach 
dotkniętych przemocą w 
rodzinie oraz realizacja 
Procedury „Niebieskie 
Karty”.

ZI / Grupy 
Robocze

 liczba osób korzystających z 
pomocy specjalistycznej
 liczba udzielonych porad 
specjalistycznych 

cy w rodzinie, zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla 
osób doświadczających przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczno-
ści i powstrzymywanie sprawców przemocy od zachowań agresyw-
nych i społecznie nie akceptowalnych.
 realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tar-
nowska,
 wsparcie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 realizowanie Procedury „Niebieskiej Karty”
 regularne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
 zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie możliwości 
skorzystania z działającej „Grupy wsparcia” oraz korzystania z porad 
w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 
(konsultacje i poradnictwo prawne, psychologiczne, punkt dla osób 
uwikłanych w przemoc domową dla ofiar i sprawców przemocy)
 współpraca z sądami, Policją, służbą zdrowia, instytucjami oświato-
wymi, PCPR
 prowadzenie pracy socjalnej.
 Dalsze realizowanie porozumienia o współpracy partnerskiej z fun-
dacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego – projekt o tytule działania 
CENTRUM WSPARCIA POKRZYWDZONYCH 2019- 2021 w ra-
mach którego prowadzony jest Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej, utworzony przez Fun-
dację im. Hetmana Jana Tarnowskiego

1.2

Zapewnienie kobietom 
i dzieciom całodobowego 
schronienia oraz pomocy 
specjalistycznej.

MOPSiWR
ZI / Grupy 
Robocze
organizacje 
pozarządowe
placówki 
specjalistycz
ne

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

 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej została opracowana procedura na podstawie 
której, osobom doznającym przemocy w rodzinie zapewnia się możli-
wość pobytu w pokojach hostelowych działających w strukturach 
MOPSiWR. Zadaniem Hostelu jest zagwarantowanie tymczasowego, 
całodobowego schronienia osobom, lub rodzinom znajdujących się
w sytuacji kryzysowej. Zapewnia bezpieczne schronienie i domowe 
warunki z zapleczem sanitarnym oraz socjalno-bytowym,
 przyznawania przez Gminą Dąbrowa Tarnowska mieszkań w loka-
lach socjalnych w pierwszej kolejności dla osób i rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie.

Działalność
bieżąca

135



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

1.3

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

MOPSiWR
Grupy 
Robocze 
działające w 
MOPSiWR
przedszkola
szkoły 
podstawowe,

 liczba przeprowadzonych 
interwencji
 liczba dzieci, które objęto 
pomocą specjalistyczną 
 liczba spraw skierowanych do 
Sadu Rejonowego 

 W przypadku konieczności zostaną podejmowane następujące 
działania:
- sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego: o wgląd 
w sytuację dziecka, wydanie zarządzeń,
- zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej  o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa,
- objęcie wsparciem specjalistycznym i/lub asystentem rodziny
• pracownicy socjalni w toku wykonywania czynności służbowych 
m. in. będą realizować pracę socjalną oraz prowadzić monitoring 
sytuacji rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, przekazywać 
informację  w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy osobom 
dotkniętych przemocą w rodzinie.
• organizowanie grup wsparcia. 

Działalność
bieżąca

1.4

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

MOPSiWR, 
ZI / Grupy 
Robocze
organizacje 
pozarządowe

 liczba spotkań z osobami 
starszymi 
 liczba interwencji 

 Przeprowadzenie prelekcji których celem jest podwyższenie 
świadomości Seniorów z Gminy Dąbrowa Tarnowska na temat kwestii
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
bezpieczeństwem, oraz przekazanie informacji jak skutecznie radzić 
sobie z zagrożeniami, organizowane w:
- „Dziennym Domu Senior+” w Dąbrowie  Tarnowskiej
- w Uniwersytecie III Wieku
- na spotkaniach opłatkowych organizowanych w sołectwach Gminy 
Dąbrowa Tarnowska
Uczestnikom spotkania będą rozdawane ulotki dotyczące 
działalności MOPSiWR a także ulotki dotyczące 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy na terenie gminy 
Dąbrowa Tarnowska.

Działalność
bieżąca

I kwartał 
corocznie
IV kwartał 
corocznie

1.5

Oddziaływania 
terapeutyczno-edukacyjne 
wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

MOPSiWR, 
ZI
GKRPA

 liczba placówek realizujących 
programy dla osób stosujących 
przemoc
 liczba osób skierowanych do 
programu korekcyjno – 
edukacyjnego dla sprawców 
przemocy 

 Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie będą 
kierowane do Punktu Konsultacyjnego w MOPSiWR oraz na zajęcia 
korekcyjno-edukacyjne w PCPR. Punkt Konsultacyjny w dalszym 
ciągu będzie miejscem realizującym program dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

Działalność
bieżąca
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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.

MOPSiWR, 
ZI
żłobki
przedszkola,
szkoły 
podstawowe,

 liczba spotkań/prelekcji 
 liczba Niebieskich Kart 
 liczba rozpowszechnionych 
materiałów informacyjnych 
 liczba programów kierowanych
do poszczególnych grup odbiorców 
i placówek 
 liczba uczestników programów

 zrealizowanie projektu socjalnego, zadedykowanego rodzinom na 
tematy związane z zagrożeniem współczesności, np. uzależnienia, w 
tym od internetu, cyberprzemoc, konsekwencji niezdrowego stylu 
życia
 przeprowadzenie prelekcji oraz kolportaż ulotek w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane podczas kursów 
przedmałżeńskich oraz w różnych instytucjach takich jak, np. szkoły 
podstawowe, służbie zdrowia, WTZ i innych,
 podejmowanie działań edukacyjnych  i wspierających, 
skierowanych do rodziców dzieci i młodzieży umieszczonych w 
pieczy zastępczej zmierzających do powrotu dzieci pod opiekę 
rodziców, budowanie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi poprzez 
kierowanie do specjalistów (psychologa, prawnika, pracownika 
socjalnego, specjalisty ds. uzależnień, pedagoga, specjalisty ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, logopedy).
 Utrzymywanie współpracy instytucjonalnej w zakresie tworzenia 
spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi,
 rozpowszechnianie w środowisku lokalnym ulotek dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 prowadzenie gablot informacyjnych dotyczących problematyki 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 promowanie i prezentacja działalności Miejsko-Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego podczas pikniku integracyjnego
 pracownicy socjalni w toku wykonywania czynności służbowych
m. in. realizując pracę socjalną oraz prowadząc monitoring sytuacji 
rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty będą przekazywać 
informację w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy osobom 
dotkniętych przemocą w rodzinie;
 prowadzenie procedury Niebieskiej Karty”.
 realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa T.
 realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego w szkołach 
i dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w  przedszkolach,

III kwartał 
corocznie

Raz w roku

Działalność
bieżąca
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2.2

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

MOPSiWR\
GKRPA

 liczba i rodzaj działań 
(warsztaty, prelekcje, spotkania)
 liczba uczestników

 objęcie rodzin pomocą asystenta rodziny, który ma pomoc 
rodzicom w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, wzmocnienie 
kompetencji rodziców, pomoc w organizowaniu/planowaniu czasu 
dziecka, pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, doradztwo w
zakresie umiejętnego stawiania granic, pomoc w budowaniu systemu 
kar i nagród.
 realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska
 tworzenie i realizacja projektów wspierających rodzinę. 
Realizowanie projektu socjalnego, zadedykowanego rodzinom 
przeżywającym trudności w w wypełnieniu roli opiekuńczo – 
wychowawczych i ukierunkowanego m. in. na podniesienie 
umiejętności rodzicielskich,
 przeprowadzenie prelekcji oraz kolportaż ulotek w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Działalność
bieżąca

III kwartał 
corocznie

Corocznie

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 
poprzez aktywną 
współpracę 
międzyinstytucjonalną

MOPSiWR
ZI / Grupy 
Robocze

 liczba spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego
 liczba powołanych grup 
roboczych 
 liczba realizowanych kampanii
 liczba uczestników kampanii 

 powoływanie grup roboczych oraz organizacja posiedzeń grup 
roboczych,
 prowadzenie prelekcji w szkołach i na kursach przedmałżeńskich,
 rozprowadzanie ulotek dot. przeciwdziałania przemocy w 
środowisku lokalnym,
 umieszczanie na stronie internetowej MOPSiWR artykułów 
dotyczących przemocy,
 prowadzenie gablot informacyjnych dotyczących problematyki 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 dalsza realizacja porozumienia o współpracy na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z następującymi organizacjami 
pozarządowymi tj: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Dąbrowie Tarnowskiej; Dziennym Domem "Senior Plus" w 
Dąbrowie Tarnowskiej; Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Parafią pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej 
w Dąbrowie Tarnowskiej; Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej; 
Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie 

Działalność
bieżąca
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Tarnowskiej,
 organizacja kampanii profilaktyczno – informacyjnej podczas 
Rodzinnego Pikniku Integracyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej, Corocznie

3.2

 Doskonalenie warsztatu 
pracy kadry zajmującej się 
przeciwdziałaniem 
przemocy domowej 

MOPSiWR, 
ZI 

 liczba szkoleń , superwizji 
 liczba uczestników 
 liczba konferencji 
i seminariów 

 podniesienie kwalifikacji służb pracujących z osobami uwikłanymi 
w przemoc poprzez udział w  szkoleniach podnoszących poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów  w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Co 
najmniej 
raz w roku

Cel szczegółowy 4 : Zwiększenie świadomości społecznej z zakresu przemocy domowej 

4.1

 Rozpowszechnianie 
informacji na temat 
przemocy w rodzinie, 
przeciwdziałania przemocy 
oraz ochrony przed 
przemocą, dostępnych 
formach pomocy

GKRPA
UM
MOPSiWR
ZI

 liczba akcji informacyjno-
edukacyjnych

  promowanie i prezentacja działalności Miejsko-Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego podczas pikniku integracyjnego
 prowadzenie prelekcji w szkołach i na kursach przedmałżeńskich 
oraz innych inst., podczas projektów socjalnych,
 rozprowadzanie ulotek dot. przeciwdziałania przemocy w 
środowisku lokalnym
 umieszczanie na stronach internetowych artykułów dotyczących 
przemocy 
 prowadzenie gablot informacyjnych dotyczących problematyki 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 opracowanie i wydrukowanie ulotek, plakatów dotyczących 
zjawiska przemocy, zawierających dane adresowe
 propagowanie ogólnych informacji na temat zapobiegania przemocy

Corocznie

Działalność
bieżąca

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

GKRPA
UM
MOPSiWR
ZI

 liczba zrealizowanych zadań w 
ramach kampanii

 ogólne wsparcie dla działań przeciwdziałających przemocy 
prowadzony przez MOPSiWR,
 dystrybucja  w trakcie realizowanych kampanii społecznych ulotek 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tar-
nowska,
 promowanie i prezentacja działalności Zespołu Interdyscyplinarne-
go podczas pikniku integracyjnego,
 realizowanie i/lub współudział w kampaniach społecznych ukierun-
kowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, propagujących 
konstruktywne formy współżycia oraz wychowania w rodzinie (np. na

Działalność
bieżąca

Corocznie
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spotkaniach opłatkowych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Tarn.)

CEL STRATEGICZNY VI : 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.

1.1
 Organizacja mieszkań 
chronionych 

MOPSiWR 
UM  liczba mieszkań chronionych      

 zapewnienie schronienia rodzinom w sytuacji kryzysowej poprzez
umieszczenie jej w mieszkaniu chronionym,
 nadzór oraz finansowanie mieszkania chronionego.

Działalność
bieżąca

1.2

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

MOPSiWR 
 liczba świadczonych usług 
 liczba świadczeń ogółem 

 udzielenie pomocy  społecznej w  formie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych 
z zatrudnieniem asystenta osoby niepełnosprawnej

Działalność
bieżąca

1.3

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

MOPSiWR

 liczba rodzin, którym przyznano 
świadczenie z pomocy społecznej
 liczba rodzin, którym przyznano 
świadczenia 

 zapewnienie wsparcia w formie pieniężnej i niepieniężnej oraz  
udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym  i długotrwale lub 
ciężko chorym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą 
o świadczeniach rodzinnych   w postaci:
- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności oraz 
długotrwałej choroby,
- pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- pomocą w formie usług opiekuńczych;
- świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń opiekuńczych (zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) oraz świadczenia „Za życiem”.
• zapewnienie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" 

Działalność
bieżąca

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

MOPSiWR
UM

 liczba mieszkańców placówek 
całodobowych, którzy otrzymują 
dofinansowanie  z budżetu gminy
 liczba osób skierowanych do 
placówek, będących mieszkańcami 
gminy Dąbrowa Tarnowska 

 dofinansowanie ze środków gminy Dąbrowa Tarnowska pobytu 
osobom w domach pomocy społecznej na terenie całej Polski. 

Działalność
bieżąca
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chorych.

1.5
 Prowadzenie działań 
profilaktycznych i 
rehabilitacyjnych.

MOPSiWR

 liczba uczestników zajęć 
 liczba organizacji 
pozarządowych prowadzących 
zajęcia 

 zapewnienie wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym
w formie zajęć rehabilitacyjnych w ramach specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

Działalność
bieżąca

1.6

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

MOPSiWR
 liczba rozpowszechnionych 
materiałów informacyjnych 

 dystrybucja ulotek w środowisku lokalnym,
 prowadzenie strony internetowej zgodnie z wymogami i 
i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 realizowanie przez MOPSiWR zapisów Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych.
 tworzenie warunków do funkcjonowania organizacji 
pozarządowych działających na rzecz seniorów, chorych i 
niepełnosprawnych 

Działalność
bieżąca

1.7

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

MOPSiWR

 liczba funkcjonujących 
ośrodków i placówek dziennego 
wsparcia na terenie gminy 
 liczba osób skierowanych do 
placówek wsparcia 

 utrzymanie na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska i wspieranie 
działalności ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 
tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej ,
 wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Oleśnie, który zapewnia miejsce również osobom z terenu gminy 
Dąbrowa Tarnowska,
 dalsza realizacja  porozumienia pomiędzy Gminą Dąbrowa 
Tarnowska a Gminą Olesno

Działalność
bieżąca

1.8

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

Placówki 
edukacyjne

 liczba oddziałów integracyjnych
 liczba wychowanków i uczniów 
z orzeczoną niepełnosprawnością  
i stopniem niepełnosprawności 

 prowadzenie oddziałów integracyjnych w celu zapewnienia miejsca 
w placówkach edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością,
 dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
ucznia – prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych, 
rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 
z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, 
psychologiem

Działalność
bieżąca

1.9 Promowanie i wspieranie 
pracodawców w tworzeniu i
przystosowaniu stanowisk 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

PUP • liczba dostosowanych miejsc 
pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych
• liczba miejsc pracy w systemie 
zatrudnienia wspomaganego 

• pozyskiwanie środków miejskich i rządowych na realizację 
projektów i programów skierowanych do niepełnosprawnych
• zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz osobom 
zatrudniającym osoby niepełnosprawnym usług urzędu pracy i 
instrumentów finansowanych ze środków PFRON

Działalność
bieżąca
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• dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 
• podjęcie starań o zwiększenie liczby miejsc pracy w systemie 
zatrudnienia wspomaganego
• podejmowanie współpracy z PCPR-em i PFRON-em w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

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

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.

MOPSiWR
przedszkola
szkoły 
podstawowe
organizacje 
pozarządowe

 liczba akcji informacyjno – 
promujących 

  zrealizowanie projektu socjalnego zadedykowanego osobom 
z niepełnosprawnością oraz długotrwale chorym mającym na celu 
wsparcie oraz rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych 
form pomocy. Zamysłem projektu będzie zwrócenie uwagi i 
uwrażliwienie społeczeństwa ,a w szczególności dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz osób starszych, na coraz bardziej istniejący problem 
zachowania krzywdzącego emocjonalnie drugiego człowieka,
 organizowanie spotkań z udziałem dzieci niepełnosprawnych, 
rodziców( spotkanie noworoczne )
 wsparcie Pikniku Integracyjnego organizowanego corocznie przez 
Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń’’
 organizacja akcji charytatywnych.
 prowadzenie akcji, mających na celu uwrażliwienie dzieci 
i młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wpajanie zasad 
równego traktowania,
 prowadzenie pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnościami,
 promowanie idei wolontariatu,
 pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze
i z niepełnosprawnościami w codziennym życiu,
 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
o zasięgu ponadgminnym działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.

I kwartał 
corocznie

Działalność
bieżąca

2.2

Podejmowanie działań 
z zakresu edukacji 
prozdrowotnej i zmiany 
stylu życia 

UM
SG ZOZ
Organizacje 
pozarządowe

• liczba, rodzaj i forma działań 

• organizowanie spotkań, kampanii społecznych, 
rozpowszechnianie informacji w formie ulotek, udostępnianie 
informacji na stronach internetowych realizatorów na tematy 
z zakresu edukacji prozdrowotnej i zmiany stylu życia 

Działalność
bieżąca

2.3 Wspieranie rehabilitacji 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych.

MOPSiWR
PUP

• liczba programów promujących 
zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych 

• podejmowanie współpracy z PCPR-em, PUP-em i PFRON-em 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami 

Działalność
bieżąca
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• liczba osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w PUP

• realizacja  projektów,  mających  na  celu  aktywizację,  zwiększenie
możliwości  zatrudnienia  osób  pozostających  bez  pracy  w powiecie
dąbrowskim, należących m. in.  do grupy osób niepełnosprawnych

2.4

Wsparcie rodziców 
w zakresie akceptacji 
niepełnosprawności oraz 
długotrwałej choroby 
dzieci.

MOPSiWR
przedszkola, 
szkoły
organizacje 
pozarządowe

 liczba rozpowszechnionych 
materiałów informacyjnych 
 liczba spotkań dla rodziców
 liczba uczestników spotkań

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, również o zasięgu 
ponadgminnym,
 rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o tematyce praw osób 
niepełnosprawnych – ok. 300 szt.
 stworzenie możliwości skorzystania z pomocy w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych czy z programy „Opieka 
wytchnieniowa’
 organizacja comiesięcznych spotkań w grupie wsparcia Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych, których celem jest wspieranie rodziców 
wychowujących dzieci niepełnosprawne i chore, wymiana 
doświadczeń w opiece nad tymi osobami, pomoc  w zrozumieniu 
własnej sytuacji życiowej w momencie pojawienia się dziecka 
niepełnosprawnego w rodzinie
 pedagogizacja na spotkaniach wywiadowczych,
 organizowanie spotkań rodzicielskich w szkołach  dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych i ciężko chorych. Udzielenie wsparcia 
rodziców w postaci rozmowy z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym,
 współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
z niepełnosprawnością oraz z instytucjami wspierającymi rodziców 
mających niepełnosprawne dziecko.

Działalność
bieżąca

2.5

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

MOPSiWR
organizacje 
pozarządowe
redakcje 
prasowe i 
internetowe

 liczba rozpowszechnionych 
materiałów informacyjnych
 liczba artykułów/audycji/ działań
poświęconych tematyce 
niepełnosprawności oraz 
długotrwałej choroby

 realizacja i rozpowszechnianie przez MOPSiWR zapisów 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 rozpowszechnianie ulotek informacyjnych w środowisku lokalnym
o tematyce praw osób niepełnosprawnych,
 udostępnianie na stronach internetowych, dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych aktualnych informacji o dostępnych formach 
pomocy, 
 współpraca między realizatorami strategi  poprzez regularną 
wymianę informacji na temat prowadzonych akcji czy realizowanych 
projektach, i innych formach pomocy skierowanych do osób 
niepełnosprawnych czy przewlekle chorych

Działalność
bieżąca
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Cel szczegółowy 3 : Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej.

3.1

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

MOPSiWR
UM 

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

 przystosowanie obiektów będących w zasobach gminy Dąbrowa 
Tarnowska do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację 
barier architektonicznych np. wykonanie podjazdów, oraz dobrze 
rozmieszczenie czytelnych tabliczek informacyjnych, widoczne 
oznakowanie windy oraz instrukcji jej obsługi
 prowadzenie strony internetowej w sposób dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działalność
bieżąca

3.2

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

MOPSiWR
UM

 liczba konsultacji dotyczących 
możliwości realizacji  i 
dofinansowania 
 liczba mieszkań chronionych bez
barier architektonicznych

 wspieranie finansowania osób z niepełnosprawnościami przy 
likwidacji barier architektonicznych, 
 informowanie podopiecznych MOPSiWR w zakresie świadczenia 
usług przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, przez Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej 
jak również informowanie rodzin o możliwości uzyskania pomocy 
osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej.   
 dystrybucja ulotek w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Działalność
bieżąca

Cel szczegółowy 4 : Poprawa dostępności do informacji.

4.1
Udostępnianie informacji 
dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin.

MOPSiWR
organizacje 
pozarządowe

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

 dystrybucja wśród osób niepełnosprawnych i rodzin z 
niepełnosprawnością bezpłatnej publikacji magazynu „Integracja”, 
który dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu niepełnosprawności 
oraz przedstawia bieżące sprawy i problemy środowiska, dostarcza 
rzetelnej informacji, fachowych porad oraz wskazuje możliwie dobre 
rozwiązania.
 kolportaż ulotek, broszur, ofert w zakresie rehabilitacji (dot. 
turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego). 
Rozpowszechnienie ulotek informacyjnych w środowisku lokalnym. 
 umieszczanie informacji na stronie internetowej MOPSiWR oraz 
gablotach informacyjnych w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie 
Tarnowskiej.

Działalność
bieżąca

4.2  Ułatwianie dostępu 
osobom niepełnosprawnym 
do Internetu.

MOPSiWR
MBP
DDK

 liczba publicznych punktów 
dostępu do Internetu 

 dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,
 podjecie kroków w celu uzupełnienia infrastruktury komputerowej

Działalność
bieżąca
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DDK oraz jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

CEL STRATEGICZNY VII : 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.

MOPSiWR
szkoły 
podstawowe
organizacje 
pozarządowe

 liczba spotkań / akcji

 zrealizowanie projektu socjalnego zadedykowanego osobom 
starszym, samotnym, przewlekle chorych poprzez ukazanie 
możliwych dostępnych form pomocy/okazanie wsparcia/integrację 
środowiska lokalnego/edukację profilaktyczną/zagrożeń – projekt 
będzie miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów na 
temat wpływu prawidłowych zachowań na ich bezpieczeństwo, a 
zarazem przyczyni się aktywizacji środowiska seniorów.
 realizowanie spotkań, działań informacyjnych i innych form, 
mających na celu wspieranie i promowanie akcji służących 
podnoszeniu świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach 
ludzi starszych.
 tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi organizacji 
pozarządowych, które w swoich działaniach skupiają środowisko 
seniorów i proponują różne formy wsparcia i aktywności,
 promowanie idei wolontariatu
 praca socjalna

Projekt 
socjalny 
(corocznie 
IV kwartał)

Działalność
bieżąca

Cel szczegółowy 2 : Wsparcie seniorów w środowisku domowym oraz poprzez wsparcie instytucjonalne

2.1

Tworzenie innowacyjnych 
form pomocy osobom 
starszym w ich środowisku 
zamieszkania.

MOPSiWR
SG ZOZ
organizacje 
pozarządowe

 liczba osób objętych pomocą
 liczba innowacyjnych form 
pomocy 

 udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania 
 pomoc rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi,
 pomoc osobom starszym w miejscu zamieszkania (sprzątanie, 
robienie zakupów, itp.) przez wolontariuszy,
 szerzenie idei na temat programu usług sąsiedzkich,

Działalność
bieżąca

2.2
 Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania

MOPSiWR  liczba osób objętych pomocą 
 prognozuje się wzrost zapotrzebowania na pomoc w formie usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkana., w związku z powyższym 
należy zwiększyć środki pieniężne na pokrycie kosztów związanych
z tą formą pomocy społecznej

Działalność
bieżąca
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2.3

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

UM
MOPSiWR
organizacje 
pozarządowe

 liczba ośrodków
 liczba uczestników, 
mieszkańców 

 tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi organizacji 
pozarządowych, które w swoich działaniach skupiają środowisko 
seniorów i proponują różne formy wsparcia i aktywności,
 finansowanie i prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” 
w Dąbrowie Tarnowskiej
 zapewnienia podstawowego zakresu usług świadczonych przez 
Dzienny Dom, tj.; usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-
oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo rekreacyjnych 
 prognozuje się wzrost zapotrzebowania na miejsca spotkań dla osób
w wieku emerytalnym co wiąże się z koniecznością podjęcia działań 
mających na celu organizację klubów czy świetlic dla seniorów.

Działalność
bieżąca

2.4

 Ułatwienie integracji 
grupowej i indywidualnej 
seniorów ze środowiskiem 
lokalnym

UM
MOPSiWR
Organizacje 
pozarządowe

 liczba zorganizowanych imprez 
i przedsięwzięć,
 liczba ich uczestników

 wspieranie lokalnych inicjatyw w organizowaniu spotkań/imprez 
integrujących seniorów, wspierających ich aktywność, mających 
niezwykle ważny wymiar społeczny,
 tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania organizacji 
pozarządowych działających na rzecz seniorów, chorych i 
niepełnosprawnych 

Działalność
bieżąca

2.5

 Umożliwienie dostępu do 
całodobowej opieki w 
domach pomocy społecznej 
oraz współpraca z różnymi 
typami domów pomocy 
społecznej.

MOPSiWR

 liczba osób skierowanych przez 
MOPSiWR do domów pomocy 
społecznej 
 liczba osób umieszczonych i 
przebywających w domach pomocy
społecznej
 koszt tego pobytu

 wydawanie decyzji kierujących do domów pomocy społecznej,
 utrzymywanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
 prognozuje się wzrost zapotrzebowania na umieszczenie osób 
w domach pomocy społecznej w związku z czym należy wziąć pod 
uwagę realny wzrost kosztów pobytu DPS ponoszony przez gminę 
( zgodnie z ustawą o p.s.)

Działalność
bieżąca

2.6

Podejmowanie działań 
mających na celu ułatwienie
seniorom dostępu do usług 
zdrowotnych 

UM
SG ZOZ

 liczba zatrudnionych lekarzy 
POZ, w tym specjalistów
 liczba zatrudnionych 
rehabilitantów

 prognozuje się  poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i zdrowego stylu życia tytułem realizacji projektów 
profilaktyki zdrowotnej 
 prognozuje się zwiększenie działań na rzecz działań 
profilaktycznych nakierowanych na promocję zdrowego stylu życia,
 prognozuje się poprawę dostępności opieki zdrowotnej dla osób 
starszych i chorych w gminie 
 prognozuje się zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do 
informacji o usługach zdrowotnych,  

Działalność
bieżąca

2.7 Szerzenie idei i pomoc w 
organizowaniu rodzinnych 

MOPSiWR  liczba akcji/spotkań 
informacyjnych 

 umieszczanie na stronie internetowej informacji na temat rodzin 
wspierających wraz zaproszeniem do współpracy osoby i rodziny 

Działalność
bieżąca
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domów pomocy.
zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Cel szczegółowy 3: Współpraca między osobami zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób starszych - wymiana dobrych doświadczeń.

3.1

 Współpraca z instytucjami,
organizacjami 
pozarządowymi, 
kościołami, związkami 
wyznaniowymi 
działających na rzecz 
seniorów

MOPSiWR
UM

 liczba podmiotów realizujących 
działania 
 liczba ich członków
 liczba spotkań/prelekcji 

 Współpraca z Caritas Diecezji Tarnowskiej, Oddział Dąbrowa 
Tarnowska, w zakresie wydawania posiłków dla Klientów MOPSiWR
zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, a także współorganizacji 
Wigilii dla najuboższych rodzin z terenu gmina Dąbrowa Tarnowska
 współpraca w Diecezją Dąbrowa Tarnowska w zakresie organizacji 
prelekcji oraz dystrybucja ulotek 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
w zakresie pomocy osobom starszym (Stowarzyszeniem „Pomocna 
Dłoń”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie 
Tarnowskiej, „Senior +” i inne) 
 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
o zasięgu ponadgminnym działających na rzecz osób starszych 
 pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze 
i z niepełnosprawnościami w codziennym życiu

Działalność
bieżąca

3.2
 Promowanie modelu 
rodziny 
wielopokoleniowej.

MOPSiWR
placówki 
edukacyjne
organizacje 
pozarządowe

 liczba środowisk objętych 
pomocą 

 inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przepływy 
międzypokoleniowe (np. wspólnego spędzania czasu przez pokolenie 
dziadków i wnuków) 
 organizacje uroczystości w przedszkolach i szkołach promujących 
model rodziny wielopokoleniowej’ Dzień Babci i Dziadka
 udzielenie pomocy społecznej rodzinom wielopokoleniowym.

Działalność
bieżąca
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XI.  Warunki realizacji Strategii.

Zaplanowane  działania  skupiają  się  przede  wszystkim  na  utrzymaniu  i  rozwoju  funkcjonującego
systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji, organizacji pozarządowych, a także
organizacji  i  realizacji  profesjonalnych rozwiązań problemów społecznych, aktywizacji  środowisk i  osób
marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz edukacji społecznej.

W celu realizacji działań niezbędne jest stałe, systematyczne diagnozowanie problemów społecznych,
a  także  dążenie  do  profesjonalnego  i  sprawnego  działania  i  współpracy  służb  społecznych.  Planowane
w  Strategii  działania  przewidują  znaczny  udział,  poza  jednostkami  Gminy  oraz  innymi  instytucjami
publicznymi, partnerów społecznych - organizacji pozarządowych.

Zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej, jednostką odpowiedzialną za koordynację Strategii jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, jednak Strategia, jako
gminna będzie wspólnie realizowana przez: 
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej;
2) Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej;
3) Instytucje oświatowe, w szczególności  żłobek,  przedszkola,  szkoły podstawowe, świetlice,  Centrum
Usług Wspólnych;
4) Instytucje ochrony zdrowia, w szczególności SG ZOZ;
5) Instytucji kultury i sportu, w szczególności: Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowski Dom Kultury,
Referat Kultury Fizycznej i Sportu UM;
6) inne jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Tarnowska, 
7) organizacje pozarządowe, którym gmina zleca wykonywanie zadań w obszarze polityki społecznej. 

Realizacja Strategii  opierać się będzie na podejmowaniu działań wynikających z założonych celów
zgodnie z kompetencjami samorządu gminnego i podległych jemu jednostkom organizacyjnym, działaniach
opartych na partnerstwie publiczno – społecznym (samorząd – organizacje pozarządowe) oraz działaniach
opartych na zasadach partnerstwa publiczno-społeczno–prywatnego (samorząd – organizacje pozarządowe -
kapitał prywatny).

Warunki realizacji strategii: 

• zachowanie i ochrona wartości społecznych, kulturowych beneficjentów pomocy społecznej, 
• zachowanie istniejących więzi społecznych,
• stosowanie zasad zrównoważonego w procesie rozwiązywania problemów społecznych. 

XII.  Ramy finansowe Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 
Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027

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. 
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Przedstawione  w  poniższej  tabeli  ramy  finansowe  zostały  określone  przy  uwzględnieni  środków,
niezbędnych do realizacji zadań wynikających z przedmiotowej Strategi tj. przeznaczonych na osiągnięcie
założonych celów strategicznych i szczegółowych (szczegóły w roz. IX. Cele strategiczne i szczegółowe)

Tabela  nr   55  -  Ramy  finansowe  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Miasta  i  Gminy
Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027

Cele strategiczne Cele szczegółowe
Ramy finansowe

w skali roku
Źródła

finansowania

I. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
zapobieganie jego 
skutkom

1. Ograniczenie skali bezrobocia i ubóstwa

550 000,00

-budżet gminy,
- budżet 
państwa, 
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2. Dążenie do wyrównania szans różnych grup 
społecznych na rynku pracy i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych

 II.   Tworzenie 
warunków sprzyjających 
umacnianiu instytucji 
rodziny oraz 
usprawnieniu jej 
funkcjonowania

1. Wspieranie działań mających na celu 
promowanie wartości rodziny

24 325 000,00

-budżet gminy,
- budżet 
państwa, 
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2. Prowadzenie kompleksowego wsparcia w 
celu polepszenia sytuacji rodzin w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
i socjalnych

3. Zapobieganie  degradacji społecznej i 
ekonomicznej rodzin i osób zagrożonych 
bezdomnością

III. Stworzenie warunków
do umożliwienia osobom 
bezdomnym 
przezwyciężenia 
problemu bezdomności, 
którego nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując 
własne możliwości i 
uprawnienia. 

1. Zagwarantowanie osobom dotkniętym lub 
zagrożonym bezdomnością bezpieczeństwa 
socjalnego (profilaktyka) oraz warunków do 
pełnienia właściwych, społecznie użytecznych 
ról 
i funkcji społeczno – zawodowych 
odpowiadających ich możliwościom i 
potrzebom:

30 000,00

-budżet gminy,
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2. Działania w zakresie koordynacji współpracy 
organizacji pomocowych na rzecz bezdomnych

 IV.  Przeciwdziałanie 
uzależnieniom oraz 
patologiom społecznym

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

50 000,00

-budżet gminy,
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia
społecznego dla osób nadużywających oraz 
uzależnionych od środków psychoaktywnych.
3. Zmniejszanie negatywnych skutków 
zdrowotnych i społecznych wynikających z 
uzależnień.
4. Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

V . Przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy 
w rodzinie

1. Zapewnienie kompleksowego i 
profesjonalnego wsparcia rodzinom uwikłanym 
w przemoc domową

11 500,00
-budżet gminy,
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2. Zwiększenie dostępności i efektywności 
działań profilaktycznych dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
adresowanych do różnych grup społecznych.
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3. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz 
ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz
zwiększanie kompetencji zawodowych osób 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie.
4. Zwiększenie świadomości społecznej 
z zakresu przemocy domowej

VI . 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  

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

4 500 000,00

-budżet gminy,
- budżet 
państwa, 
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa 
o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz osób
długotrwale lub ciężko chorych.
3. Kształtowanie przyjaznej przestrzeni 
publicznej.
4. Poprawa dostępności do informacji.

VII . Przeciwdziałanie 
izolacji i wykluczeniu 
społecznemu osób w 
podeszłym wieku

1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa 
o potrzebach i problemach ludzi starszych.

1 000 000,00

-budżet gminy,
- budżet 
państwa, 
- środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez gminę

2.  Wsparcie seniorów w środowisku domowym 
oraz poprzez wsparcie instytucjonalne

3.  Współpraca między osobami 
zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób 
starszych - wymiana dobrych doświadczeń.

RAZEM: 30 466 500,00

Źródło: opracowanie własne MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej 

XIII. Monitoring i ewaluacja

Wdrażanie  Strategii  obejmuje szereg  działań i  decyzji  związanych z  realizacją  planów i  zamiarów
strategicznych w danej instytucji, sektorze, czy też w danej jednostce samorządu terytorialnego. Aby jednak
była  możliwa  i  skuteczna realizacja  strategii,  koniecznym jest  ciągłe  i  systematyczne śledzenie  zjawisk
i problemów, które są bądź to podmiotem, bądź przedmiotem tejże Strategii.

W  trakcie  realizacji  Gminnej  Strategi  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Miasta  i  Gminy
Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 istotnym elementem, ale i wymogiem stawianym dokumentom
strategicznym, jest stosowanie monitoringu i ewaluacji, dzięki którym możliwe jest pozyskanie informacji
o stopniu osiągnięcia zakładanych celów, a także wskazanie niezbędnych w rekomendacjach działań jakie
należy podjąć, aby te cele osiągnąć. Monitoring zwiększa również efektywność podejmowanych działań.

Dla potrzeb efektywnego wdrażania Strategii zostanie Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
powoływany  Zespół  do spraw Monitoringu Gminnej  Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego celem będzie systematyczne:
• monitorowanie przebiegu realizacji zadań i osiągania celów operacyjnych – monitoring, 
•  identyfikacja  problemów,  które  ograniczyły  bądź  uniemożliwiły  realizację  wyznaczonych  zadań  –
ewaluacja, 
• przedstawienie rekomendacji  - wskazanie  zadań, które wymagają ewentualnego poszerzenia i dalszego
realizowania.

Termin ewaluacja odnosi się, w najbardziej ogólnym ujęciu, do oszacowania bądź określenia wartości
czegoś, polega na ocenie i interpretacji zgromadzonego materiału. Celem ewaluacji jest permanentne dążenie
do  ulepszania,  poprawy  skuteczności  i  wzrostu  efektywności  działań.  Ewaluacja  dostarcza  nam
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wiarygodnych i  przydatnych informacji  pozwalających na ocenę zrealizowanych działań i  zaplanowanie
zmian. 

W ramach realizacji Strategii będzie prowadzony monitoring w trybie ciągłym poprzez systematyczne
gromadzenie  i  analizę  danych  dotyczących  realizacji  Strategii,  systematyczną  kontrolę  i  monitoring
realizowanych  zadań  pod  względem  jakości,  czasu  oraz  efektywności,  oraz  ewaluację  bieżącą
przeprowadzaną  raz  do  roku.  Ewaluacja  bieżąca  wraz  z  wynikami  monitoringu  prezentowana  będzie  
w  corocznych  sprawozdaniach  z  realizacji  Gminnej  Strategi  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027. Ewaluacja całościowa przeprowadzona zostanie
w roku 2026 i związana będzie z rozpoczęciem prac nad kolejnym dokumentem strategicznym. 

Monitoring i ewaluacja będą obejmować następujące etapy: • zbieranie danych i informacji, • analiza
danych i  informacji,  •  ocena wyników, •  identyfikacja odchyleń i  przyczyn tych odchyleń • planowanie
korekt, • przygotowywanie sprawozdań. 

Za  prowadzenie  monitoringu  i  ewaluacji  Strategii  odpowiedzialny  jest  dyrektor  Ośrodka  Pomocy
Społecznej. 

W związku z prowadzonymi: monitoringiem i ewaluacją, konieczna może okazać się w toku wdrażania
i  realizacji  Strategi  jej  aktualizacja. Aktualizacji  Strategii  będzie  dokonywał  MOPSiWR  w  Dąbrowie
Tarnowskiej we  współpracy  z  pracownikami  Urzędu  Miejskiego w Dąbrowie  Tarnowskiej,  dyrektorami
placówek  oświatowych,  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  służbą  zdrowia
i Policją i innymi podmiotami, mającym na celu dobro społeczne.  Na podstawie zebranych materiałów oraz
bieżącego  monitoringu  strategii  wspólnie  z  przedstawicielami  wyżej  wymienionych  instytucji,
współpracujących  przy  tworzeniu  strategii,  zostaną  opracowane  zaktualizowane  elementy  niniejszego
dokumentu.  Uwzględnione  zostaną  m.  in. czynniki  środowiska  zewnętrznego,  które  ulegają  ciągłym
zmianom  (np.  zmiany  w  aktach  prawnych,  nowe  możliwości  pozyskiwania  zewnętrznych  środków
pieniężnych).

Realizacja Strategii będzie monitorowana w oparciu o wyszczególnione wskaźniki, ujęte w rozdziale
X niniejszego dokumentu pt  „Cele  strategiczne i  szczegółowe oraz  zadania: kierunki  działań  w sferze
społecznej,  wskaźniki  działań  oraz  sposób  realizacji  działań”  w  Tabeli  nr  54  pn.  „Cele  strategiczne
i  szczegółowe  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Miasta  i  Gminy  Dąbrowa
Tarnowska na lata 2021- 2027” w  kolumnie „WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ”.

W obszarze społecznym wskaźnikami będą m. in. 
• liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
• powody korzystania z pomocy; 
• formy udzielanej pomocy,
• liczba niebieskich Kart,
• liczba udzielonego wsparcia specjalistycznego,
• liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 
 i inne.

W obszarze gospodarczym   wskaźnikami będą m. in  :  
• liczba programów i projektów służących eliminowaniu skutków bezrobocia,
• liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych,
• liczba osób objętych pracą socjalną i kontraktem socjalnym cz. B.

Ponadto monitorowana będzie liczba programów i projektów przyjętych do realizacji, a także ilość
środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania zaplanowane w Strategii. Dane do pomiaru
wskaźników  pozyskiwane  będą  od  realizatorów  Strategii  (UM  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  MOPSiWR
w Dąbrowie Tarnowskiej, PUP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Dąbrowie Tarnowskie, CUW w Dąbrowie
Tarnowskiej, organizacje pozarządowe inne) poprzez otrzymane dane statystyczne, opisowe, sprawozdania
z realizacji programów i projektów i innych.

151



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

XIV. Aneksy

Aneks  1  –  wzór  narzędzia  badawczego  tj.  ANKIETA  „PROBLEMY SPOŁECZNE  W  OPINII
MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA TARNOWSKA” 
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ANKIETA 
dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027 zwracamy się do Państwa z
prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie,
że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.
Przedmiotem  sformułowanych  w  ankiecie  pytań  jest  zdiagnozowanie  postaw  i  opinii
mieszkańców  na  temat  oceny  jakości  życia  i  wyzwań  rozwojowych  gminy,  a  także
identyfikacja ich potrzeb.

1. Jak ocenia Pan/ Pani  warunki życia w gminie Dąbrowa Tarnowska?   (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ bardzo dobre   □ dobre   □ dostateczne   □ złe   □ nie mam zdania

2. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie gminy?   
(proszę zaznaczyć znakiem X  maksymalnie 3 odpowiedzi)

□  uzależnienia  (alkohol,  narkotyki)  □  bezdomność  □  przemoc  w  rodzinie  □
niepełnosprawność  i  długotrwała  choroba  □  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo
wychowawczych   □   problemy  ludzi  starszych  □  brak  poczucia  bezpieczeństwa
mieszkańców □ bezrobocie □ inne, jakie?………………………………..

3. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących warunków życia w   
Gminie?
□ 5 - bardzo dobra
□ 4 - dobra
□ 3 - przeciętna
□ 2 - zła
□ 1 - bardzo zła

a) organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe, sport i rekreacja) 
1□  2□  3□  4□  5□
b) dostęp do Internetu 1□  2□  3□  4□  5□
c) dostęp do Informacji na temat wydarzeń w Gminie 1□  2□  3□  4□  5□
d) dostęp do oferty kulturalnej 1□  2□  3□  4□  5□
e) organizacja imprez cyklicznych na terenie Gminy  1□  2□  3□  4□  5□
f) dostęp do usług z pomocy społecznej
1□  2□  3□  4□  5□
g) dostęp do usług opieki zdrowotnej 1□  2□  3□  4□  5□
h) bezpieczeństwo publicznego1□  2□  3□  4□  5□
i) Warunki mieszkaniowe 1□  2□  3□  4□  5□
j) Oferty edukacyjne szkół 1□  2□  3□  4□  5□
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k) dostępność przeszkoli 1□  2□  3□  4□  5□
l) Udział mieszkańców w życiu publicznym / możliwość działania w organizacjach
społecznych / pozarządowych 1□  2□  3□  4□  5□
m)  Lokalny  rynek  pracy  –  możliwość  znalezienia  pracy,  poziom  zarobków  
 1□  2□  3□  4□  5□
n) stan dróg 1□  2□  3□  4□  5□
o) stan środowiska naturalnego 1□  2□  3□  4□  5□

4. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie naszej gminy?   (proszę zaznaczyć 
znakiem X jedną odpowiedź)

□ tak   □ raczej tak  □ nie wiem, trudno powiedzieć   □ raczej nie  □ nie  □ nie mam zdania

5. Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy?   (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□  znam  takie  przypadki  □  słyszałem/łam  o  takich  przypadkach  □   nie  znam  takich
przypadków □   nie słyszałem/łam o takich przypadkach □ nie mam zdania

6. Jakie według Pana/Pani są przyczyny występowania przemocy domowej?    (proszę 
zaznaczyć znakiem X  maksymalnie 3 odpowiedzi)

□ uzależnienia  □  ubóstwo □ bezrobocie   □  wzorce  pokoleniowe  przemocy  □ zazdrość
□  choroby  □  rozpad  rodziny  □  bezdomność   □  niepełnosprawność  □  inne,  jakie?
…………………………….……..…………………………………………………………...

7. Jakie działania wg Pana/Pani konieczne są do podjęcia na rzecz rodzin dotkniętych   
przemocą domową? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ zwiększenie zakresu współpracy z policją  i sądami 
□ zwiększenie zakresu współpracy ze szkołami i służbą zdrowia 
□ poprawienie skuteczności procedury w przypadku stwierdzenia przemocy 
□ rozpowszechnienie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej 
□ podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjno- informacyjnych 
poświęconych przemocy i jej skutkom (akcje kampanie) 
□ nie ma potrzeby rozszerzenia działań 
□ nie mam zdania 
□ inne, jakie?…………………………………..

8. Jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo?    (proszę zaznaczyć 
znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□ brak  pracy  □  niechęć  do  pracy  □  niepełnosprawność/choroby  □  dziedziczenie
ubóstwa  □  uzależnienia  □  brak  wykształcenia  □  brak  wsparcia  rodziny  □
wielodzietność □ nie mam zdania  □ inne, jakie? …………..…………………..
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9. Jaki według Pana/Pani jest główny powód bezrobocia w gminie?    (proszę zaznaczyć 
znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□ trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy □ konieczność sprawowania opieki nad dziećmi
□ niskie kwalifikacje zawodowe □ niechęć do podjęcia pracy □ brak doświadczenia □ słabo
rozpowszechniane oferty pracy □ niechęć do pracy spowodowana korzystaniem z pomocy
społecznej  □ inne, jakie?……….………..

10.Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania   
bezrobociu? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ dobrze     □ dostatecznie       □ niedostatecznie        □ nie wiem

11.Jakie działania należy podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie?  
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□  organizowanie  prac  społecznie  użytecznych,  interwencyjnych  i  robót  publicznych  □
zwiększenie zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy □ wsparcie przy zakładaniu
własnej  działalności  □ szkolenia  dotyczące  możliwości  podwyższenia  kwalifikacji
zawodowych □ inne, jakie? …………………….………….

12.Na ile istotny zdaniem Pana/Pani jest problem osób bezdomnych w gminie?   (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□   istotny □  raczej istotny □  nie wiem/ trudno powiedzieć □ raczej nieistotny □ nieistotny

13.  Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny występowania problemu uzależnień? 
(proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□ bezrobocie / utrata pracy □ niezaradność życiowa □ konflikt rodzinny/rozpad rodziny
□ indywidualne skłonności □ wzorce społeczne □ dostępność do środków psychoaktywnych
□ nie mam zdania
□   inne, jakie?
………………………………………………………………………………………....………

14. Jak Pan/Pani ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania   
uzależnieniom? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ dobrze     □ dostatecznie     □ niedostatecznie    □ nie wiem

15.Jakie działania powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin?  
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ profilaktyka dzieci i młodzieży □ szersza oferta zagospodarowania czasu wolnego □ 
profilaktyka dorosłych/kształtowanie świadomości □ pomoc finansowa □ pomoc 



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

155

psychologiczno-terapeutyczna □  pomoc prawna □ pomoc medyczna □ inne, jakie? 
……………………………………………….…….…....

16.Jakie wg Pana/Pani problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w   
gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□ brak odpowiednich ofert pracy □ bariery architektoniczne □ długi okres oczekiwania na
rehabilitację  □ utrudniony  dostęp  do  usług  opiekuńczych  □ izolacja  społeczna  □  brak
akceptacji  przez  rodzinę  □  problemy psychologiczne  □  utrudniony  dostęp  do  placówek
rehabilitacyjnych □ inne, jakie?…………..…………………………………………………..

17.Jakie Pana/Pani zdaniem działania są konieczne do podjęcia w celu umożliwienia   
osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym?  (proszę zaznaczyć 
znakiem X jedną odpowiedź)

□ wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych □ wsparcie asystenta osoby 
niepełnosprawnej  □ likwidacja barier architektonicznych □ zwiększenie dostępu do lekarzy 
specjalistów □ zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej □ rozwój 
edukacji integracyjnej □ zapewnienie dostępu do rehabilitacji □ wspieranie organizacji 
pozarządowych w organizowaniu pomocy osobom niepełnosprawnym  □ inne, jakie? 
………………..……………………………...………………….….

18. Z jakimi problemami wg Pana/Pani musi się borykać środowisko seniorów?   (proszę 
zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□  brak  ofert  spędzania  wolnego  czasu   □  brak  odpowiedniej  opieki  medycznej  □  brak
akceptacji ze strony środowiska  □  bariery architektoniczne  □ samotność  □  brak wsparcia
rodziny □ schorzenia wieku podeszłego □  niepełnosprawność □ problemy finansowe □ brak
miejsca spotkań □ inne, jakie?……………………………………………….…..

19.Jakie działania wg Pana/Pani umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w   
życiu społecznym na terenie gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ profilaktyka zdrowotna dla osób starszych □ zwiększenie dostępu do opieki medycznej,
rehabilitacji  i  pomocy społecznej  □ organizowanie imprez dla seniorów  □  uwrażliwianie
społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych  □ rozszerzenie wolontariatu wobec osób
starszych □ poszerzenie oferty placówek o charakterze dziennym □  promowanie  klubów
seniora □ inne, jakie?…………………………………..……………………………………...

20.Czy Pani/Pana zdaniem w działaniach realizowanych na terenie gminy uwzględnia  
się potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych?  (proszę zaznaczyć znakiem X jedną
odpowiedź)

□  tak     □  raczej tak    □ nie wiem, trudno powiedzieć     □  raczej nie     □  nie
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21.Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach   
opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego?   (proszę 
zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□  uzależnienia  □ bezrobocie  □  przemoc  w  rodzinie  □ niepełnosprawność/długotrwała
choroba  □ wielodzietność  □ rozpad  rodziny  □ samotne  wychowywanie  □ niskie
umiejętności rodzicielskie/wychowawcze □ inne, jakie? …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

22. Jakie działania wg Pana/Pani należy realizować, by  poprawić sytuację rodzin   
niewydolnych wychowawczo? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□  pomoc  terapeutyczna  □  praca  socjalna  □  zwiększenie  ofert  instytucji  wspierających
rodzinę  □  zwiększenie aktywności zawodowej rodziców  □ wyższe świadczenia pieniężne
dla rodzin wielodzietnych  □  zwiększenie ofert  spędzania wolnego czasu  □ zwiększenie
liczby  warsztatów  kompetencji  rodzicielskich  dla  rodziców  □  inne,  jakie?
………………………………………………………………………………..…….

23.Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzega Pan/Pani   
najczęściej w naszej gminie?  (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)

□ zaniedbania socjalne (niedożywienie, higiena) □ sieroctwo □ demoralizacja □ sięganie po
substancje uzależniające □ przestępczość □ wulgarność/agresja □ wandalizm □ uzależnienie
od Internetu  □ brak pozytywnych wzorców i autorytetów  □  brak zorganizowanych form
spędzania wolnego czasu □ przemoc domowa  □ przemoc szkolna □ brak wsparcia i kontroli
rodziców/opiekunów □ zaniedbanie wychowawcze   □ inne, jakie?…………………

24.Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie zaspokaja   
potrzeby mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ tak     □ nie    □ nie wiem

25.Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki przedszkolnej w gminie zaspokaja potrzeby   
mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

 □ tak    □ nie    □ nie wiem

26.Jak Pani/Pan ocenia ofertę edukacyjną szkół w gminie?   (proszę zaznaczyć znakiem X
jedną odpowiedź)

□ dobrze    □ dostatecznie     □ niedostatecznie     □ nie wiem

27.Jaka  jest  według  Pani/Pana  atrakcyjność  oferty  kulturalnej  w  gminie?    (proszę
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ dobra       □ dostateczna      □ niedostateczna      □ nie wiem
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28.Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie ochrony zdrowia?   (proszę
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ dobrze       □ dostatecznie      □ niedostatecznie     □ nie wiem

29.Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie sportu i rekreacji?   (proszę
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ dobrze        □ dostatecznie       □ niedostatecznie      □ nie  wiem.

30. Jakie działania powinien podjąć samorząd gminny, aby ograniczyć obszary 
problemów społecznych? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)

□ pozyskiwanie  dodatkowych  środków  finansowych  □ tworzenie  warunków  do
powstawania  nowych  miejsc  pracy  □ utworzenie  nowych  mieszkań  socjalnych  i
komunalnych  □ kontynuowanie projektów socjalnych  □ rozwijanie jednostki organizacji
pomocy  społecznej  □ zwiększenie  zakresu  usług  opiekuńczych  dla  osób
niepełnosprawnych/starszych □ wspieranie rodziny w sprawowaniu jej funkcji □ stworzenie
ogrzewalni dla bezdomnych □  inne, jakie?…………………………………...

31.Jakich  Pani/Pana  zdaniem  działań,  inicjatyw,  które  mogłyby  integrować,  
aktywizować  lokalną  społeczność  czy  przyczyniać  się  do  łagodzenia  bądź
rozwiązywania  lokalnych  problemów  społecznych  oraz  pełniejszego  zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, brakuje w gminie? (proszę podać maksymalnie 2 propozycje)

1..............................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................…

Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę 

Płeć: □ Kobieta □ Mężczyzna

Wiek: □ poniżej 20 lat □ 20-25 lat □ 26-35 lat □ 36-45 lat □ 46-55 lat □ 56-65 lat □ powyżej
65 lat 

Wykształcenie: □ podstawowe □ gimnazjalne □ zasadnicze zawodowe □ średnie □ wyższe 

Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
□ uczę się
□ jestem bezrobotna
□ prowadzę własną działalność gospodarczą
□ pracuję – umowa  o pracę□ pracuję dorywczo w niepełnym wymiarze godzin/praca na 
umowę zlecenie/o dzieło
□ nie pracuję – urlop rodzicielski/wychowawczy
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Aneks 2 – wzór formularzu konsultacji społecznych 

 Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia  Nr ……./2020 

Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  z dnia …………. 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027

FORMULARZ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
DOTYCZĄCY PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA LATA 2021 – 2027

1.   Dane uczestnika konsultacji społecznych:

Imię i nazwisko

Nazwa instytucji/ organizacji

Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
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□ jestem rolnikiem
□ jestem emerytem/rencistą

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

Wypełnioną  ankietę  prosimy  przekazać  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i
Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,   ul.  Kościuszki  15A,  33-200  Dąbrowa
Tarnowska.  W  celu  minimalizacji  możliwości  wystąpienia  bądź  rozprzestrzeniania  się
wirusa COVID 19, wypełnione ankiety można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce
pocztowej znajdującej się przy budynku MOPSiWR od strony parkingu.

Termin wypełnienia ankiety: do dnia 02.10.2020r.
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2.    Zgłaszane  uwagi,  wnioski,  propozycje  do przedstawionego  projektu  Uchwały  Rady  Miejskiej
w  Dąbrowie  Tarnowskiej w  sprawie  przyjęcia  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021- 2027:

Lp.

Część dokumentu,
którego dotyczy uwaga

(rozdział, numer strony) 
*W przypadku celu

strategicznego proszę
wskazać numer

Obecne 
brzmienie

Proponowane
brzmienie

Uzasadnienie

3. Propozycje uzupełnień (innych niż wymienione w powyższej tabeli) zmian przedstawionego projektu
dokumentu wraz z uzasadnieniem:

Treść propozycji Uzasadnienie

*Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie  moich  danych  osobowych,  zbieranych  w  celu
konsultacji  społecznych  projektu  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  w  sprawie  przyjęcia  Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2027 zgodnie

159



GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
MIASTA I GMINY DĄBROWA TARNOWSKA 2021 – 2027

z   Ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (DZ.U.  z  2019.1781)  oraz  Rozporządzeniem
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

………………………, dnia………………                            ……………………...…………..……….   
      /miejscowość/                                     /Czytelny podpis/

* UWAGA
Wypełniony  załącznik  należy w  terminie  do  dnia  1  grudnia  2020r. przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres
e-mail:  sekretariat@mopsiwr.pl lub  dostarczyć  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w
Dąbrowie Tarnowskiej,  ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia
bądź  rozprzestrzeniania  się  wirusa  COVID  19,  wypełniony  formularz  konsultacji  społecznych  można  dostarczyć
poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku MOPSiWR.

XV. Wykaz tabel, wykresów i rysunków

1. Spis wykresów:
Wykres nr 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2017–2019
Wykres nr 2. Procentowy udział osób korzystających z pomocy społecznej z ogólnej liczby mieszkańców
Gminy
Wykres  nr  3.  Liczba  osób  korzystających  z  pomocy  społecznej  w  podziale  na  wiek  i  płeć  wg  liczby
świadczeń wypłaconych w latach 2017 – 2019
Wykres nr 4. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Wykres nr 5. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Wykres nr 6. Liczba udzielonych świadczeń opiekuńczych
Wykres nr 7. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Wykres nr 8. Ocena warunków życia w gminie Dąbrowa Tarnowska
Wykres nr 9. Najważniejsze problemy występujące w gminie Dąbrowa Tarnowska w opinii ankietowanych
Wykres  nr  10.  Stopień  zadowolenia  ankietowanych  w  kwestii  organizacji  czasu  wolnego  (koła
zainteresowań, kluby sportowe, sport, rekreacja
Wykres nr 11.  Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do Internetu
Wykres nr 12.  Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do informacji na temat wydarzeń
w gminie Dąbrowa Tarnowska
Wykres  nr  13.  Stopień  zadowolenia  ankietowanych  w  kwestii  dostępu  do  oferty  kulturalnej  w  gminie
Dąbrowa Tarnowska
Wykres nr 14. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii  organizacji  imprez cyklicznych  w gminie
Dąbrowa Tarnowska
Wykres nr 15. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostęp do usług z pomocy społecznej
Wykres nr 16. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu do usług opieki zdrowotnej
Wykres nr 17. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii bezpieczeństwa  publicznego
Wykres nr 18. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii warunków mieszkaniowych
Wykres nr 19. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii oferty edukacyjne szkół
Wykres nr 20. Stopień zadowolenia mieszkańców z  poszczególnych warunków życia
Wykres nr 21. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii udziału mieszkańców w życiu publicznym
Wykres nr 22. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii dostępu lokalnego rynku pracy
Wykres nr 23. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii stanu dróg
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Wykres nr 24. Stopień zadowolenia ankietowanych w kwestii stanu środowiska naturalnego
Wykres nr 25. Poczucie bezpieczeństwa w gminie Dąbrowa Tarnowska
Wykres nr 26. Występowanie  zjawiska przemocy w najbliższym otoczeniu w opinii ankietowanych
Wykres nr 27. Przyczyny występowania przemocy domowej w opinii ankietowanych
Wykres nr 28. Działania konieczne do podjęcia na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową  w opinii
ankietowanych
Wykres nr 29. Przyczyny popadania w ubóstwo w opinii ankietowanych
Wykres nr 30. Główne powody bezrobocia w gminie Dąbrowa Tarnowska w opinii ankietowanych
Wykres nr 31. Ocena realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w gminie Dąbrowa
Tarnowska w opinii ankietowanych
Wykres nr 32. Działania, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie
Wykres nr 33. Problem osób bezdomnych w gminie
Wykres nr 34. Przyczyny występowania problemu uzależnień w gminie
Wykres nr 35. Ocena realizacji  działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
Wykres nr 36. Działania jakie powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin
Wykres nr 37. Najczęstsze problemy dotykające osoby niepełnosprawne w gminie
Wykres nr 38. Działania konieczne do podjęcia w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego
udziału w życiu społecznym
Wykres nr 39. Problemy z jakimi boryka się w gminie środowisko seniorów
Wykres nr 40. Działania, które umożliwią osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym
Wykres nr 41.  Ocena czy w działaniach realizowanych na terenie gminy uwzględnione są potrzeby osób
starszych i niepełnosprawnych 
Wykres nr 42. Przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego
Wykres nr 43. Działania, które należy realizować, by poprawić sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo
Wykres  nr  44.  Najczęściej  dostrzegane  w  gminie negatywne  zjawiska  odnoszące  się  do  dzieci
i młodzieży
Wykres nr 45.  Ocena oferty opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie pod kątem czy zaspokojone są potrzeb
mieszkańców gminy
Wykres  nr  46.  Ocena  oferty  opieki  przedszkolnej w  gminie  pod  kątem  czy  zaspokojone  są  potrzeb
mieszkańców gminy
Wykres  nr  47.  Ocena  oferty  edukacyjnej  szkół w  gminie  pod  kątem  czy  zaspokojone  są  potrzeb
mieszkańców gminy
Wykres nr 48. Ocena oferty kulturalnej w gminie pod kątem atrakcyjności dla mieszkańców gminy
Wykres nr 49. Ocena oferty w zakresie ochrony zdrowia w gminie pod kątem dostępności dla mieszkańców
gminy
Wykres nr 50. Ocena oferty w zakresie sportu i rekreacji w gminie pod kątem dostępności dla mieszkańców
gminy
Wykres  nr  51.  Działania  jakie  powinien  podjąć  samorząd  gminny,  aby  ograniczyć  obszar  problemów
społecznych
Wykres nr 52. Działania i inicjatywy, które w pełni zaspokajałyby potrzeby mieszkańców Gminy Dąbrowa
Tarnowska
Wykres nr 53. Metryczka- płeć respondentów 
Wykres nr 54. Metryczka- wiek respondentów 
Wykres nr 55. Metryczka- wykształcenie respondentów 
Wykres nr 56. Metryczka- sytuacja zawodowa respondentów

Spis tabel:
Tabela  nr  1.  Dane  na  temat  liczby ludności,  powierzchni  gminy i  gęstości  zaludnienia  z  podziałem na
sołectwa
Tabela nr 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2017–2019
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Tabela nr 3.  Struktura wiekowa mieszkańców  Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  w rozbiciu na grupy
wiekowe i płeć w latach 2017–2019
Tabela nr 4. Ruch naturalny ludności w Gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 – 2019
Tabela nr 5. Gminne migracje na pobyt stały  wg płci migrantów w latach 2017 – 2019
Tabela nr 6. Dane statystyczne dot.  placówki zapewniającej opiekę dzieciom do lat 3, obejmujące okres
2016/2017 – 2019-2020
Tabela nr 7. Dane statystyczne dot. placówki zapewniającej opiekę dzieciom w wieku  3 – 6 lat, obejmujące
okres 2016/2017 – 2019-2020
Tabela nr 8. Dane dotyczące szkół podstawowych i gimnazjalnych na Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020
Tabela  nr   9.  Dane  dotyczące  placówek  oświatowych z  Gminy  Dąbrowa   Tarnowska  w okresie  nauki
szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020
Tabela nr 10. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne wypłacane  przyznane uczniom z terenu Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska w okresie nauki szkolnej od 2016/2017 do 2019/2020
Tabela nr 11. Oferta kulturalna dostępna na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska  w okresie 2017–2019
Tabela nr 12. Ogólna liczba księgozbioru oraz liczba czytelników w bibliotekach na terenie Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska  w okresie 2017 – 2019 
Tabela nr 13. Zasoby mieszkalne Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2017 – 2019
Tabela nr 14. Rodzaje przestępstw wraz ze wskaźnikiem ich wykrywalności  popełnionych  w okresie 2017-
2019 na terenie Miasta Dąbrowa Tarnowska oraz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr 15. Liczba przeprowadzonych interwencji procedura Niebieskiej Kart w okresie 2017 – 2019
Tabela  nr 16.  Liczba przeprowadzonych spotkań  przez funkcjonariuszy Policji w okresie 2017 – 2019 na
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr 17. Liczba doprowadzeń (Sąd, Prokuratura, Zakład Karny) w okresie 2017–2019
Tabela nr 18. Liczba nałożonych: MKK, pouczeń  i wniosków o ukaranie do sądu w latach 2017– 2019
Tabela nr 19. Dane dotyczące ruchu drogowego w Gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2017–2019
Tabela nr 20. Wykaz jednostek współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparciem
Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z charakterystyką tej współpracy
Tabela nr 21. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji
Tabela nr 22.  Liczba rodzin i liczba osób w rodzinie korzystających z pomocy społecznej
Tabela  nr  23. Liczba  osób korzystających  z  pomocy  społecznej  w  podziale  na  wiek  i  płeć  wg  liczby
świadczeń wypłaconych w latach 2017 – 2019
Tabela nr 24. Powody udzielania pomocy rodzinom w latach 2017 – 2019
Tabela nr 25. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Tabela nr 26. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Tabela nr 27. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Tabela nr 28. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych
Tabela nr 29. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Tabela nr 30. Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego
Tabela nr 31. Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz
korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Tabela nr 32. Liczba udzielonych świadczeń opiekuńczych
Tabela nr 33. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach
Tabela nr 34. Liczba rodzin korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego
Tabela nr 35. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny
Tabela nr 36. Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr 37. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia zarejestrowanych w PUP  z terenu Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr 38. Liczba bezrobotnych w rozbiciu na grupy wiekowe, zarejestrowanych w PUP  z terenu Miasta
i Gminy Dąbrowa Tarnowska
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Tabela nr  39.  Struktura bezrobotnych w uwzględnieniem stażu pracy  zarejestrowanych w PUP  z terenu
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr 40.  Wyszczególnienie liczy bezrobotnych wraz z podjętymi działaniami na terenu Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr 41. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska
Tabela  nr   42.  Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów  gospodarki  narodowej  w  Gminie  Dąbrowa
Tarnowska
Tabela nr 43. Wyszczególnienie liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na powód jej
udzielenia oraz ich procentowy udział w ogóle korzystających ze wsparcia
Tabela nr 44. Liczba postępowań z użyciem procedury Niebieskiej Kart
Tabela nr 45. Liczba Niebieskich Kart założonych w 2019r. z podziałem na sołectwa w 2019r. 
Tabela nr 46. Liczba zorganizowanych przez ZI ds. przemocy  grup roboczych
Tabela nr 47. Liczba rodzi korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie
Tabela nr 48. Liczba udzielonych porad specjalistycznych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uwikłanych 
w Przemoc Domową w MOPSiWR
Tabela nr  49. Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny
Tabela  nr 50. Dane  dotyczące  zrealizowanych  działań  w  celu  zmniejszanie  negatywnych  skutków
zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień
Tabela  nr   51.   Dane  dotyczące  osób  w wieku  poprodukcyjnym,  korzystających  z  pomocy  społecznej
z MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej 
Tabela nr 52. Działania i inicjatywy, które w pełni zaspokajałyby potrzeby mieszkańców Gminy Dąbrowa
Tarnowska
Tabela nr 53. Analiza SWOT Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Tabela nr  54. Cele strategiczne i szczegółowe  Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021–2027
Tabela nr  55. Ramy finansowe Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska na lata 2021–2027

Spis rysunków:
Rysunek 1. Mapa Polski
Rysunek 2. Mapa Gminy Dąbrowa Tarnowska
Rys. nr 3 – Schemat organizacyjny MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
Rys.4 -  Uwarunkowania dziedziczenia biedy

XV. Bibliografia

Źródła prawa:
1. Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  roku (DZ.  U.  z   2009r.  Nr  114

poz.946)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r . (tj. Dz. U. z 2019r.
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Lokalne prawa, programy, raporty i sprawozdania:
1. Uchwała  Nr  XX/294/16  Rady  Miejskiej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  z  dnia  27  września  2016  r.

w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny
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2. Regulamin Organizacyjny MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska
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4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Dąbrowa Tarnowska
6. Sprawozdanie  z realizacji  działań wynikających z Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2017 rok, 
7. Sprawozdanie  z realizacji  działań wynikających z Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2018 rok, 
8. Sprawozdanie  z realizacji  działań wynikających z Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020 za 2019 rok, 
9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2020
10. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
12. Analiza  wyników  ankiety  dot.  opracowania  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych

Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027
13. Raport o stanie Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 
14. Raport o stanie Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2019 
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9. Bezdomność jako problem społeczny i  indywidualny – możliwości  profilaktyki,  red.  Małgorzata

Piechowicz, Resocjalizacja Polska Nr 3/2012,
10. Bezrobocie  jako  zjawisko  społeczne  stanowiące  zagrożenie  dla  kształtowania  się  rynku  pracy

w  Polsce,  Alicja  Kłos,  Katarzyna  Tomaszewska,  Państwowa  Wyższa  Szkoła  Techniczno-
Ekonomiczna w Jarosławiu, wyd. Społeczeństwo. Edukacja. Język 2

11. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 [https://www.gov.pl/web/
uw-mazowiecki/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020 ]

12. Wybrane  zagadnienia  pedagogiki  rodziny,  red.  A.  Błasiak,  E.  Dybowska,  Wyższa  Szkoła
Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”, wyd. WAM Kraków 2010, 

13. Skąd się bierze bieda?, Anna Kurowska, Zeszyt , Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008, 
[ https://for.org.pl/upload/File/zeszyty/Zeszyty_Skad_sie_bierze_bieda_Kurowska.pdf ]
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1. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start   
2.  https://powiatdabrowski.pl/strona-glowna.html 
3. http://www.dabrowatar.pl   
4. https://www.ddkdabrowa.pl   
5. http://www.mbp.dt.pl   
6. http://www.pcprdt.pl   
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9. https://zozdt.pl   
10. http://www.wtz.dt.pl   
11. http://www.sdsolesnica.pl   

Dane uzyskane z instytucji:
1. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
2. Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie Tarnowskiej
3. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska
5. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
6. Dąbrowski Dom Kultury
7. Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej
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