
(Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Miejskiej w Starym Sączu w dniu 28 marca 2018 r.
na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej)

I. Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu za 2017 r.

1.  Realizacja  świadczeń  pieniężnych  i  niepieniężnych  z  pomocy  społecznej  (art.  36  ustawy o
pomocy społecznej.
1.1. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.
1.1.1. Zasiłki stałe.
- liczba beneficjentów – 90,
- liczba świadczeń – 872,
- średnia wysokość świadczenia – 490 zł miesięcznie,
- średni okres pobierania świadczenia – 10 miesięcy,
Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.
Plan finansowy na 2017 r. wynosi 448.000,00 zł, wykonano 427.024,00 zł (na rzecz osób fizycznych),
tj. 95,32 %.
Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w 100%.

1.1.2. Zasiłki okresowe.
Zadania własne.

Lp.
Cel przyznania

pomocy
Liczba

świadczeń
Liczba osób/
w rodzinie

Wydatki
Środki
własne
gminy

Dotacja
Wojewody

Zasiłki okresowe 1503 297/875 430.299,93 299,93 430.000,00

- średnia wysokość świadczenia - 286,00 zł miesięcznie,
- średni okres pobierania świadczenia - 5 m-cy,

1.1.3. Zasiłki celowe i specjalne celowe.
Zadania własne.

Lp.
Cel przyznania

pomocy
Liczba

świadczeń
Liczba osób/
w rodzinie

Wydatki
Środki
własne
gminy

Dotacja
Wojewody

Zasiłki celowe 561 325/804 200.638,50 200.638,50 -

- średnia wysokość świadczenia - 358,00 zł,
- średni okres pobierania świadczenia – jednorazowe,

Plan  finansowy na  2017 r.  na  zasiłki  okresowe,  celowe i  specjalne  celowe wynosi  645.000,00 zł,
wykonano 630.938,43 zł, tj. 97,82 %.

1.1.4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.
Nie realizowano tego świadczenia – brak wnioskodawców. 

1.1.5. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.
Nie realizowano tego świadczenia – brak wnioskodawców. 

1.1.6.  Świadczenie pieniężne na utrzymanie i  pokrycie  wydatków związanych z nauką języka
polskiego  dla  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy,
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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.
Nie realizowano tego świadczenia – brak wnioskodawców. 

1.1.7. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
- wysokość dotacji - 171. 627,68 zł,
- koszty obsługi wynosi 1,5%, co daje kwotę 2.326,87 zł,
- liczba opiekunów - 40,
- liczba świadczeń – 464,
- średnia wysokość świadczenia: 372,47 zł,
- średni okres przyznania: świadczenie ma charakter świadczenia stałego,
- zadanie zlecone, w 100% finansowane przez MUW.

1.2. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej.
1.2.1. Praca socjalna.
Praca socjalna  świadczona jest  na rzecz poprawy funkcjonowania osób i  rodzin w ich środowisku
społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 
1)  z  osobami  i  rodzinami  w  celu  rozwinięcia  lub  wzmocnienia  ich  aktywności  i  samodzielności
życiowej;
2)  ze  społecznością  lokalną  w  celu  zapewnienia  współpracy  i  koordynacji  działań  instytucji  i
organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. 
W  pracy  socjalnej  wykorzystuje  się  właściwe  tej  działalności  metody  i  techniki,  stosowane  z
poszanowaniem  godności  osoby  i  jej  prawa  do  samostanowienia.  Praca  socjalna  świadczona  jest
osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca 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. 
Praca  socjalna  jest  opisana  w  kwestionariuszach  wywiadów środowiskowych  lub  na  formularzach
„karta pracy socjalnej. 
Zawarto  67  kontraktów  socjalnych  związanych  z  aktywizacją  zawodową,  wyremontowaniem
mieszkania, podjęcia leczenia, wychodzenia z bezdomności. 
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1.2.2. Bilet kredytowany. 
Nie realizowano tego świadczenia – brak wnioskodawców. 

1.2.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej,  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za  osoby  uczestniczące  w  zajęciach  w  centrum
integracji społecznej.

Liczba osób
Liczba

świadczeń
Wydatki

85213 par. 2010 - składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne z tego:

61 628 44.371,98

 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 17 188 23.779,98

za osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekunów 27 253 11.840,40

za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 17 187 8.751,60

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 80.967,00 zł, wykonano 78.813,91 zł, tj. 97,34 %.
Opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  za  osoby  pobierające  świadczenie

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym.
Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za: 
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 61 osób pobierających świadczenia rodzinne w ilości 628 składek, w wysokości 44.371,98 zł 
(dotacja Wojewody).

 72 podopiecznych pobierających zasiłek stały w ilości 704 składek, w wysokości 34.441,93 zł  
(dotacja Wojewody),

1.2.4. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z pomocy społecznej.
Nie realizowano, brak wnioskodawców.

1.2.5. Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie.
Nie realizowano tego świadczenia – brak wnioskodawców. 

1.2.6. Sprawienie pogrzebu.
Nie realizowano tego świadczenia – brak wnioskodawców. 

1.2.7. Poradnictwo specjalistyczne.
Poradnictwo  specjalistyczne,  w  szczególności  prawne,  psychologiczne  i  rodzinne,  jest  świadczone
osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest w ramach Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie, ul. Bandurskiego 14 B, Stary Sącz, tel. 18 446 14 35.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu
prawa  rodzinnego  i  opiekuńczego,  zabezpieczenia  społecznego,  ochrony  praw  lokatorów.
Prawnik dyżuruje raz na dwa tygodnie w czwartki, między godziną 16.00 i 18.00. Udzielono 18 porad
prawnych.

Poradnictwo  psychologiczne realizuje  się  przez  procesy  diagnozowania,  profilaktyki  i
terapii. Psycholog dyżuruje raz na dwa tygodnie w czwartki, między godziną 16.00 i 18.00. Udzielono
10 porad psychologicznych.

Poradnictwo rodzinne(socjalne) obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki
nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Pracownik socjalny dyżuruje raz w tygodniu, w
czwartki, między godziną 16.00 i 18.00. Udzielono 63 porady socjalne.

Dyżury  w  Punkcie  Konsultacyjnym  pełnią  pracownicy  socjalni  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholog, prawnik.
W Punkcie odbywają się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie,  spotkania  grup  roboczych  z  osobami  doznającymi  i  stosującymi  przemoc  w  rodzinie,
spotkania  grupy AA „Poprad,  posiedzenia  GKRPA i  podkomisji,  szkolenia  i  spotkania  w ramach
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  spotkania  z
pedagogami i nauczycielami. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło w 2017 r. 21 Niebieskich Kart, w tym:
- 5 założonych przez pracowników socjalnych,
- 16 założonych przez Policję.

Obsługę  administracyjno  –  techniczną  Zespołu  Interdyscyplinarnego  zapewnia  Ośrodek  Pomocy
Społecznej. 

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego:
- przyjęto 29 zgłoszeń nadużywania alkoholu, w tym:
- 3 z ZI,
- 4 z Policji,
- 2 z Prokuratury,
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- 5 z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 11 od członków rodzin,
4 od Sądu Rejonowego (od kuratora).

1.2.8. Interwencja kryzysowa. 
Nie występowała. 

1.2.9. Schronienie. 
Liczba osób, którym przyznano świadczenia – 2,
Liczba świadczeń – 241,
Kwota świadczeń – 3813 zł,
Liczba rodzin – 2,
Liczba osób w rodzinach – 2.

1.2.10. Posiłek.

Lp Zadanie
Liczba osób/w

rodzinie
Wydatki Środki własne

gminy
Dotacja

Wojewody

1
Posiłek  w  szkołach
(20/80%)

593 373.501,38 81.501,38 292.000,00 

2
Świadczenia 
rzeczowe (40/60%)

133/266 112.630,89 47.230,89 65.400,00 

3
Zasiłek celowy 
(40/60%)

2/6 1.000,00 400,00 600,00 

RAZEM 813 487.132,27 129.132,27 358.000,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu prowadzi dożywianie w formie:

1.  Gorącego posiłku  dla  uczniów w szkołach.  Od 2017 r.  funkcjonuje  gminna  stołówka centralna
obsługująca 6 szkół w gminie: w Przysietnicy, w Moszczenicy Niżnej, w Popowicach, w Gołkowicach,
Szkoła Nr 2 w Starym Sączu, oddział przedszkolny w Barcicach. Pozostałym szkołom w gminie posiłki
przygotowują ajenci wyłonieni w przetargu publicznym. 

2.  Zakupu  artykułów spożywczych.  Mieszkańcy  gminy  mogą korzystać  z  artykułów spożywczych
nabywanych w wyłonionym poprzez zapytanie ofertowe sklepie. Dzienna stawka to 4,00 zł na osobę.

3. Gorącego posiłku dla osób dorosłych. Mieszkańcy gminy mogą także korzystać z jednego ciepłego
posiłku dziennie w jednym z lokali gastronomicznych. 

Powyższe formy dożywiania kierowane są do osób, które spełniają  kryterium dochodowe tj.  951 zł
miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej albo 771 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Dożywianie  przyznawane  jest  w  formie  decyzji  administracyjnej,  którą  poprzedza  wywiad
środowiskowy. 

O dożywianie należy zwrócić się poprzez pracownika socjalnego. 

Dożywianie finansowane jest z państwowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020”, a także ze środków gminnych. 

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 506.000,00 zł, wykonano 487.132,27 zł, tj. 96,27 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 487.132,27 zł, z tego:
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1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 487.132,27 zł   

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianie mieszkańców jest zadaniem
własnym gminy. Wydatki razem – 487.132,27 zł
Środki gminy  –  129.132,27 zł  (27 % kosztów programu).
Środki z dotacji Wojewody –  358.000,00 zł  (73 % kosztów programu).

1.2.11. Niezbędne ubranie.
Świadczenie to było realizowane za pomocą zasiłku celowego przeznaczonego na zakup niezbędnej
odzieży i obuwia. 
- liczba świadczeniobiorców 27,
- przeznaczona kwota – 4050 zł.

1.2.12.  Usługi  opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych
domach pomocy.

W 2017 r. zatrudnionych było 5 opiekunek środowiskowych w wymiarze 5 etatów (w tym 1 pracownik
przebywał na zwolnieniu chorobowym przez 8 m-cy).
Usługi opiekuńcze prowadzone przez OPS są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków
gminy. 
W 2017 r.  39 osób starszych zostało objętych pomocą opiekunek środowiskowych, w ilości  7.114
godz. , 
Średni koszt jednej godz. w 2017 r. wynosił 22,57 zł (rzeczywisty – 25,74 zł).
Zakres zadań opiekunek środowiskowych:
 świadczenie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają opieki,
 zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osoby wymagającej opieki – zakupy, przygotowanie 

posiłków, utrzymywanie czystości pomieszczeń, spacery z podopiecznym, podawanie lekarstw, 
organizacja wizyt lekarskich,

 opieka higieniczno – sanitarna. 
Plan finansowy na 2017 r. wynosi 204.000 zł, wykonano 199.867,97 zł, tj. 97,97 %.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  kieruje  uczestników  do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w
Cyganowicach. W 2017 r. 38 uczestników brało udział w ŚDS. Przeprowadzono też 38 wywiadów
aktualizacyjnych służących bieżącej analizie sytuacji osób korzystających z ŚDS. 

1.2.13. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. 
W 2017 r. 5 osób starszych zostało objętych pomocą opiekunek środowiskowych, w ilości 579 godz. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone przez OPS są zadaniem własnym gminy finansowanym
ze środków gminy. 
Średni koszt jednej godz. w 2017 r. wynosił 22,57 zł (rzeczywisty – 25,74 zł).

1.2.14. Mieszkanie chronione. 
Nie  realizowano  tego  świadczenia.  Gmina  Stary  Sącz  nie  posiada  mieszkań  chronionych.  Podjęto
starania w kierunku zaadaptowania budynku byłej szkoły podstawowej w Popowicach lub budynku
byłego OPS w Starym Sączu do tego celu. Dalsze prace uzależnione są od zmiany charakteru prawnego
budynku  –  z  funkcji  oświatowej/usługowej  na  mieszkalną,  co  pociąga  za  sobą  zmianę  planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Gmina  Stary  Sącz  podpisała  umowę  z  Gminą  Łabowa  dotyczącą  możliwości  umieszczania
mieszkańców Starego Sącza w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym na terenie Gminy Łabowa w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
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1.2.15. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 24,
- liczba świadczeń – 257,
- średnia miesięczna dopłata gminy do pobytu mieszkańca DPS – 2100 zł
Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 549.594,63  zł, 
Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jako zadanie własne są w całości
finansowane przez gminę. 

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 551.000,00 zł, wykonano 549.594,63 zł, tj. 99,74 %.

2. Świadczenie wychowawcze.
Plan finansowy na 2017 r. wynosi 20.065.000,00 zł, wykonano 20.028.343,73 zł, tj. 99,82 %.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci,
którym wypłacono

świadczenie 

Liczba
rodzin

Liczba
świadczeń

Kwota

1 2 5
Świadczenia 
wychowawcze 
wraz z kosztami 
obsługi

3 684 2 149 39 609 19.736.343,73

Koszty obsługi 292.000,00

3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Lp. Wyszczególnienie
Rzeczywista

liczba
świadczeń

Liczba
osób 

Średnia
wysokość
świadcz.

Wykorzystana
dotacja

 ogółem, w tym: 54 400 4 428 X 10 056 994,40

I. świadczenia rodzinne 52 668 X X 9 178 015,67

1. Zasiłki rodzinne pobierane na: 29 346 3 061 X 3 373 609,05

1.1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 7 296 817 93,59 682 802,33

1.2
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 
ukończenia 18 roku życia

19 420 1 915 120,74 2 344 743,27

1.3
dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia

2 630 329 131,58 346 063,45

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 15 701 3 271 X 1 742 445,54
2.1 urodzenia dziecka 175 144 788 137 971,48

2.2
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego

974 133 380,38 370 494,34

2.3 samotnego wychowania dziecka 891 91 195,12 173 849,18

2.4
kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego

951 88 105,30 100 143,11

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 3 031 1 740 55 167 635,44

2.6
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania

4 013 544 67,27 269 954,05

2.7 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 666 531 92,20 522 397,94
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3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 255 255 1 000 255 000,00

4. Świadczenia opiekuńcze 6 403 569 X 2 324 385,00

4.1 zasiłek pielęgnacyjny 4 822 421 153,00 737 766,00

4.2 specjalny zasiłek opiekuńczy 706 73 514,25 363 060,00
4.3 świadczenie pielęgnacyjne 875 75 1 398,35 1 223 559,00

5.
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w 
wysokości 100 zł -(wypłata z rozdziału 85502)

0 0 0,00 0,00

6.
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące 
świadczenie pielęgnacyjne

742 58 365,44 271 157,99

7.
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące  
specjalny zasiłek opiekuńczy

570 58 140,12 79 870,47

8.
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z 
wyłączeniem kosztów obsługi od świadczenia 
rodzicielskiego)

X X X 248 561,82

9. świadczenie rodzicielskie 963 128 914,79 880 945,80

10. koszty obsługi od świadczenia rodzicielskiego X X X 2 040,00

II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w tym: 991 91 X 408 964,21

1 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 991 91 400,27 396 664,21

1.1
koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

X X X 12 300,00

III Zasiłek dla opiekuna w tym: 741 111 X 470 014,52

1 Zasiłek dla opiekuna 741 66 519,28 384 784,80

1.1
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące 
zasiłek dla opiekunów

503 45 141,41 71 129,72

1.2 Odsetki od zasiłku dla opiekunów (wyrównania) X X X 0,00

1.3 Koszty obsługi wypłat dla opiekuna X X X 14 100,00

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 10.073.369,00 zł, wykonano 10.073.363,40 zł, tj. 100,00 % 
Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 10.073.363,40 zł z budżetu państwa, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 707.529,00 zł,  w tym na:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659.259,96 zł
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.269,04 zł

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.365.834,40 zł

Wydatki  finansowane  ze  środków własnych  gminy:  8.000 zł  (wynagrodzenie  osoby  zajmującej  się
podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych: 1 osoba, w przeliczeniu 0,2 etatu).

4. Świadczenie „Za życiem”.
Wydatki finansowane z dotacji Wojewody: 8.369 zł, z tego:

 2 świadczenia – 8.000 zł
 koszty obsługi – 369 zł

5. – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
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Zestawienie poniesionych wydatków bieżących:

Rodzaj pomocy
Liczba
dzieci

Wydatki Środki gminy
 min. 20%

Dotacja MUW 
max. 80% 

Stypendia dla uczniów 1.262 301.780,00 59.780,00 242.000,00

Zasiłki szkolne 3 1.500,00 1.500,00 -
Razem  1.265 303.280,00 61.280,00 242.000,00

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 305.000,00 zł, wykonano 303.280,00 zł, tj. 99,44 %.
Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 303.280,00    zł, z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303.280,00    zł   
Wydatki:

Stypendia szkolne:
 szkoły podstawowe - 677 dzieci na łączna kwotę 161.374 zł,
 gimnazja - 234 dzieci na łączną kwotę 56.524 zł,
 szkoły ponadgimnazjalne i inne - 351 dzieci na łączna kwotę 83.882 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe.

Lp.
Cel przyznania

pomocy
Liczba

świadczeń
Liczba
rodzin

Wydatki
Zad. własne /
środki własne 

Zad. zlecone /
dotacja MUW

1
Dodatki 
mieszkaniowe 

669 66 104.751,80 104.751,80 -

2
Dodatki 
energetyczne

222 23 3.601,29
-

3.601,29

RAZEM 108.353,09 104.751,80 3.601,29
Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Dodatek mieszkaniowy – 157 zł / 10 m-cy
 Dodatek energetyczny – 16 zł / 10 m-cy

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 111.719,71 zł, wykonano 108.353,09 zł, tj. 96,99 %.

7. Projekt „ Małopolska Niania” –
Świadczenie „Małopolska Niania” polega na wsparciu w Gminie Stary Sącz rodzin w godzeniu życia
zawodowego z rodzinnym, poprzez pomoc w dofinansowaniu zatrudnienia niani przez rodziców w
opiece  nad dziećmi  w wieku do lat  3.  Wysokość  świadczenia  Małopolska Niania  wynosi  1500 zł
miesięcznie i przysługuje rodzicom pod warunkiem zatrudnienia niani w wymiarze nie mniejszym niż
35 godzin tygodniowo. Świadczenie Małopolska Niania przyznawane jest w trybie konkursowym tj.
dla  rodziców,  którzy otrzymają  najwięcej  punków na liście  rankingowej,  do wyczerpania  środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
Rodziny, które wezmą udział w programie, na zatrudnienie niani przez 10 miesięcy otrzymają 1500 zł
miesięcznie  (niezależnie  od  liczby  dzieci  w  rodzinie),  z  czego  1000  zł  pochodzi  z  budżetu
województwa,  a  500 zł  pokrywają  środki  gminy.  Choć zatrudnienie  niani  jest  jedną  z  najczęściej
preferowanych  przez  rodziców  form  opieki  nad  małymi  dziećmi,  rodzice  decydują  się  na  to
rozwiązanie  najrzadziej,  ze  względu  na  koszty.  Dzięki  „Małopolskiej  Niani”  nie  mają  już  takich
dylematów. Projekt pozwoli rodzicom bez większego stresu wrócić do pracy, co więcej, zakładamy, że
wpłynie także na aktywizację osób bezrobotnych.
Razem - 15.000 zł
Środki z dotacji – 10.000 zl
Środki własne Gminy – 5.000 zł
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Liczba rodzin – 5
Liczba świadczeń – 10
Średnia wysokość świadczenia – 1.500 zł
Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2017 r.

8. Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
21 Listopada 2017 r.,  w Dniu Pracownika Socjalnego po roku prac otwarto nową siedzibę Ośrodka
Pomocy Społecznej – przyjazną i komfortową dla mieszkańców, w dobrej lokalizacji i przystosowaną
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
koszt całkowity 1.484.457,33 zł 
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych od Gminy Stary Sącz – 1.330.683,79 zł, z tego:
- działka przy ul. 11 Listopada, o pow. 0,0339 ha – 4.780 zł
- przebudowany budynek administracyjny przy ul. 11 Listopada – 1.190.852,20 zł
- kocioł gazowy – 9.590,64 zł
- winda do 3 m. – 94.710,00 zł
- winda zewnętrzna – 30.750,95 zł
- koszty adaptacji nowej siedziby wraz z wyposażeniem poniesione przez OPS – 153.773,54 zł

9. Pomoc Żywnościowa PO PŻ.
Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z

długotreminowym okresem spożycia. Dystrybucją żywności zajmuje się Fundacja "Będzie Dobrze",
która wydaje żywność z częstością raz na 2 miesiące. Żywność wydawana jest w budynku dworca PKP
w Starym Sączu. 
Żywność zwykle wydawana jest od września do kwietnia następnego roku.Odpowiedni wniosek składa
się w Ośrodku Pomocy Społecznej, który po pozytywnym zakwalifikowaniu wydaje skierowanie do
udzielenia pomocy PO PŻ. 

Asortyment to zróżnicowane produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo
na członka rodziny. Przydział obejmuje aż 50.45 kg asortymentu na osobę, 

Z dystrybucją żywności związane są działania towarzyszące:- warsztaty kulinarne,- warsztaty
edukacji  ekonomicznej,-  warsztaty  żywieniowe,-  warsztaty  dot.  przeciwdziałaniu  marnowania
żywności.

Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  (PO  PŻ)  jest  krajowym  programem
operacyjnym współfinansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu Najbardziej  Potrzebującym,
który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z
dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.
Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Liczba rodzin objęta programem – 265,
Liczba osób w rodzinach – 914,
Żywność wydawano w styczniu, lutym, maju, październiku, grudniu,
Warsztaty kulinarne odbyły się w styczniu, lutym, kwietniu i listopadzie. 

10. Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego. 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  prowadzi  wypożyczalnię  sprzętu  ortopedycznego.  W

wypożyczalni znajdują się:
- 2 wózki inwalidzkie,
- 5 chodzików,
- 3 pary kul,
- orteza,
- pas lędźwiowy,
- gorset ortopedyczny,
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- elektryczne łóżko elektryczne.
W 2017 wypożyczono 11 razy sprzętu rehabilitacyjnego. 
Średni okres, na który wypożycza się sprzęt to 4,5 miesiąca.

11. Projekt „Koordynacja pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób ZWS),
w tym nieaktywnych zawodowo lub o niskiej aktywności zawodowej”.

W  2017  r.  realizowaliśmy  zadanie  pt.:  „Koordynacja  pomocy  dla  osób  zagrożonych
wykluczeniem społecznym (osób ZWS), w tym nieaktywnych zawodowo lub o niskiej  aktywności
zawodowej” w ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej. Do zadania zaangażowanych było
28 osób. 15 osób podjęło współpracę w ramach Klubu Integracji Społecznej. Podpisano 16 kontraktów
socjalnych.  Zorganizowano 13 wyjść ulicznych,  w trakcie  których przeprowadzono 23 wywiady z
osobami  żebrzącymi  na  ulicy  lub  nagabującymi  o  pomoc.  W  ramach  zadania  zorganizowano  37
dyżurów pracownika socjalnego, podczas których można było uzyskać pomoc w napisaniu CV czy
listu motywacyjnego. W ramach zadania stworzono ulotkę pt.: „Współpraca się opłaca”, które zostały
rozdysponowane do 6 placówek na terenie gminy. Utworzono również poradnik na temat oszczędzania
pt.: „5 kroków do oszczędzania”. Poradnik rozdawany był osobom zaangażowanym w zadanie oraz
osobom korzystającym z pomocy naszego ośrodka.  Osobom zaangażowanym do zadania udzielana
była pomoc finansowa łączna wysokość wypłaconych zasiłków okresowych- 25743,54 zł, celowych-
9900,00 zł.

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023. 
Jednym  z  podstawowych  narzędzi  realizacji  lokalnej  polityki  społecznej  jest  strategia

rozwiązywania  problemów społecznych.  Obowiązek  jej  opracowania  wynika  z  art.  17  ust.1  pkt  1
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z którym: „do zadań własnych gminy
o  charakterze  obowiązkowym  należy  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.”

Strategia jest dokumentem ważnym dla społeczności gminy. Jej opracowanie wymaga dużych
nakładów  pracy  oraz  zdobycia  solidnej  wiedzy.  Prace  nad  strategią  rozpoczęto  w  maju  2017  r.
Zarządzeniem  Nr  128/2017  Burmistrza  Starego  Sącza  z  dnia  31  maja  2017  r.  powołano  Zespół
Zadaniowy do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary
Sącz na lata 2018 - 2023. W skład Zespołu weszli  przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Starym Sączu, Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego,  PWD,
ŚDS,  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Starym  Sączu,  Komisariatu  Policji  w  Starym  Sączu  oraz
przedstawiciele  szkół,  ośrodków zdrowia,  fundacji  i  stowarzyszeń, parafii,  a także bibliotek.  Warte
odnotowania jest także zawarte Porozumienie między partnerami Zespołu o współpracy partnerskiej w
ramach partnerstwa lokalnego w zakresie systemowych rozwiązań dotyczących wieloaspektowego i
dogłębnego diagnozowania problemów społecznych występujących na terenie Gminy Stary Sącz. 

Podczas  opracowywania  strategii  przywiązano  szczególną  uwagę  do  diagnozy  sytuacji
społecznej  w  Gminie.  W  tym  celu  przeprowadzono  analizę  demograficzną,  strukturę  bezrobocia,
sytuację  osób niepełnosprawnych, system edukacyjny. Opisano także w zarysie takie  dziedziny jak
kultura  i  sztuka,  sport,  rekreację  i  turystykę,  opiekę  zdrowotną.  Sporo  miejsca  poświęcono
organizacjom pozarządowym oraz bezpieczeństwu publicznemu. 

Następny rozdział poświęcony jest charakterystyce systemu wsparcia społecznego w Gminie.
Przedstawiono najważniejsze  dane  z  takich  obszarów jak  pomoc  społeczna,  świadczenia  rodzinne,
asystencji rodzin, przeciwdziałanie problemom alkoholowym, uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Warto dodać, że nie ograniczono się jedynie do danych zastanych. Przeprowadzono badania ankietowe
diagnozująco  problemy społeczne  Starosądeczan.  Podczas  wywiadów eksperckich  zapoznano  się  z
opiniami nauczycieli i pedagogów na temat sytuacji uczniów w szkołach. 

Powyższy materiał dał solidne podstawy do przeprowadzenia analizy SWOT, a więc mocnych i
słabych cech Gminy w sferze społecznej. Następnie opracowano prognozę zmian w zakresie objętym
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strategią. Rezultatem tych prac jest część programowa określająca misję i cele strategiczne, a także ich
dokładną strukturę tj.: typy działań, realizatorów, harmonogram, wskaźniki, wartości oczekiwane oraz
źródła finansowania. 

Działaniom  przypisano  ramy  finansowe,  wskazano  w  jaki  sposób  należy  monitorować  i
ewaluować  strategię,  co  czyni  ją  bardzo  pragmatycznym i  rzeczowym narzędziem  rozwiązywania
problemów społecznych.  Opracowana w ten sposób strategia stanowi dokument obowiązujący przez
wiele  lat,  realizujący  politykę  społeczną,  obejmujący dążenie do tworzenia i  rozwoju adekwatnej  i
konstruktywnej  pomocy.  Mamy  nadzieję,  że  przyczyni  się  do  kształtowania  w  ludziach
odpowiedzialność za przyszłość własną i rodziny. Ustawia właściwą perspektywę niesienia pomocy tj.
najpierw przez rodzinę, potem społeczność lokalną, a dopiero na samym końcu państwo. W strategii
chodzi także o organizowanie życia społecznego w ten 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 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu nr XLV/717/2018 z dnia 26
lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary
Sącz na lata 2018 – 2023. 

13. W 2017 r. opracowano nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej.
Poprzednio obowiązujący Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu nadany został

Uchwałą Nr XXIV/340/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Uchwała ta scaliła w
jednym  dokumencie  kilkakrotne  wcześniejsze  zmiany.  Obecnie  statut  wymaga  dalszych  zmian  w
zakresie:  określenia  nowej  siedziby  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  doprecyzowania  postanowień
dotyczących  między  innymi  zadań  Ośrodka,  kompetencji  Kierownika,  gospodarki  finansowej.  W
związku z tym uzasadnione jest przyjęcie nowego statutu jako dokumentu kompleksowo regulującego
zasady  funkcjonowania  Ośrodka.  Projekt  Statutu  Ośrodka  zawiera  pięć  rozdziałów.  W pierwszym
rozdziale zawarte są postanowienia ogólne dotyczące formy prawnej Ośrodka oraz jego siedziby, a
także  podstaw prawnych  działania.  Zaktualizowano  przepisy  prawne  na  podstawie,  których  działa
Ośrodek oraz uporządkowano je w jednym artykule – odmiennie od obowiązującego statutu. W drugim
rozdziale określony został cel i zakres działania. Cel został zdefiniowany na nowo, zgodnie z obecnie
prowadzoną  działalnością.  Także  zadania  Ośrodka  zostały  sformułowane  odmiennie  od  rozwiązań
zawartych w obowiązującym Statucie. Zadania zostały skonkretyzowane i doprecyzowane. W miejsce
szczegółowego wyliczania pojedynczych świadczeń, wprowadzono ogólne kategorie obejmujące cały
obszar  działania  Ośrodka.  Rozdział  trzeci  zawiera  postanowienia  dotyczące  organizacji  Ośrodka,
zgodnie z którymi działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek i odpowiada
za  jego  prawidłowe funkcjonowanie.  Nowy statut  w szczegółowych  kwestiach  struktury  działania
odsyła do regulaminu organizacyjnego. Rozdział czwarty zawiera postanowienia dotyczące gospodarki
finansowej Ośrodka. 

Statut został przyjęty Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu nr XLIII/694/2017 z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

14. Opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.

Potrzeba  podejmowania  działań  zapobiegających  przemocy  w  rodzinie  wynika  z  ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z późn.
zm.). Niniejsza ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Zgodnie z art. 6 pkt
2  przytoczonej  wyżej  ustawy,  na  gminie  ciąży  obowiązek  tworzenia  gminnego  systemu
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie,  między innymi poprzez opracowanie  i  realizację  gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Celem  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-202 jest tworzenie i rozwijanie spójnego oraz wielopoziomowego
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systemu  zapobiegania  przemocy  w  rodzinie.  Istotnym  elementem  programu  jest  podejście
interdyscyplinarne.  Program  zakłada  podejmowanie  kompleksowych  działań  ukierunkowanych
zarówno  przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie,  jak  również  ochronę  ofiar  przemocy  w rodzinie.
Przemoc domowa w programie  ujęta  jest  jako  zjawisko złożone i  wieloaspektowe.  Uwzględnienie
różnych  aspektów  przemocy  w  rodzinie  pozwala  na  lepsze  zrozumienie  problemu,  dostrzeżenie
konsekwencji  i  innych problemów powiązanych z przemocą.  Szerszy kontekst  zjawiska  umożliwia
dokonanie  pełniejszej  diagnozy  i  wskazuje  możliwości  oddziaływania  w  celu  zwalczania  i
zapobiegania  przemocy.  Program zakłada  realizację  celów w oparciu  o  diagnozę  problemu i  jego
lokalnych  uwarunkowań  w  drodze  budowania  i  udoskonalania  współpracy  pomiędzy  instytucjami
zaangażowanymi  w  przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie.  Pozwala  to  na  wypracowanie
skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań. 

Program został przyjęty Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu nr XXXVIII/563/2017 z dnia
20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020. 
15. Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej.

15. W 2017 opracowano na nowo stronę internetową Ośrodka.
Na stronie umieszczane są aktualne informacje dotyczące pomocy socjalnej, ważne komunikaty, mapa
instytucji pomocowych. Opisano w uporządkowany sposób zakres działalności Ośrodka oraz sposób
uzyskiwania świadczeń. 
Adres strony to www.starysacz.naszops.pl.

16. W 2017 realizowano pomoc w formie przydzielania drewna opałowego.
Mieszkańcom Gminy Stary Sącz Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie przydzielania
drewna opałowego z zasobów gminy tj. pozyskiwanego w lasach komunalnych oraz pochodzących z
usuwania zadrzewień na terenach stanowiących własność Gminy. Ośrodek przydziela drewno opałowe
w oparciu spełnienie kryterium dochodowego określonym w ustawie o pomocy społecznej. Drewno
opałowe wydawane jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
- przydzielono drewna opałowego 23 osobom (rodzinom), w tym:

- 20 osobom ze Starego Sącza, 
- 3 osobo z sołectw,

- przydzielono łącznie 46 metrów bieżących drewna, po 2 metry bieżące na osobę (rodzinę).

17. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zatrudnieni pracownicy 32 (31,75 etatów)
Kierownik – 1 etat
Pracownicy socjalni – 12 etatów, z tego:

Specjalista pracy socjalnej – 1, 
Starszy pracownik socjalny – 6, 
Pracownik socjalny – 5, 

Opiekunki środowiskowe – 5, 
- główny księgowy – 1
- referent ds. księgowych – 1 
- stanowiska urzędnicze – 10
- sprzątaczka – ¾.
- pracownik gospodarczy – 1.

Plan finansowy na 2017 r. wynosi 1.289.603,55 zł, wykonano 1.253.579,29 zł, tj. 97,21 %.
Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.099.805,75 zł, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 924.610,02 zł, w tym na:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  816.658,32 zł
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.951,70 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.195,73 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 153.773,54 zł, z tego:
1)  Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 153.773,54 zł 

Lp. Zadanie Rodzaj zadania
Środki
własne 

Dotacja
MUW

Razem

1
Wynagrodzenie opiekuna
prawnego

Zadanie zlecone              0,00 173.954,55 173.954,55

2 Utrzymanie OPS Zadanie własne 676.202,20 249.649,00 925.851,20

3
Adaptacja nowego 
budynku OPS

Zadanie własne 153.773,54 0,00 153.773,54

RAZEM 829.975,74 423.603,55 1.253.579,29

Utrzymanie OPS – dotacja MUW:
 dofinansowanie utrzymania OPS – 152.530 zł
 dofinansowanie  rozwoju  pomocy  społecznej  –  pomoc  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym - 71.650 zł
 dodatki dla pracowników socjalnych „250 zł” – 25.469 zł

18. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dochody gminy:
- przekazane 5% opłat za udział w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosło 724,99 zł.
- przekazane nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe w kwocie 272,77 zł.
- przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 4.233,58 zł.
- wpływy z usług - przekazane wpłaty od 44 podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosły 32.831,63
zł.
- refundacja kosztów posiłku  przez Gminę Łącko, w kwocie 284,00 zł
- przekazane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wyniosły 367,35 zł.
- zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2017 r. wynosi 283,39 zł.
-  przekazane  do MUW wpłaty  z  tytułu  nienależnie  pobranych świadczeń  wychowawczych za  lata
ubiegłe  wyniosły  11.414,10  zł.  Zaległość  wobec  budżetu  państwa  na  dzień  31.12.2017  r.  wynosi
7.107,13 zł.
- przekazane odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 31,35 zł
-  przekazane  odsetki  od  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych  i  nienależnie  pobranych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4.231,06 zł.  Zaległość wobec budżetu państwa na
dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.597,19 zł.

-  zadłużenie  z  tytułu  wypłaconych  zaliczek  alimentacyjnych  wobec  Budżetu  Państwa  wynosi
239.532,31 zł i wobec Budżetu Gminy  239.532,32 zł. Zarejestrowanych jest 52 dłużników. W roku
2017 zwrot należności wyegzekwowanych przez komorników wyniósł 2.309,03 zł, z tego do Budżetu
Państwa odprowadzono  1.154,52 zł oraz do Budżetu Gminy 1.154,51 zł.
- przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe
wyniosły 22.559,00 zł. Zaległość wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7.296,51 zł.
- przekazane do MUW wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
za lata ubiegłe wyniosły 1.555,00 zł. Zaległości nie występują.
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- zarejestrowanych jest 127 dłużników z funduszu alimentacyjnego, zaległość wobec Budżetu Państwa
wynosi  2.204.316,41 zł,  a  wpłaty  od  dłużników z  tego tytułu  przekazane  do MUW w roku 2017
wyniosły 17.938,63 zł (60%); zadłużenie wobec Budżetu Gminy wynosi 1.469.544,27 zł, a przekazane
wpłaty od dłużników z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 11.959,09 zł (40%).

II. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej w Gminie Stary Sącz.

Na podstawie  dokonanej  diagnozy  problemów społecznych  zawartych  w  Gminnej  Strategii
Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Gminie  Stary Sącz  na lata  2018 – 2023,  prowadzonej
sprawozdawczości, opinii pracowników zajmujących się sferą społeczną, wysnuto kilka interesujących
konkluzji:
- Poziom zamożności społeczności starosądeckiej wzrośnie.
- Wraz ze wzrostem zamożności pojawią się lub nasilą nowe problemy społeczne charakterystyczne dla
społeczeństw  klasy  średniej:  mniej  rodzin  wielodzietnych  i  wielopokoleniowych,  większa  ilość
związków  wolnych,  zwiększenie  wyjazdów  za  pracą  zwłaszcza  krajowych,  dalsze  odejście  od
rolniczego sposobu gospodarowania.
- Trend spadku bezrobocia będzie nadal postępował, aczkolwiek pojawi się spora grupa osób, które
świadomie będą unikać aktywności zawodowej i chęci poprawy losu -  III sektor osób bezrobotnych,
wycofanych, często uzależnionych od alkoholu.
- Nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin z dziećmi, dzięki programom o charakterze socjalnym,
a także ogólnej poprawy koniunktury.
- Nastąpi wzrost liczby osób starszych, gospodarujących samotnie, zwłaszcza na wsiach. Pogłębią się
wśród  tych  osób  problemy  dnia  codziennego:  utrzymanie  mieszkania,  problemy  zdrowotne,  brak
pomocy  ze  strony  najbliższych,  brak  zainteresowania,  niskie  uposażenia  emerytalne,  problemy  z
systemem opieki zdrowotnej.
-  W  kwestii  aktywności  zawodowej,  rzeczą  bardzo  ważną  dla  samorządu  w  perspektywie  kilku
nadchodzących lat,  będzie jego zdolność do zatrzymania osób w wieku produkcyjnym (aktywności
zawodowej) na miejscu w gminie.  To wszystko powoduje, że w ciągu najbliższych 10 lat możemy
podążać w kierunku starzejącej się zbiorowości z całym pakietem związanych z tym problemów, czy
społecznością aktywną w wielu obszarach.
- Nastąpi także silna tendencja powrotu rodziców z zagranicznych wyjazdów zarobkowych. Tu też
pojawią  się  takie  problemy  takie  jak:  odnalezienie  się  na  lokalnym  rynku  pracy,  odnowienie
codziennych relacji ze środowiskiem lokalnym.
- Nastąpi osłabienie efektu eurosieroctwa. 
-  Niepokojącym  zjawiskiem  wśród  dzieci  szkolnej  jest  wciąż  narastający  problem  uzależnień  od
urządzeń teleinformatycznych. Już obecnie występują problemy wśród dzieci z koncentracją, czynnym
udziałem w grupach rówieśniczych czy szkolnych. Zjawisko to może się nasilać i przybierać formy
nawet  skrajnego  wyczerpania  fizycznego.  Stąd  ważne  jest  aby  szkoły  dysponowały  bogatą  ofertą
pozalekcyjnych zajęć np. sportowych, kółka zainteresowań, zespoły muzyczne, teatry. Infrastruktura
szkolna w Gminie mocno się rozwija, co daje sporą szansę w tym względzie. 
-.  Coraz  trudniej,  co  podkreślają  psycholodzy  społeczni,  nawiązać  uczciwe  dwustronne  relacje  z
drugim człowiekiem.  Z tego powodu obserwujemy z roku na rok większe rozchwianie psychiczne
wśród  mieszkańców.  Narastają  zaburzenia  psychiczne,  frustracje,  depresje,  ogólne  rozdrażnienie  i
niepokój. To też będzie realny problem na przyszłość. 
- Nieodzowne dla naszej wspólnoty wydaje się tutaj działalność Kościoła Katolickiego, księży, parafii.
Niosą tutaj  realną  pomoc duchową. Zaspokajają  potrzeby uczestniczenia  w mniejszej  lub większej
wspólnocie. Walor ten należy pielęgnować i wzmacniać go. 

1. Zwiększenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa, niezmiernie ważnym staje się wzmocnienie
środowiskowych  form  wsparcia  dla  osób  starszych  i  niepełnosprawnych,  poprzez  rozwój  usług
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opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,  polegający  na  zwiększeniu  ich  zakresu  godzinowego  i
terytorialnego. Konieczność wzmożonej potrzeby rozwoju usług opiekuńczych odzwierciedla większa
liczba  osób  korzystających  z  tej  formy  wsparcia  świadczonego  przez  OPS  oraz  analiza  struktury
demograficznej mieszkańców gminy Stary Sącz, gdzie widać niewielki aczkolwiek stały wzrost liczby
osób  w  wieku  poprodukcyjnym  w  ogólnej  populacji  mieszkańców  gminy.  Dodatkowym  atutem
przemawiającym za tym działaniem jest utrzymanie osób w ich lokalnych środowiskach, które są im
dobrze znane i gdzie się najlepiej czują. Ponadto spora grupa osób starszych i niedołężnych nie wyraża
chęci  przeniesienia  się  do  domów  pomocy  społecznej.  Nie  bez  znaczenia  jest  też  fakt,  że  usługi
opiekuńcze są dużo tańszym rozwiązaniem dla gminy niż umieszczanie osób w DPSach. 

Liczba rodzin korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Rok 2014 2015 2016 2017

Liczba rodzin 22 26 36 44

2. Przeznaczenie większej liczby środków finansowych na pomoc w formie specjalnych zasiłków
celowych dla osób starszych i schorowanych.
Jako, że żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, a także z uwagi na wzrost liczby osób starszych i
samotnie gospodarujących,  co często powiązane jest  z emigracją  zarobkową pozostałych członków
rodzin, koniecznym staje się również przeznaczenie większej liczby środków własnych na pomoc w
formie specjalnych zasiłków celowych udzielanych bez względu na kryterium dochodowe dla osób
starszych i schorowanych, które coraz częściej stają się klientami OPSu. Osoby te często, formalnie
przekraczają  kryterium dochodowe uprawniające  do  korzystania  ze  świadczeń  pomocy  społecznej,
jednak  wobec  znacznych  wydatków  ponoszonych  na  leki  i  leczenie,  ich  sytuacja  finansowa  jest
niedobra. 

3.  Zwiększenie  środków  finansowych  przeznaczonych  na  koszty  pobytu  w  domach  pomocy
społecznej.
Również z powodu wyszczególnionych powyżej przesłanek uzasadnione jest zaplanowanie środków
własnych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej.
OPS kieruje  do  domów  pomocy  społecznej  jedynie  uzasadnione  przypadki  tj.  osoby  wymagające
całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby,  lub  niepełnosprawności,  niemogące  samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych. Z biegiem lat środki 22 26 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2014 2015 2016 Liczba rodzin
korzystających z usług opiekuńczych 3 wynoszone przez gminę Stary Sącz na ten cel są coraz wyższe i
należy sądzić, że ten trend będzie się utrzymywał. Liczba osób umieszczonych oraz koszty DPSów w
poszczególnych latach. 

Liczba osób umieszczonych oraz koszty DPSów w poszczególnych latach 

Lata 2014 2015 2016 2017

Liczba osób

umieszczonych

17 19 21 24

Kwota świadczeń 334 820 388 181 478 000 533 331

4. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych.
Politykę  senioralną  w gminie  należałoby także  rozszerzyć  w kwestii  utworzenia  Dziennego Domu
Pomocy  Społecznej.  Taka  placówka  osobom  starszym,  ale  wciąż  aktywnym  umożliwiałaby
zagospodarowanie czasu wolnego, kreatywną aktywność, zajęcia rehabilitacyjne, integrację społeczną
oraz miłe spędzenie dnia w towarzystwie osób dzielących podobne zainteresowania. Ze względu na to,
że byłby to pobyt dzienny, osoby starsze nie zerwą kontaktu z najbliższą rodziną i otoczeniem. 
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5. Zwiększenie liczby osób korzystających z zasiłku okresowego.
Ze względu  na  charakter  świadczenia  jakim jest  zasiłek  okresowy,  samo pozyskanie  informacji  o
możliwości spełniania przez osobę lub rodzinę przesłanek do otrzymania zasiłku okresowego w toku
realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej, oznacza obowiązek podjęcia 5 stosownych działań, np.
poprzez  wszczęcie  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  przyznania  zasiłku  okresowego  z
urzędu. Istotą pomocy społecznej jest zasada subsydiarności rozumiana jako zapobieganie, a w razie
wystąpienia  sytuacji  uzasadniających  korzystanie  z  pomocy  społecznej  wspieranie  osób/  rodzin  w
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w warunkach
odpowiadających  godności  człowieka.  Decyzje  wydawane  w  sprawach  części  świadczeń,  w  tym
zasiłków okresowych należy zaliczyć do aktów administracyjnych co do zasady, związanych tj. takich,
które nie pozostawiają organowi wyboru rozstrzygnięcia. 

6. Utworzenie mieszkania chronionego.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby

tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym

funkcjonowaniu.  Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną

pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia

prowadzone  jest  jako  mieszkanie  chronione  treningowe  lub  mieszkanie  chronione  wspierane.  W

mieszkaniu  chronionym  treningowym  zapewnia  się  usługi  bytowe  oraz  naukę,  rozwijanie  lub

utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji

ze  społecznością  lokalną,  w  celu  umożliwienia  prowadzenia  samodzielnego  życia.  Mieszkanie

chronione  wspierane  przeznaczone  jest  dla:  1)osoby  niepełnosprawnej,  w  szczególności  osoby

niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi; 2)osoby w podeszłym wieku lub

przewlekle chorej. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w

wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu

utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

osób lub rodzin.

7.  Upowszechnianie  informacji  o  działalności  Ośrodka  (  o  projektach,  wydarzeniach,

programach).

Istotną kwestią jest upowszechnienie informacji o działalności Ośrodka. Pracownicy socjalni starają się

szczegółowo informować klientów o formach pomocy, uprawnieniach i  zasobach innych instytucji.

Jednakże spora grupa osób nie wie gdzie szukać pomocy lub tak zwanego „pierwszego kontaktu”, stąd

potrzeba rozpropagowania działalności Ośrodka nie tylko na stronie internetowej, ale także poprzez

plakaty, ulotki, a także artykuły zamieszczone poprzez lokalne media prasowe i internetowe. Dzięki

temu  poszerzy  się  świadomość  mieszkańców  o  pomocy,  z  której  mogą  skorzystać,  a  w  efekcie

przyczyni się do wyeliminowania sytuacji dysfunkcyjnych czy patologicznych. 
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8. Profesjonalizacja i specjalizacja pomocy społecznej.

Coraz  wyraźniej  zaznacza  się  potrzeba  reorganizacji  pomocy  społecznej.  Celem  reformy  jest

podniesienie jakości świadczonych usług głównie poprzez profesjonalizację i efektywniejszą obsługę

osób i rodzin szukających wsparcia.Główny nacisk zostanie położony nie na dystrybucję świadczeń

pieniężnych, ale rozwój pracy socjalnej i usług społecznych rozumianych jako udzielanie wsparcia w

rozwiązywaniu problemów społecznych i przezwyciężaniu trudności.

Ustawa o pomocy społecznej określiła  nieformalną strukturę ośrodków pomocy społecznej  poprzez

przypisanie im zadań z zakresu własnego jak i zadań zleconych, nie określając jednocześnie zadań

priorytetowych.  Z  tego  powodu,  ale  także  z  faktu  podejmowania  przez  ośrodki  dodatkowych,

pobocznych zadań, praca socjalna przez lata traciła na znaczeniu, natomiast rola pracownika socjalnego

dryfowała  w  stronę  pracy  urzędniczej  tj.  do  przyjmowania  wniosków,  prowadzenia  postępowań

administracyjnych i wydawaniu decyzji.

Z  powyższych  względów  niezwykle  istotne  jest  wprowadzanie  nowych  rozwiązań  w  pracy

pracowników socjalnych. Wyodrębnienie specjalistycznych zespołów pozwoli pracownikom socjalnym

specjalizować się w danym obszarze pracy z drugim człowiekiem np. pracy socjalnej, czy usługach

pomocy społecznej i jeszcze efektywniej pomagać innym, a jednocześnie usprawni funkcjonowanie

samych ośrodków.

W  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Starym  Sączu  pośród  grona  pracowników  socjalnych  zostaną

wyłonione następujące zespoły:

1) Zespół Administracyjny,

(wydawanie decyzji, prace administracyjne, obsługa wypłat)

2) Zespół Pracy Socjalnej,

(praca socjalna, kontrakty socjalne, projekty socjalne)

3) Zespół Świadczeń Społecznych,

(przyznawanie  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej:  zasiłki  stałe,  okresowe,  celowe  oraz

dożywianie)

4) Zespół Usług Pomocy Społecznej,

(usługi  opiekuńcze,  domy  pomocy  społecznej,  środowiskowy  dom  samopomocy,  schronienie  dla

bezdomnych)
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Biura  w  Ośrodku  tak  zostały  rozmieszczone,  aby  umożliwić  zespołom  osobną  pracę,  co  ułatwi

wymianę doświadczeń i przyczyni się do standaryzacji pracy. Klienci Ośrodka z łatwością także trafią

do odpowiedniego zespołu, gdyż wprowadzono jasne oznaczenia.

Praca socjalna musi także opierać się na solidnej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk społecznych:

psychologi,  socjologii,  pedagogiki.  W  tym  celu  niezbędne  jest  poszerzanie  wiedzy  pracowników

socjalnych poprzez szkolenia, kursy, a także dalsze doskonalenie się w ramach uzyskania specjalizacji I

i II stopnia. 

9. Rozszerzanie oferty pomocowej.

Istotną  kwestią  jest  dalsze  rozszerzanie  oferty  pomocowej  świadczonej  przez  Ośrodek  poprzez

systemowe rozwiązania skierowane do określonych grup lub środowisk. Należy tu wymienić przed

wszystkim :

- tworzenie i realizacja projektów socjalnych i programów osłonowych,

-  uczestnictwo  w  ponadgminnych  programach  lub  projektach  realizowanych  przy  współudziale

powiatu, województwa, państwa czy Unii Europejskiej, a także organizacji pozarządowych.

Oferta  pomocowa  nie  powinna  ograniczać  się  do  indywidualnej  pracy  z  osobą/rodziną,  ale  także

powinna  być  nakierowana  na  społeczności  lokalne,  wybrane  środowiska  i  grupy.  „Projektowe”

podejście do problemów społecznych oznacza postawienie diagnozy sytuacji,  szukania skutecznych

rozwiązań,  oceny  trafności  działania.  Ten  sposób  postępowania  oznacza  stosowanie  adekwatnych

metod pracy do lokalnych uwarunkowań.
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