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Rozdział 1. Opis stanu obecnego gminy Stary Sącz 

 
1.1.Charakterystyka gminy 

Gmina Stary Sącz jest jedną z szesnastu gmin wchodzących w skład powiatu 

nowosądeckiego, należącego do województwa małopolskiego. Stary Sącz położony jest w 

samym centrum Kotliny Sądeckiej – Beskidu Sądeckiego w widłach rzek Poprad i Dunajec, 

na wysokości ok.320 m n.p.m. Gmina graniczy od zachodu z malowniczo położonymi 

gminami Łącko i Podegrodzie, od północnego zachodu z gminą Nowy Sącz, od południa z 

gminą Rytro i od wschodu z gminą Nawojowa. Gmina Stary Sącz to gmina miejsko-wiejska, 

zamieszkuje ją 11,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,5% powierzchni powiatu. Siedzibą 

Gminy jest miasto Stary Sącz. Gmina zajmuje powierzchnię 100,9 km2 . Gęstość zaludnienia 

wynosi 232 osób/km2 (źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Stary_Sacz). Gmina 

obejmuje 15 sołectw. Największą osadą i jedynym miastem jest Stary Sącz. Ponadto w skład 

gminy wchodzą sołectwa: Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń – Praczka, Gołkowice 

Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Moszczenica Wyżna, Moszczenica Niżna, 

Mostki, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka. 

Struktura administracyjna gminy (podział na sołectwa) 

 

 

http://www.polskawliczbach.pl/Stary_Sacz
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Stary_Sacz
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Na terenie Starego Sącza zachowały się liczne zespoły i obiekty zabytkowe. Walory 

urbanistyczne miasta oraz konieczność zachowania pięknej skarpy wschodniej z klasztorem 

SS Klarysek stały się podstawą uznania Starego Sącza za rezerwat urbanistyczny i objęcie 

jego zabudowy ochroną konserwatorską. Dzisiaj Stary Sącz jest członkiem kapituły 

Najstarszych Miast w Polsce. Na uwagę zasługują tu nie tylko Klasztor Sióstr Klarysek i 

Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Elżbiety, dominujące w panoramie Starego Sącza, 

lecz setki domów mieszkalnych wypełniających zabytkowe układy urbanistyczne 

średniowiecznego Starego Sącza, późnośredniowiecznych i nowożytnych przedmieść, 

pochodzącej z końca XVIII wieku kolonii austriackiej.  

Ziemię sądecką charakteryzują raczej zróżnicowane warunki klimatyczne, występują 

tu długie zimy, duże opady i silne wiatry. Klimat na terenie samej Kotliny Sądeckiej jest 

nieco łagodniejszy. Średnia temperatura roczna waha się w granicach 5 – 8°  C. Pierwsze 

przymrozki zaobserwować można już w trzeciej dekadzie września, ostatnie mają jeszcze 

miejsce do połowy maja. Największą ilość opadów obserwuje się w lipcu (ok.110 – 130 mm 

opadów). 

Lesistość gminy Stary Sącz wynosi 45,63% i jest stosunkowo niska w porównaniu z 

sąsiednimi gminami. Rolnictwo w gminie Stary Sącz charakteryzuje się małą powierzchnia 

gospodarstw domowych oraz znacznym ich rozdrobnieniem. O charakterystyce rolnictwa na 

terenie gminy przesądza jej górzyste położenie, a co za tym idzie duże różnice w wysokości, 

znaczne nachylenie stoków, niska wartość użytków rolnych i niesprzyjające warunki 

przyrodnicze (źródło:http://www.stary.sacz.pl). 

Pierwszą historycznie udokumentowaną datą związaną ze Starym Sączem jest 1257 r., 

kiedy to książę  krakowsko – sandomierski Bolesław Wstydliwy nadał księżniczce 

węgierskiej Kindze ziemię sądecką obejmującą tereny w trójkącie: Biecz – Limanowa – 

Podoliniec (aktualnie teren Słowacji). W 1280 roku następuje fundacja Klasztoru Sióstr 

Klarysek przez księżną Kingę. Od tego momentu Stary Sącz staje się ważnym ośrodkiem 

południowej części Rzeczpospolitej i istotnym miejscem na szlaku handlowym wiodącym na 

Węgry. W 1358 roku król Kazimierz III Wielki zezwolił na lokację Starego Sącza na prawie 

magdeburskim, jednocześnie zwalniając miasto od danin. W 1410 roku miasto zostaje 

spalone przez wojska Zygmunta Luksemburskiego -  króla Czech.  Kolejne znamienne 

wydarzenie ma miejsce w 1683 roku kiedy król Jan III Sobieski po zwycięskiej bitwie pod 

Wiedniem odwiedza miasto, by spotkać się z żoną Marią Kazimierą d’Arquien, zwaną. 

http://www.stary.sacz.pl/
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Marysieńką oraz oddać pokłon szczątkom księżnej Kingi. W 1690 roku papież Aleksander 

VIII ogłasza Kingę błogosławioną.  W 1770 roku następuje aneksja dokonana przez Austrię 

na mocy, której Stary Sącz zostaje włączony do monarchii austriackiej a Klaryski zgodnie z 

decyzją cesarza Józefa II tracą władztwo nad miastem i okolicznymi wioskami. Mimo 

grabieżczej działalności, jakiej poddany był klasztor i przyległa doń świątynia przez czas 

zaborów i obu wojen światowych, udało się zachować ogromne skarby kultury od 

średniowiecza po współczesność. Najbardziej doniosłym wydarzeniem we współczesnej 

historii Starego Sącza jest niewątpliwie mająca miejsce 16 czerwca 1999 roku kanonizacja 

Kingi, która miała miejsce w trakcie uroczystej mszy świętej celebrowanej na starosądeckich 

błoniach przez papieża Jana Pawła II. 

 

1.2. Demografia 

 

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego gmina Stary Sącz zamieszkiwana jest przez 

23602 osoby (stan na 30.12.2016 r.). Struktura mieszkańców Gminy w podziale na płeć 

przedstawia się niemal równo. Nieznaczną większość stanowią kobiety, których liczba 

wynosi 11 848 (50,2% ogółu), mężczyzn 11 754 (49,8 % ogółu). W stosunku do roku 2015 

nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 206 osób, czyli 0,88%. 

 

Tabela 1. Stan i struktura ludność w przekroju terytorialnym 

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania wg stanu na grudzień 2016 r. 

Rejon Ogółem Mężczyźni Kobiety 

wieś miasto wieś miasto 

Gmina Stary 

Sącz 

23 602 7328 4426 7241 4607 

Województwo 

małopolskie 

3 382 260 866 535 

 

774 782 

 

878 328 

 

862 615 

 

Źródła: Urząd Miejski w Starym Sączu, GUS 

 

Populacja gminy Stary Sącz stanowi 0,7% populacji całego województwa 

małopolskiego. Współczynnik feminizacji w gminie Stary Sącz wynosi 100,7 % a dla 
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województwa małopolskiego 106 %. Oznacza to, że w gminie Stary Sącz na 100 mężczyzn 

przypada 100,7 kobiet a w skali województwa powyższa proporcja przyjmuje wartość 106 

kobiet na 100 mężczyzn. Należy zauważyć, iż w gminie Stary Sącz występuje przewaga 

kobiet na terenach miejskich, gdzie współczynnik feminizacji wynosi 104 %, podczas gdy na 

terenach wiejskich zaobserwować możemy niewielką przewagę liczby mężczyzn nad liczbą 

kobiet i współczynnik maskulinizacji na poziomie 101% (101 mężczyzn na 100 osób). 

Tabela 2. Struktura demograficzna gminy Stary Sącz z podziałem na miejscowości wg 

stanu na 31 grudzień 2016 r. 

Miejscowość Liczba kobiet Liczba mężczyzn Razem 

Stary Sącz 4607 4426 9033 

Barcice 1344 1359 2703 

Barcice Dolne 388 397 785 

Gaboń 696 698 1394 

Gołkowice Dolne 597 619 1216 

Gołkowice Górne 516 479 995 

Łazy Biegonickie 450 486 936 

Mostki 388 336 724 

Moszczenica Niżna 530 569 1099 

Moszczenica Wyżna 339 344 683 

Myślec 199 186 385 

Popowice 322 331 653 

Przysietnica 1039 1072 2111 

Skrudzina 236 248 484 

Wola Krogulecka 197 204 401 

Razem 11 848 11 754 2 3602 

Źródło: Urząd Miejski w Starym Sączu 

Jak wynika z powyższej tabeli większość ludności w gminie Stary Sącz zamieszkuje 

tereny wiejskie – 14 569 osób, czyli 61,7% ogółu populacji. Najliczniejsze sołectwa to: 

Barcice (2703 mieszkańców), Przysietnica (2111 mieszkańców), Gaboń (1394 mieszkańców), 

najmniej liczne: Skrudzina (484 mieszkańców), Wola Krogulecka (401 mieszkańców), 

Myślec (385 mieszkańców). 
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Tabela 3. Ludność według płci, wieku, regionów (stan na 31.XII.2016 r.) 

Ludność według miejsca zamieszkania w wieku:  

Rejon 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym Razem  

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
 

Gmina 

Stary Sącz 

2649 2428 7935 7026 1170 2394 

 

23602 

 

 

Podregion  

nowosądecki 

60 155 56 964 176 761 155 808 28 938 58 569 

 

537 195 

 

Województwo 

małopolskie 

328 049 311 176  1 102 618 994 555 210 650 435 212 

 

3 382  260 

Źródło: GUS, Ludność wg. płci, wieku, województw i podregionów 

Gmina Stary Sącz posiada większy w stosunku zarówno do województwa jak i 

podregionu udział ludności w wieku produkcyjnym do ogółu mieszkańców (63,4 % osób w 

wieku produkcyjnym w gminie w stosunku do 62% i 61,9% odpowiednio w województwie i 

podregionie nowosądeckim).Zarówno w perspektywie gminnej jak regionalnej i 

wojewódzkiej wśród osób w wieku przedprodukcyjnym, większość stanowią osoby płci 

męskiej. Odwrotną tendencję można zaobserwować wśród osób w wieku poprodukcyjnym, 

gdzie zdecydowaną większość stanowią kobiety (dwukrotna przewaga kobiet w tej kategorii 

wiekowej). Zdecydowana dominacja płci żeńskiej w kategorii osób w wieku poprodukcyjnym 

spowodowana jest głównie faktem, iż przeciętna długość życia Polek jest według GUS o 

około 8 lat dłuższa niż Polaków. Gmina Stary Sącz posiada także mniejszy w stosunku do 

podregionu i województwa udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej strukturze 

mieszkańców. W Gminie odsetek ten stanowi 15,1 %, podczas gdy w regionie 16,3 % a w 

województwie 19,1 %. Można, więc powiedzieć, że struktura wieku w społeczności 
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mieszkańców gminy Stary Sącz jest umiarkowanie korzystna. Gmina charakteryzuje się 

młodszą populacją zarówno w stosunku do podregionu jak i województwa. Jednak jak 

pokazuje poniższa tabela powoli, lecz stale rośnie liczba kobiet i mężczyzn znajdujących się 

w wieku poprodukcyjnym. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się także liczba 

mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym corocznym 

spadku liczby osób w najmłodszej grupie wiekowej zarówno wśród kobiet i mężczyzn. 

Tabela 4. Struktura demograficzna gminy Stary Sącz w latach 2014 -  2016  

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Mieszkańcy  

Ogółem 23 390 23 396 23 602 

Kobiety 

Ogółem 11 710 11 710 11 848 

Wiek 0 – 17 2 517 2 461 2 428 

Wiek 18 - 59 6 979 6 975 7 026 

60 lat i więcej 2 214 2 274 2 394 

Mężczyźni 

Ogółem 11 680 11 686 11 754 

Wiek 0 – 17 2 802 2 723 2 649 

Wiek 18 – 64 7 815 7 881 7 935 

Wiek 65 lat i więcej 1 063 1 082 1 170 

Źródła: Urząd Miejski w Starym Sączu, Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 

 

 
1.3.Działalność gospodarcza 

 

W gminie Stary Sącz na koniec 2016 r. zarejestrowanych było 1835 podmiotów 

gospodarki narodowej. Przeważają tu podmioty gospodarcze należące do sektora prywatnego. 

Wśród jednostek sektora publicznego zdecydowaną większość stanowią państwowe i 

samorządowe jednostki prawa budżetowego (32 podmioty). Natomiast wśród jednostek 

sektora prywatnego dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (1504 

podmiotów). 

Strukturę podmiotów gospodarczych przedstawia tabela 5. 
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Tabela 5. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych w mieście i gminie Stary 

Sącz, w latach 2014-2016 

Podmioty wg sektorów 

własnościowych 

2014 2015 

 

2016 

Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina 

Podmioty gospodarki 

narodowej - ogółem 887 1764 887 1814 907 1835 

Sektor publiczny - 

ogółem 24 37 23 36 24 37 

Sektor publiczny - 

państwowe i 

samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 

19 32 18 31 19 32 

Sektor publiczny – spółki 

handlowe 1 1 1 1 1 1 

Sektor prywatny - 

ogółem 863 1727 859 1770 877 1788 

Sektor prywatny – osoby 

fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
692 1460 684 1496 698 1504 

Sektor prywatny – spółki 

handlowe 53 80 55 84 52 83 

Sektor prywatny – spółki 

z udziałem kapitału 

zagranicznego 

4 4 4 4 4 4 

Sektor prywatny - 

spółdzielnie 4 5 4 5 4 5 

Sektor prywatny - 

fundacje 5 7 5 9 7 11 

Sektor prywatny – 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne 
22 43 21 42 23 48 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Główną formą prowadzenia działalności gospodarczej w latach 2014-2016 była 

działalność prowadzona przez osoby fizyczne. 
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Wykres 1. Dynamika rozwoju przedsiębiorstw w gminie Stary Sącz prowadzonych przez 

osoby fizyczne 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Z analizy danych wynika, że liczba przedsiębiorców (osób fizycznych) prowadzących 

w ostatnich latach działalność gospodarczą na terenie gminy ma tendencje rosnącą. Tendencja 

ta – zakładając, że utrzyma się w kolejnych latach – przynieść może dalszy wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych, a za tym tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Tabela 6. Szczegółowa struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 w 2016 

roku 

Podmioty wg sekcji i działów Rok - 2016 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 
36 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 
2 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 
170 

Sekcja E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
5 

Sekcja F - Budownictwo 
431 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych włączając motocykle 
434 

1460 1496 1504
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Sekcja H – Transport i gospodarka samochodowa 
118 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
43 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 27 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 42 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 31 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 113 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 
52 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
10 

Sekcja P - Edukacja 82 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 96 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 27 

Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa. Gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 

 

117 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Według stanu na koniec 2016r. najwięcej zarejestrowanych podmiotów było w sektorze 

handlu ( 434 podmioty) i w sektorze budownictwa ( 431 podmiotów ). 

 

 

Tabela 7. Podmioty gospodarcze wg zatrudnienia w gminie Stary Sącz w 2016 r. 

Podmioty w gminie Stary Sącz Zatrudnienie 

 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 i więcej 

Ilość 1757 70 8 0 

Procent 95,74% 3,81% 0,43% 0 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż zdecydowana większość podmiotów gospodarczych 

działających w Gminie jest mikro przedsiębiorstwami, zatrudniającymi 0-9 osób. Niecałe 4 %  
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stanowią małe przedsiębiorstwa, gdzie pracuje od 10 do 49 osób. W Gminie znajduje się 8 

średnich przedsiębiorstw, natomiast duże podmioty na tym obszarze nie występują. 

Do najważniejszych pracodawców w gminie Stary Sącz należą następujące podmioty 

gospodarcze: 

- Urząd Gminy w Starym Sączu; 

- Firma Batim Transport Międzynarodowy i Spedycja Stary Sącz; 

- Park M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz; 

- Nadleśnictwo Stary Sącz; 

- Ferma drobiu Zych Andrzej Gołkowice Dolne; 

- Firma Handlowo-Usługowa „Mipol” Moszczenica Wyżna. 

 

1.4.Struktura bezrobocia 

 

Wykres 2. 

 

Źródło: Dane statystyczne PUP Nowy Sącz 

W okresie od 2011 r. do końca 2016 r. nastąpił spadek bezrobocia rejestrowanego 

wśród mieszkańców gminy Stary Sącz o 568 osób, czyli aż o 38 %. Najwyższy poziom 

bezrobocia odnotowano w latach 2012 – 2013. Od 2014 r. można zaobserwować 

systematyczny spadek bezrobocia rejestrowanego wśród mieszkańców Gminy. 
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Wykres 3. 

 

Źródło: Dane statystyczne PUP Nowy Sącz 

Jak pokazuje powyższy wykres w latach 2011 – 2016 w strukturze bezrobocia 

rejestrowanego mieszkańców gminy Stary Sącz przeważają kobiety, których udział w całym 

analizowanym okresie przekraczał 50 %. Na koniec 2016 roku kobiety stanowiły 63,9 % 

wśród ogółu bezrobotnych z terenu gminy. Od roku 2013 liczba bezrobotnych kobiet stale 

spada. W 2016 była o 245 osób, czyli 29,3 % mniejsza niż w 2011. 

Tabela 8.Kształtowanie się kategorii osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy w latach 2011 – 2016 

Rok: Długotrwale 

bezrobotni 

Do 

25 

roku 

życia 

Powyżej 

50 roku 

życia 

Bez 

kwalifikacji 

zawodowych 

Bez 

doświadczenia 

zawodowego 

Kobiety nie 

pracujące 

po 

urodzeniu 

dziecka 

 

Niepełnosprawni 

Ogółem 

2011 760 436 214 364 375 178 81 2408 

2012 784 430 244 345 393 200 57 2453 

2013 802 381 263 334 386 197 65 2428 

2014 709 304 223 255 326 181 60 2028 

2015 654 233 248 266 259 194 70 1924 

2016 467 180 177 179 194 157 44 1398 

Źródło: Dane statystyczne PUP Nowy Sącz 

Wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy widać wyraźny 

spadek liczby osób bezrobotnych w każdej z analizowanych kategorii.  Największy spadek – 

58,7 % w roku 2016 w stosunku do 2011 nastąpił w grupie osób do 25 roku życia. Duży 

spadek nastąpił również w grupie osób bez kwalifikacji zawodowych, gdzie odsetek liczby 

osób zarejestrowanych w PUP spadł o 50,8 % na przestrzeni lat objętych analizą. Tendencja 
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ta ma miejsce w związku z coraz lepszą sytuacją na rynku pracy oraz zmianami 

demograficznymi związanymi ze starzeniem się społeczeństwa polskiego i coraz większą 

liczbą osób przechodzących na emeryturę. Najmniejszym zmianą uległa sytuacja wśród  

kobiet nie pracujących po urodzeniu się dziecka – spadek o 11,8 %  i osób po 50 roku życia – 

spadek o 18,3%. 

Tabela 9. Struktura osób bezrobotnych rejestrowanych w PUP z terenu gminy Stary 

Sącz według wykształcenia 

Rok Wyższe Policealne i 

średnie 

zawodowe 

Średnie 

ogólnokształcące 

Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjalne i 

poniżej 

2011 207 450 175 468 197 

2012 220 481 168 508 216 

2013 208 491 137 493 186 

2014 203 393 131 404 139 

2015 177 347 119 378 163 

2016 168 253 102 284 122 

Źródło: Dane statystyczne PUP Nowy Sącz 

Największa liczba osób rejestrowanych w PUP z terenu gminy Stary Sącz w roku 

2016 miała wykształcenie zasadnicze zawodowe – 30,5% oraz policealne lub średnie 

zawodowe – 27,2 %. W każdej z kategorii wykształcenia liczba osób bezrobotnych na 

przestrzeni lat 2011 – 2016 uległa zmniejszeniu. Niewielki udział osób z wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym i gimnazjalnym lub niższym w strukturze bezrobotnych wynika z 

tego, iż odsetek osób z takim wykształceniem w ogólnej społecznej strukturze wykształcenia 

jest najmniejszy. 

W analizowanym okresie największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w 

grupie osób  z wykształceniem policealnym bądź średnim zawodowym - 43,8% oraz wśród 

osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 41, 7%. Najmniejsza różnica występuje 

w kategorii osób z wykształceniem wyższym, w której nastąpił spadek o 18,8 %. 

Tabela 10. Struktura osób bezrobotnych rejestrowanych w PUP z terenu gminy Stary 

Sącz według wieku 

Rok 18 – 24 lata 25 – 34 lata 35 – 44 lata 45 – 54 lata 55 – 59 lata 60 – 64 lata 

2011 436 419 296 261 68 17 

2012 430 439 327 280 94 23 

2013 381 392 336 290 89 27 

2014 304 355 276 225 87 23 

2015 233 345 257 211 105 33 

2016 179 292 197 158 73 30 

Źródło: Dane statystyczne PUP Nowy Sącz 
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Analizując strukturę osób bezrobotnych z terenu gminy Stary Sącz rejestrowanych w 

PUP według wieku zwraca uwagę fakt, iż wśród osób w wieku 18 – 54 lata liczba 

bezrobotnych spada. Natomiast w kategoriach 55 – 59 lat i 60 – 64 lata liczba osób 

rejestrowanych jako bezrobotne w roku 2016 w stosunku do 2011  uległa nieznacznemu 

zwiększeniu. Sytuacja ta wpisuje się w ogólnopolską tendencję związaną z ujemnym 

przyrostem naturalnym i starzeniem się społeczeństwa. Bezrobocie osób po 50 roku życia 

często spowodowane jest brakiem odpowiednich kwalifikacji zawodowych wymaganych 

przez pracodawców np. nieznajomością biegłej obsługi komputera oraz brakiem umiejętności 

w przystosowaniu się do specyfiki obecnego rynku pracy. Mimo tego w kategoriach 

wiekowych dotyczących osób po 55 roku życia w 2016 roku nastąpił spadek liczby 

bezrobotnych rejestrowanych w stosunku do 2015 r. 

 

1.5.Niepełnosprawność 

W Polsce system kwalifikowania niepełnosprawności jest także bardzo 

skomplikowany. Obecnie obowiązują cztery rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi 

przepisami i prowadzone przez różne instytucje: 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

- Ministerstwo Obrony Narodowej;  

- Powiatowe Komisje do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działające przy 

Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.  

 Generalnie instytucje te dzielą osoby schorowane według trzystopniowej skali 

niepełnosprawności w zależności od występujących dolegliwości. Można przyjąć, że mamy 

do czynienia z osobami o: 

- lekkim stopniu niepełnosprawności; 

- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

- znacznym stopniu niepełnosprawności.  
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 Warto też sobie uświadomić, że osoby niepełnosprawne to nie tylko te, które mają 

formalnie wydane orzeczenie, ale też takie, których stan zdrowia jest na tyle zły, że same 

odczuwają duży dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu.  

Złożony system ustalania niepełnosprawności powoduje trudność w ustaleniu 

rzeczywistej liczby osób niepełnosprawnych w gminie Stary Sącz. W bazie danych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Starym Sączu widnieje 496 osób niepełnosprawnych, w tym 192 ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Wykres 4. 

 

Źródło: Dane OPS Stary Sącz 

Nie są to wszystkie osoby niepełnosprawne w gminie Stary Sącz, gdyż Ośrodek 

Pomocy Społecznej zajmuje się tylko tymi osobami niepełnosprawnymi, które zgłoszą się do 

niego o pomoc. Pozostali niepełnosprawni widnieją w systemach Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku określają, że populacja osób z 

niepełnosprawnością liczy w Polsce 12,2 proc. ludności, co daje liczbę prawie czterech 

milionów siedmiuset tysięcy osób. Są to jednak dane wciąż niedoszacowane. Odnosząc 

krajowy odsetek osób niepełnosprawnych do gminy pozwoli ustalić przybliżoną liczbę osób 

niepełnosprawnych. Gminę Stary Sącz zamieszkuje przeszło 23 500 osób, a więc osób 
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niepełnosprawnych będzie blisko 2 900. Mówimy tu o niepełnosprawności potwierdzonej 

dokumentem, jak również deklarowanej tj. „odczuwalnej”. 

Wykres 5. 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

Jak wygląd codzienne życie osób niepełnosprawnych w gminie Stary Sącz? Część 

rodzin boryka się z problemami finansowymi, gdyż niepełnosprawność oznacza także 

ograniczenie możliwości zarobkowania. Inną istotną kwestią jest pewna izolacja terenowa. 

Wielu niepełnosprawnych mieszka w oddalonych od miasta miejscowościach i przysiółkach, 

w domach zlokalizowanych w górach, czy pomiędzy lasami. Podróż do Starego Sącza 

czasami przypomina kilkugodzinną wyprawę, gdyż oprócz oczywistych ograniczeń 

fizycznych, problem stanowi też transport. Tymczasem dla osób niepełnosprawnych  kontakt 

z otoczeniem jest bardzo istotny, jest w pewnym sensie lekarstwem na ich schorzenia. 

Ideałem byłby stan pełnej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez 

funkcjonujące firmy i instytucje, ale też jednostki tzw. ekonomii społecznej: warsztaty terapii 

zajęciowej, spółdzielnie socjalne – czyli ośrodki stworzone z myślą o niepełnosprawnych.  

 Po Urzędzie Pracy w Nowym Sączu na liście zatrudniających największą liczbę 

niepełnosprawnych jest starostwo. W pozostałych urzędach sytuacja wygląda dużo gorzej. 

Tylko w Grybowie, Chełmcu i Starym Sączu liczba osób niepełnosprawnych mieści się w 

granicach 6 procent ogółu pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności, muszą płacić kary do Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych. To kwota około 1500 zł miesięcznie za każdego brakującego do progu 6 
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proc. pracownika. Opłaty takie muszą pokrywać z budżetu m.in. Nowy Sącz, Kamionka 

Wielka czy Gródek nad Dunajcem. Najgorzej sytuacja niepełnosprawnych wygląda jednak w 

Rytrze, Muszynie, Piwnicznej i Nawojowej ( http://www.gazetakrakowska.pl). 

Wykres 6. 

 

(Źródło: http://www.gazetakrakowska.pl) 

 

1.6.Kapitał intelektualny i edukacja 

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 w roku w gminie Stary Sącz 10,0% 

ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie 

ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym 

legitymuje się 28,7% mieszkańców gminy Stary Sącz, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% 

podstawowym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły 

podstawowej.  

W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Stary Sącz 

mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gminie  

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe 

(20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz 

podstawowe (20,4%).15,8% mieszkańców gminy Stary Sącz w potencjalnym wieku nauki (3-

24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród 

10

9

7 7

6

4 4

3

2

0

2

4

6

8

10

12

Urząd

Gminy w

Chełmcu

Urząd Pracy

w Nowym

Sączu

Urząd

Gminy w

Grybowie

Urząd

Gminy w

Starym

Sączu

Starostwo

Nowy Sącz

Urząd

Miasta

Nowy Sącz

Urząd

Gminy w

Kamionce

Wielkiej

Urząd

Gminy w

Łosocinie

Dolnej

Urząd

Gminy w

Gródku nad

Dunajcem

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach w 

procentach w roku 2016

Wskaźnik zatrudnienia



21 

 

dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 745 

uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce 

wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym. W grupie 

wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,6% 

wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych 

przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących 

się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,42.Wśród mieszkańców 

w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na 

poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w 

szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek 

wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 

94,66. 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,8% 

mieszkańców(20,5% wśród dziewczyn i 21,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach 

ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach 

średnich zawodowych i artystycznych. W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w 

szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców gminy Stary Sącz w wieku 

potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 25,8% mężczyzn). 876 mieszkańców Gminy jest w wieku 

potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym  312 kobiet oraz  564 mężczyzn). 

Na terenie Gminy działają następujące placówki oświatowe: 

Tabela 11. Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Stary Sącz 

Nazwa Adres 

Gminne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi 

 

Osiedle Słoneczne  

33-340 Stary Sącz 

Prywatny Punkt Przedszkolny  

Mały Artysta - Anna Kołbon 

 

ul. Gołkowice Dolne 194 

33-340 Gołkowice Dolne 

Niepubliczne Przedszkole 

 

 

Moszczenica Niżna 165 

33-340 Moszczenica Niżna 

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Bajkowy 

Dom" 

 

 

Gołkowice Górne 

33-388 Gołkowice Górne 

Niepubliczne Przedszkole Muzyczno- Taneczne ul. Jana Czecha 7 



22 

 

Nazwa Adres 

„Wesołe Nutki" 

 

 

33-340 Stary Sącz 

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus 

 

 

ul. Barcice 28 

33-342 Barcice 

Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” 

 

 

Gołkowice Górne 182 

33-388 Gołkowice Górne 

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus 

 

Gołkowice Górne 83 

33-388 Gołkowice Górne 

Przedszkole Niepubliczne 

Pszczółka Maja 

 

ul. Staszica 7 

33-340 Stary Sącz 

Przedszkole Niepubliczne 

Słoneczko 

 

Barcice 208 

33-342 Barcice 

 

 

Tabela 12. Szkoły podstawowe w gminie Stary Sącz 

 

Nazwa Adres 

Szkoła Podstawowa  

im. ks. prof. Józefa Tischnera  

w Starym Sącz 

 

ul. Mickiewicza 59 

33-340 Stary Sącz 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa 

im. Franciszeka Świebockiego  

w Barcicach 

Barcice 66 

33-342 Barcice 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   

w Przysietnicy 

 

ul. Przysietnica 152 

33-342 Barcice 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II  

w Gołkowicach 

 

ul. Gołkowice Górne 65 

33-388 Gołkowice Dolne 

Szkoła Podstawowa  

im. Ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza  

w Moszczenicy 

 

Moszczenica Niżna 64 

33-340 Stary Sącz 
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Nazwa Adres 

Szkoła Podstawowa w Gaboniu 

im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich  Armii Krajowej  

w Gaboniu 

 

Gaboń 67 

33-388Gołkowice Dolne 

Szkoła Podstawowa im Św. Kingi  

w Popowicach 

 

Popowice 115 

33-340 P Stary Sącz 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Brzechwy 

w Skrudzinie 

Skrudzina 42 

33-388 Gołkowice Dolne 

 

Tabela 13.Szkoły gimnazjalne w gminie Stary Sącz 

 

Nazwa Adres 

Gimnazjum im. J. Słowackiego   

w Starym Sączu 

ul. Daszyńskiego 23 

33-340 Stary Sącz 

Zespół Szkół Gimnazjum  

im. Jana Pawła II  

w Gołkowicach Górnych 

ul. Gołkowice Górne 65 

33-388 Gołkowice Dolne 

Zespół Szkół Gimnazjum 

im. Franciszeka Świebockiego  

w Barcicach 

Barcice 66 

33-342 Barcice 

Zespoł Szkół Gimnazjum  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Przysietnicy 

Przysietnica 152 

33-342 Barcice 

Prywatne  Gimnazjum s.c.  

Iwona Rams, Andrzej Sojka 

ul. Partyzantów 15 

33-340 Stary Sącz 

 

 

Tabela 14. Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Stary Sącz 

 

Nazwa Adres 

Liceum Ogólnokształcące  im. Marii 

Skłodowskiej - Curii 
ul. Partyzantów 15,  33-340 Stary Sącz 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im ks. prof. Józefa Tischnera  

w Starym Sączu 

 

ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym 

Sączu 
ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz 
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1.7.Kultura i sztuka 

 

Miasto Stary Sącz prowadzi dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 

Sari oraz Powiatową i  Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną, w skład której wchodzi 

Biblioteka Główna wraz z czterema filiami: w Barcicach, Gołkowicach, Moszczenicy  

i Przysietnicy. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zajmuje się życiem 

kulturalnym miasta, organizując lub współorganizując szereg festiwali, koncertów, wystaw, 

wernisaży i innych imprez o zasięgu lokalnym, krajowym a nawet międzynarodowym. Warto 

obserwować kalendarium imprez CKiS, gdzie na bieżąco można śledzić wszystkie planowane 

wydarzenia. Starosądeckie Centrum Kultury ma pod swoimi skrzydłami: Kino Sokół, Galerię 

pod Piątka, Punkt Informacji Turystycznej, Zespół Regionalny „Starosądeczanie”, Orkiestrę 

Barcice, Miejską Orkiestrę Stary Sącz, Starosądeckie Tamburmajorki oraz inne gminne 

instytucje kulturalne. 

Głównym celem działalności Powiatowo i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej jest 

gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom 

Starego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, a także stymulowanie, rozwijanie i 

zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych 

mieszkańców regionu. Biblioteka angażuje się w działania na rzecz aktywizacji lokalnej 

społeczności, wspierania rodziny, rozwoju dzieci i młodzieży itd. Wśród stałych form pracy 

warto wymienić: Dyskusyjny Klub Książki, bezpłatny e-learningowy kurs języka 

angielskiego funenglish.pl, realizację projektu „Promowanie różnorodności kulturowej i 

artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturowa 

społeczności małopolskiej występuje poprzez cykl warsztatów artystycznych 

PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii”. 

Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki w 2016 r. było organizatorem wielu imprez 

plenerowych. Corocznie odbywa się impreza kulinarna Lachowska Micha. W ramach 

Małopolskiego Święta Samorządowców wystąpił zespół Zakopower. Na Ołtarzu Papieskim 

odbył się Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Strefa Chwały. Odbyły się obchody ogłoszenia 

dekretu o ustanowieniu św. Kingi patronką Starego Sącza. Miał miejsce Diecezjalny Dzień 

Wspólnoty ŚDM. Na starosądeckim rynku świętowana była 333 Rocznica Odsieczy 

Wiedeńskiej – Węgierska Sztafeta Konna. Cyklicznie ma miejsce Starosądecki Jarmark 

Rzemiosła. Co roku tłumy bawią się podczas cieszącego się międzynarodową sławą  festiwal 

kultury bałkańskiej pt. Pannonica Folk Festival. Ponadto w Kinie „Sokół” w każdą sobotę 

odbywały się Bezpłatne Poranki Filmowe, w każdy czwartek seanse filmowe zorganizowane 
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przez Klub Filmowy Kinematograf. Rok rocznie w kwietniu natomiast ma miejsce Festiwal 

Podróży i Przygody Bonawentura.  

 

1.8. Sport  

Realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej oraz zaspakajaniem w tym zakresie 

indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców Starego Sącz zajmuje się Miejski Klub 

Sportowy „Sokół” w Starym Sączu  oraz Ludowy  Klub Sportowy „Barciczanka” z siedzibą  

w Barcicach. Kluby te zajmują się m.in. upowszechnianiem i rozwijaniem sportu i rekreacji  

w mieście. Wśród imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w 2016 roku warto 

wymienić następujące: Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza, 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” zorganizowało Turniej 

BOCCI Osób z Niepełnosprawnością, III Otwarcie Sezonu na Karaska – Dzień Dziecka na 

Stawach, VI Międzynarodowy Turniej Sokolika o puchar Słonecznej Tłoczni, 54. Małopolski 

Wyścig Górski – META. Zwłaszcza Turniej Sokolika, w którym biorą udział młodzi piłkarze 

w wieku do lat 10 przynosi międzynarodową sławę Staremu Sączowi. Rozgrywki z roku na 

rok cieszą się coraz większą renomą a wśród uczestników znajdują się czołowe polskie 

drużyny oraz znane zagraniczne marki jak: Liverpool, Roma, Feyenoord Rotterdam, Dynamo 

Kijów czy Sparta Praga. Na terenie gminy funkcjonują również liczne boiska wielofunkcyjne 

a także siłownie na otwartym powietrzu, które służą zarówno dzieciom i młodzieży jak i 

starszym mieszkańcom gminy. 

 

1.9. Rekreacja i turystyka 

 

Stary Sącz to miasto atrakcyjne pod względem turystycznym. Znaleźć w nim można 

mnóstwo interesujących zabytków i miejsc godnych uwagi. Najważniejszym zabytkiem 

miasta są zabudowania klasztorne z kościołem Świętej Trójcy. Starosądecki klasztor słynie w 

świecie ze swoich tradycji muzycznych, sięgających XIII wieku. To tu odnaleziono jeden z 

najstarszych egzemplarzy „Bogurodzicy” oraz Omnia Beneficia- dzieło uznane za najstarszy 

zabytek polskiej muzyki wielogłosowej. O tradycjach tych przypomina odbywający się 

każdego roku Festiwal Muzyki Dawnej, na który przybywają wykonawcy i melomani z całej 

Europy. W pobliżu znajduje się Brama Seklerska, która przypomina o trwających od 

Średniowiecza związkach Polski i Węgier. Brama wykonana została z drzewa bukowego, a 

wśród pięknych zdobień znajdują się wizerunki św. Kingi i św. Jadwigi. 

Nieopodal murów klasztoru znajduje się źródełko św. Kingi, dostępne dla zwiedzających i 
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jest obecnie ujęte w schludną kamienną obudowę. Tuż obok, ale nieco niżej niż źródełko 

znajduje się kaplica św. Kingi, powstała w 1779 roku na miejscu starszej, która uległa 

zniszczeniu. 

W Starym Sączu znajduje się również jeden z niewielu w Polsce ołtarzy, który nie został 

rozebrany po wizycie Ojca Świętego. W pobliżu powstał Dom Pielgrzyma „Opoka”,  który 

jest idealnym miejscem pobytu zarówno dla pielgrzymów, jak i podróżujących w celach 

turystycznych i biznesowych. „Opoka” oferuje usługi noclegowe, wynajem sal 

konferencyjno-bankietowych, usługi gastronomiczne oraz szeroki program posługi 

duszpasterskiej w ramach rekolekcji, spotkań formacyjnych i turystyki religijnej. 

Sercem Starego Sącza jest zabytkowy rynek. Z każdego jego rogu prostopadle wychodzą 

dwie ulice. Na rynku ma siedzibę Muzeum Regionalne – „Dom na Dołkach”. W pobliżu 

rynku znajduje się istniejący od kilkuset lat kościół parafialny pod wezwaniem św. Elżbiety 

W celu poszerzenia oferty wypoczynkowej dla mieszkańców oraz turystów powstają 

także nowe obiekty rekreacyjne tj. kompleksy boisk czy place zabaw. Na turystów czeka 

również platforma widokowa na wysokości ok. 500 m n.p.m, ok. 200 m nad Doliną Popradu 

znajdująca się na Woli Kroguleckiej oraz Park Wodny „Stawy”. Park bazuje na istniejących 

już stawach, powstałych na terenach żwirowiska. To zwyczajowe miejsce pobytów 

weekendowych nie tylko dla starosądeczan, ale także dla mieszkańców innych miejscowości, 

w tym Nowego Sącza. Znajduje się tam plac zabaw, boiska do piłki siatkowej, obiekty 

architektury ogrodowej, stanowiska widokowe.  

 

1.10.Opieka zdrowotna 

Podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym 

leżącym w gestii samorządu gminnego.        

 Aby korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej należy wybrać 

lekarza POZ. Można bezpłatnie wybrać lekarza POZ trzy razy w roku. Pisemną deklarację 

wyboru lub zmiany składa się bezpośrednio w rejestracji lub w wybranej przychodni. 

Podstawową Opiekę Zdrowotną w Gminie Stary Sącz realizują Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej: 

➢ Starosądecki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP spółka z o.o., ul. 

Królowej Jadwigi 20; 
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➢ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk, Barcice 422; 

➢ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicina, Gołkowice Dolne; 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i 

pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po 

godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka 

całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne 

i inne dni ustawowo wolne od pracy. 

Opieka całodobowa obejmuje : 

- opiekę ambulatoryjną lekarską i pielęgniarską, 

- porady telefoniczne, 

- pomoc wyjazdową lekarską, 

- pomoc wyjazdową pielęgniarską. 

Opiekę całodobową dla  terenu Gminy Stary Sącz zabezpiecza:                                               

OPC Spółka z o.o. spółka komandytowa        

Rytro 541, Rytro 

Całodobowa opieka dla mieszkańców gminy Stary Sącz z siedzibą w Rytrze będzie działać 

tylko do 1 października 2017 r., ponieważ wg nowej reformy w każdym szpitalu będzie 

wprowadzona podstawowa całodobowa opieka medyczna.  

Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) w Nowym Sączu udzielane są 

w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

Świadczenia w SOR dla mieszkańców gminy Stary Sącz udziela:  

➢ Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 

➢ Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju, ul. Kraszewskiego 142 – izba przyjęć 

szpitala 

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia 

sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia. 
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W Mieście i Gminie Stary Sącz rehabilitację medyczną zapewnia: 

➢ NZOZ „REHAN” Anna Handzik, ul. Królowej Jadwigi 20, Stary Sącz 

➢ NZOZ „Medyk” w Barcicach, Barcice 422 

 

Stary Sącz ma 5 przychodni stomatologicznych: 

➢ Gabinet Stomatologiczny Jolanta Pasoń, ul. Morawskiego; 1 

➢ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Prodent s.c., ul. Węgierska 41 B; 

➢ Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Aleksandra Kurzeja,  

ul. Królowej Jadwigi 20; 

➢ Prywatny Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Zielińska – Skwarło,  

ul. Morawskiego 1 ; 

➢ Gabinet Stomatologiczny Piotr Lebiedziejewski, ul. Morawskiego 1. 

 

Poza obrębem Miasta terenie Gminy usługi stomatologiczne świadczą: 

 

➢ Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej VITA-DENT, Gołkowice 119; 

➢ Prodent s.c. Prywatna Przychodnia Stomatologiczna, Barcice 422. 

 

APTEKI 

Na terenie gminy Stary Sącz działa 7 aptek i 1 punkt apteczny. Dyżur całodobowy 

prowadzony jest rotacyjnie. 

Do podstawowych usług medycznych oferowanych mieszkańcom gminy Stary Sącz należą: 

- porada lekarska, czyli wizyta u lekarza rodzinnego 

- leczenie ambulatoryjne (NZOZ), oraz w domu pacjenta (wizyta domowa) 

- opieka długoterminowa w domu pacjenta nad osobami chorymi przewlekle 

- badania laboratoryjne 

- podstawowe świadczenia stomatologiczne 

- szczepienia ochronne 

- doraźna pomoc w przypadkach zagrożenia zdrowia (Pogotowie Ratunkowe) 
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- rehabilitacja i fizjoterapia 

 Do najczęściej występujących chorób należą obecnie: choroby układu krążenia 

(nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udary, wylewy), nowotwory, cukrzyca. Przyczyną tych 

schorzeń są m.in. stres, brak ruchu, zła dieta. Występujące choroby dotyczą nie tylko sfery 

somatycznej, lecz także emocjonalnej i psychicznej. Do najczęstszych zaburzeń należą: 

zespoły depresyjne, zaburzenia lękowe, schizofrenia, przewlekły stres. Dolegliwości 

psychiczne uwarunkowane są wieloczynnikowo. Powodem występowania zaburzeń mogą być 

czynniki biologiczno-genetyczne, a także obciążenia psychospołeczne np. zły system 

wychowawczy dziecka, śmierć, rozstanie z bliską osobą, utrata pracy, niestabilność 

finansowa, zadłużenia, a także korzystanie z substancji psychoaktywnych (Na podstawie 

informacji uzyskanych z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp. z. o. o w 

Starym Sączu). 
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1.11.Organizacje pozarządowe 

 

Na terenie Gminy Stary Sącz działa wiele organizacji pozarządowych. W ostatnich latach 

można wręcz powiedzieć o rozkwicie trzeciego sektora. W jego skład wchodzi: 

- 5 Fundacji, 

- 8 klubów sportowych, 

- 27 stowarzyszeń zwykłych, w tym 7  Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- 3 koła działające w ramach Ogólnopolskich Związków lub samodzielnie, 

- 10 oddziałów terenowych stowarzyszeń regionalnych. 

Razem jest to 53 organizacji pozarządowych. 

 

Poniższa mapa przedstawia liczbę organizacji według miejscowości. 

Źródło: Urząd Miejski 

Miasto koncentruje zdecydowanie najwięcej organizacji pozarządowych, ale warte 

odnotowania jest to, że na terenie prawie wszystkich sołectw działa do kilku tego typu 

jednostek. 
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Wśród 53 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy dwie posiadają 

Status Organizacji Pożytku Publicznego, są to: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo,  

- Fundacja Będzie Dobrze. 

Status Organizacji Pożytku Publicznego oznacza m.in. możliwość przekazywania przez 

podatników 1 % podatku na ich rzecz z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Do najbardziej prężnie działających organizacji wspomagających rozwój wspólnot 

społeczności lokalnych można zaliczyć: 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”,  

- Fundacja Rozwoju Sądecczyzny,  

- Fundacja Rozwoju Ziem Górskich,  

- Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne,  

- Samorząd Gospodarczy Małopolska,  

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „PRZYJAŹŃ”,  

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślec „Szansa”,  

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gaboń,  

- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej,  

- Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic,  

- Stowarzyszenie Mostki Razem. 

 

Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pomocy 

społecznej, czyli przyczyniające się do niwelowania problemów społecznych, to: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”,  

- Fundacja Będzie Dobrze,  

- Stowarzyszenie Św. Kingi,  

- Fundacja Rozwoju Sądecczyzny. 
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Wykres 7.Wysokość gminnych oraz krajowych środków finansowych przekazana 

organizacjom pozarządowym na realizację priorytetowych zadań publicznych w 

2016 r. 

 

Źródło: Urząd Miejski 

 Zdecydowana większość budżetu przeznaczana jest na pomoc społeczną, a 

dokładnie na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Są to środki krajowe. Mniejsze, ale wciąż znaczące 

dotacje sięgające rzędu 70 000 zł pochodzące ze środków gminnych przeznaczone są 

na rozwój sportu wśród dzieci, a także na integrację seniorów.  
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Wykres 8.  Środki przyznane organizacjom pozarządowym w latach 2013 – 2017 przez 

gminę. 

 

Źródło: Urząd Miejski 

Przedstawiony diagram uwidacznia wzrastającą tendencję przeznaczanych środków na 

rzecz trzeciego sektora. 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz 

wspierania osób niepełnosprawnych, w tym z: 

- Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, które prowadzi 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka ta 

obecnie ma 38 podopiecznych, prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Jest to 

dzienna forma wsparcia oznacza to, że podopieczni są rano dowożeni busem do Placówki, 

gdzie biorą udział we wspomnianych zajęciach, spożywają też tam posiłek, a następnie w 

godzinach popołudniowych są rozwożeni do domów, gdzie mieszkają. Wsparcie dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi zostało zlecone w formie realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej poprzez udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zleconego zadania organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność w zakresie 

pomocy społecznej.  

- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, które powołało Klub 

Integracji Społecznej w Starym Sączu. Ideą działania Klubu jest aktywizacja zawodowa i 
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integracja społeczna m. in. osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

pierwszej kolejności zawiera kontrakty socjalne z osobami niepełnosprawnymi – czyli 

szczególnego typu umowy normujące wzajemne zobowiązania uczestników Klubu z 

pracownikami socjalnymi. Zobowiązania te to m. in. aktywne uczestnictwo w szkoleniach z 

zakresu komunikacji i integracji społecznej, konsultacje z psychologiem, prawnikiem i 

doradcą zawodowym, odbycie kursu zawodowego, następnie stażu i finalnie także 

zatrudnienia. 

- Fundacją „Będzie Dobrze” w zakresie dostaw żywności i jej redystrybucji z programu PO 

PŻ. Beneficjentami tego przedsięwzięcia w znacznej mierze są osoby niepełnosprawne. 

Mieszkańcy gminy regularnie, raz na dwa miesiące otrzymują sporą ilość produktów 

żywnościowych o długoterminowej dacie spożycia. Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje 

osoby do tej formy pomocy, informuje o datach dostaw żywności oraz działaniach 

towarzyszących. Fundacja zajmuje się transportem i wydawaniem asortymentu. Dodatkowo 

prowadzone są też warsztaty kulinarne oraz szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania się.  

Znaczącą organizacją, w której statucie znajduje się m. in. działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych jest Fundacja Rozwoju Sądecczyzny.  

Fundacja prowadzi m. in.: 

- Wolontariat Seniorów w ramach, którego: 

 - seniorzy czytają dzieciom przedszkolnym bajki; 

 - biorą udział w imprezach zorganizowanych dla dzieci (gry, zabawy, wycieczki); 

- odbywają się spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą mające na celu 

przybliżenie lokalnej historii, budowaniu postawy patriotycznej i przywiązaniu do 

naszej Małej Ojczyzny; 

 

- Dyskoteki dla seniorów; 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem działalności jest aktywizacja ludzi starszych, a 

także „wykorzystanie potencjału osób starszych – ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

życiowego. Uczelnia jest dla nich także miejscem spotkań z podobnymi do nich osobami, 

które muszą stawiać czoła wielu problemom. Poza tym, po latach wychowywania dzieci i 

współuczestnictwie w wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie współmałżonka i 

znajomych, nadmiar czasu może być bardzo szkodliwy. Wielu seniorów jest wciąż 
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sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do 

wyjścia z domu.  

Warto też wspomnieć o działalności Caritasu, który pełni rolę reprezentacyjną, 

formacyjno-informacyjną, operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i 

zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, 

materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, 

chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom). 

Caritas również pomaga osobom niepełnosprawnym. Ta pomoc jest zróżnicowana. 

Składają się na nią: pomoc finansowa i materialna, artykuły spożywcze, odzież. Caritas także 

oferuje usługi pomocowe dla osób starszych i schorowanych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w gminie działa ponad 50 różnego typu 

organizacji pozarządowych. Kilka z nich z nich funkcjonuje bardzo prężnie, zwłaszcza w 

dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym i ubogim. Dzięki temu są dobrym 

uzupełnieniem dla stacjonarnych rozwiązań i w znacznym stopniu odciążają sektor publiczny. 

Warte odnotowania są też działania organizacji trzeciego sektora w dziedzinie sportu wśród 

dzieci i młodzieży, która to sfera była przez ostatnie lata mocno zaniedbywana przez system 

edukacyjny. Organizacje pozarządowe z roku na rok wciąż się rozwijają, angażując coraz 

więcej środków finansowych.  
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1.12. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Tabela 15. Interwencje policji na terenie gminy Stary Sącz w latach 2014 – 2016. 

 

Źródło:  Komisariat Policji w Starym Sączu 

 

Naczelną instytucją czuwająca nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy 

Stary Sącz jest Komisariat Policji w Starym Sączu. Policja jest istotnym partnerem dla 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w rozwiązywaniu problemów społecznych. Współpraca ze 

służbami mundurowymi realizowana jest głównie w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, bezdomności i profilaktyce uzależnień. Przedstawiciele Policji w osobach 

Rodzaj zdarzenia 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Liczba wypadków drogowych 31 28 26 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 1 0 0 

Liczba kradzieży z włamaniem 26 12 5 

Liczba kradzieży  50 12 18 

Liczba rozbojów, kradzieży rozbójniczej, wymuszeń 2 1 6 

Liczba uszkodzeń rzeczy 15 12 8 

Liczba bójek i pobić 5 4 1 

Liczba przestępstw z uszczerbkiem na zdrowiu 14 9 5 

Liczba zabójstw 0 0 1 

Liczba przestępstw seksualnych 0 0 0 

Liczba wykroczeń, przestępstw spowodowanych przez 

kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie 

nietrzeźwości 

2 3 7 

Posiadanie środków odurzających 1 0 3 

Liczba oszustw na wnuczka 1 2 0 

Liczba oszustw na policjanta 0 2 0 

Liczba interwencji Policji związanych z chuligańskim 

zakłóceniem porządku publicznego pod wpływem 

alkoholu 

3 6 12 

Liczba interwencji Policji związanych z zakłóceniem 

porządku publicznego 

5 13 57 

Liczba interwencji Policji związanych ze spożywaniem 

alkoholu w miejscu publicznym 

78 113 187 

Liczba interwencji Policji związanych z kradzieżą 

mienia jako wykroczenie 

91 87 67 

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 299 366 276 

Liczba osób zatrzymanych w związku z interwencją 

domową i osadzonych do wytrzeźwienia w Sądeckim 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej Dział Opieki nad 

Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi 

25 27 23 

Liczba interwencji gdzie zachowanie sprawcy nosiło 

znamiona przemocy 

22 35 40 

Liczba przeprowadzonych postępowań 

przygotowawczych, art. 207 kk oraz czynności 

sprawdzających 

19 22 19 

Liczba założonych Niebieskich Kart 16 20 17 

Inne istotne zdarzenia naruszające bezpieczeństwo ----------- ---------- ---------- 
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Komendanta lub dzielnicowych biorą również udział w posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Tabela nr 15 pokazuje, iż wzrasta liczba interwencji Policji, podczas których 

zachowanie sprawcy nosiło znamiona przemocy domowej, co nie przekłada się jednak na 

wzrost liczby założonych przez Policję Niebieskich Kart, których liczba w latach 2014 – 2016 

pozostaje na zbliżonym poziomie. Także ilość przeprowadzonych postępowań 

przygotowawczych w związku z art. 207 Kodeksu karnego (Kto znęca się fizycznie lub 

psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 

stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5)oraz czynności sprawdzających pozostaje w latach 2014 – 2016 na zbliżonym poziomie . W 

2016 r. nastąpił spadek ogólnej liczby przeprowadzonych interwencji domowych.  

W analizowanym okresie zaobserwować można znaczący wzrost liczby interwencji 

Policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, a także związanych z 

chuligańskim zakłóceniem porządku publicznego pod wpływem alkoholu. Rośnie też liczba 

wykroczeń, przestępstw spowodowanych przez kierowanie pojazdami mechanicznymi w 

stanie nietrzeźwości. Na podobnym poziomie pozostaje liczba osób zatrzymanych w związku 

z interwencją domową i osadzonych do wytrzeźwienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w  Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi. W latach 2015 -16 

znacząco spadła liczba kradzieży a także kradzieży z włamaniem oraz interwencji Policji 

związanych z kradzieżą mienia jako wykroczeniem. Spada też liczba przestępstw 

powodujących uszczerbek na zdrowiu. 

Na terenie gminy w niewielkim stopniu występują odnotowane przez Policję  bójki i 

pobicia, sytuacje posiadania środków odurzających, oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta”. 

W latach 2014 – 2016 odnotowano jedna ofiarę śmiertelną w konsekwencji wypadku 

drogowego oraz jedno zabójstwo. 
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Rozdział 2.Charakterystyka systemu wsparcia społecznego w gminie Stary 

Sącz 

2.1.Pomoc społeczna 

Tabela 16.Przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej rodzinom z terenu 

gminy Stary Sącz w latach 2011 - 2016 

Powód przyznania 

pomocy 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ubóstwo 448 446 541 528 486 442 

Bezrobocie 334 319 360 340 272 214 

Niepełnosprawność 235 216 245 239 259 261 

Długotrwała lub 

ciężka choroba 

216 203 209 201 223 221 

Sieroctwo 1 2 1 0 1 0 

Bezdomność 7 6 12 9 7 6 

Wielodzietność 142 147 185 151 173 131 

Rodzina niepełna 52 57 67 49 40 35 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

155 159 200 187 179 151 

Potrzeba ochrony 

ofiar handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm lub 

narkomania 

15 16 9 8 5 6 

Sytuacja kryzysowa 2 2 0 1 0 0 

Zdarzenie losowe 15 16 9 8 5 6 

Klęska ekologiczna 0 0 0 10 0 0 

Narkomania 2 2 1 1 0 0 

Zwolnienie z 

zakładu karnego 

0 0 4 4 7 4 

Przemoc w rodzinie 6 3 7 3 5 2 

Źródła: Sprawozdania resortowe MPiPS-R, Ocena zasobów pomocy społecznej od 2011 do 

2016 r. 

Najczęstszą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przez 

mieszkańców gminy Stary Sącz w latach  2011 - 2016 jest ubóstwo. Miarą granicy ubóstwa 

jest kwota (tzw. kryterium dochodowe), uprawniająca do ubiegania się o przyznanie 

świadczeń z pomocy społecznej, która wynosi obecnie dla osoby samotnej 634,00 zł, na 

osobę w rodzinie 514,00 zł. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 r. art. 7 pkt. 1, pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z 

powodu ubóstwa. W dalszym kręgu znajdują się bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 

lub ciężka choroba.  Po okresie eskalacji liczby rodzin korzystających ze świadczeń z tytułu 

ubóstwa mającym miejsce w  latach 2013 – 2014 następuje spadek ich ilości w latach 2015 – 

16. Stałemu spadkowi ulega liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS z tytułu 

bezrobocia – spadek o 35,3 % w roku 2016 w stosunku do 2011. Zwiększa się liczba klientów 

uzyskujących świadczenia z tytułu niepełnosprawności - wzrost o 9% na przestrzeni sześciu 
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lat. Ilość rodzin otrzymujących świadczenia z tytułu długotrwałej choroby pozostaje na 

zbliżonym poziomie. Po wzroście w latach 2013 – 2014 zmniejszeniu ulega liczba rodzin 

korzystających z pomocy społecznej z tytułu wielodzietności i potrzeby ochrony 

macierzyństwa. Jest to spowodowane wprowadzeniem świadczenia wychowawczego, które 

mimo, iż nie jest wliczane do dochodu z pomocy społecznej realnie wpływa na poprawę bytu 

rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i powoduje, że wiele z nich zaprzestało składania wniosków 

o pomoc z OPS. Wśród mieszkańców gminy Stary Sącz występuje problem bezdomności, 

jednak skala zjawiska w latach 2011 – 2016 nie była zbyt duża, a liczba osób bezdomnych z 

roku na rok spada. Zmniejsza się także liczba rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej – spadek o 32,7 % w roku 2016 w relacji do 2011. Spada  liczba rodzin 

wspieranych przez OPS z powodów alkoholizmu i zdarzenia losowego oraz przemocy w 

rodzinie. Marginalnymi powodami przyznawania świadczeń z systemu pomocy społecznej  w 

Gminie Stary Sącz są: zwolnienie z zakładu karnego, sieroctwo, narkomania, sytuacja 

kryzysowa.  

 

Wykres 9. 

 

Źródło: Sprawozdania resortowe MPiPS-R. 

Największa liczba rodzin korzysta ze wsparcia OPS Stary Sącz po roku 2013, ze 

szczególnie dużym wzrostem mającym miejsce w roku 2015. Tendencja ta wiąże się nie tyle 

ze wzrostem liczby rodzin korzystających z pomocy w formie pieniężnej czy rzeczowej 

(wykresy nr 11 i 12) a z większą ilością osób objętych pomocą wyłącznie w formie pracy 

socjalnej, poradnictwa, co obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 10. 

Źródło: Sprawozdania resortowe MPiPS-R 

 

Wykres 11. 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej. 
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Wykres 12. 

 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej. 

W analizowanym okresie największa ilość rodzin korzystała ze wsparcia OPS Stary 

Sącz w formie świadczeń pieniężnych w latach 2013 – 2014 (Wykres 11), zaś niepieniężnych 

w latach 2011 – 2013 (Wykres 12). W ostatnich latach ilość rodzin korzystających ze 

świadczeń zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej ulega zmniejszeniu. Sytuacja ta 

ma miejsce w związku z pojawieniem się wsparcia dla rodzin w formie świadczenia 

wychowawczego oraz poprawą sytuacji na krajowym i lokalnym rynku pracy, co sprawia, że 

część rodzin nie odczuwa już konieczności korzystania ze wsparcia finansowego i 

rzeczowego z systemu pomocy społecznej. 

Wykres 13. 

 

Źródło: Sprawozdanie resortowe „Dożywianie”. 
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Największa liczba osób objętych wsparciem w ramach rządowego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” była w roku 2014 r. Od tego czasu da się zaobserwować 

spadek liczby osób korzystających z tej formy wsparcia.  

Wykres 14. 

 

Źródło: Sprawozdanie resortowe „Dożywianie”. 

W latach 2011 – 2015 r. dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozostaje na względnie zbliżonym poziomie. W 

roku 2016 nastąpił nieznaczny spadek liczby dzieci objętych powyższą formą wsparcia – 9,2 

% w stosunku do 2015. Jest to zapewne również efekt działania programu „500 plus” i 

poprawy sytuacji na rynku pracy, co determinuje fakt, iż większą grupę rodziców stać obecnie 

na opłacenie posiłku dzieciom, a część rodzin przestała się kwalifikować to tej formy 

wsparcia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.   

Tabela 17. Liczba osób i rodzin objętych świadczeniami pieniężnymi z pomocy 

społecznej w latach 2011 – 2016. 

Świadczenie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 

Zasiłek stały 

(osoby) 

 

85 

 

 

86 

 

86 

 

89 

 

90 

 

89 

Zasiłek 

okresowy 

(rodziny) 

 

178 

 

214 

 

215 

 

179 

 

175 

 

156 

Zasiłek 

celowy 

(rodziny) 

 

403 

 

411 

 

458 

 

417 

 

370 

 

313 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej,  sprawozdania resortowe MPiPS– R. 
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Liczba osób objętych wsparciem w formie zasiłku stałego na przestrzeni lat 2011 – 

2016 jest stabilna i oscyluje między 85 a 90 osób. Od 2014 roku zmniejsza się sukcesywnie 

liczba rodzin wnioskujących o wsparcie w formie zasiłku okresowego. Spada także liczba 

rodzin ubiegających się o zasiłek celowy (zmniejszenie o 22,3 % w 2016 r. w stosunku do 

2011 roku). 

Wykres 15. 

 

Źródło: Sprawozdania resortowe MPiPS-R 

Powyższy wykres pokazuje, iż w ostatnich latach nastąpił wzrost zapotrzebowania na 

usługi opiekuńcze na terenie gminy. Do roku 2013 liczba osób objętych wsparciem w formie 

usług opiekuńczych malała, natomiast od tego czasu zaobserwować można znaczny wzrost 

liczby osób korzystających z tej formy wsparcia, który szczególnie uwidocznił się w roku 

2016. Należy zakładać, że w związku ze wzrostem liczby mieszkańców gminy Stary Sącz w 

wieku poprodukcyjnym (tabela 4) zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze będzie rosnąć 

również w kolejnych latach. 
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Wykres 16. 

 

Źródło: Sprawozdania resortowe MPiPS – R, Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Niekorzystne tendencje demograficzne, wzrost liczby osób samotnych i starszych, 

niewystarczający zakres usług opiekuńczych, a także emigracja zarobkowa potencjalnych 

opiekunów osób starszych sprawiają, iż wzrasta liczba osób, które kierowane są do domów 

pomocy społecznej. Należy zakładać, że podobnie jak w przypadku usług opiekuńczych 

tendencja wzrostowa zostanie utrzymana.  

Wzrost zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej u osób starszych 

potwierdza także analiza struktury wiekowej (wykres nr 17) rodzin korzystających ze 

wsparcia OPS Stary Sącz, w której coraz większy udział mają rodziny emerytów i rencistów.   

Wykres 17. 

 

Źródło: Sprawozdania resortowe MPiPS – R, Ocena zasobów pomocy społecznej. 
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2.2. Świadczenia rodzinne 

Wykres 18. 

 

Źródło: Raport własny z systemu Świadczenia Rodzinne 

Najwięcej osób korzystało ze świadczeń rodzinnych i dodatków do nich w latach 2011 

– 2012 r. W latach 2013 – 2015 liczba ta ulegała corocznemu spadkowi. W roku 2016 r. 

liczba świadczeniobiorców ponownie wzrosła i osiągnęła poziom z roku 2013. Wzrost ten 

spowodowany jest faktem, że w związku ze złożeniem wniosku o świadczenie wychowawcze 

część rodzin dotychczas niekorzystających ze świadczeń rodzinnych, po przeliczeniu 

dochodów uzyskała informację, iż spełnia kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń 

rodzinnych, w związku z czym uzyskała prawo do niniejszych świadczeń. Rok 2016 był 

pierwszym, w którym przyznawano świadczenie wychowawcze „500 plus”. Według stanu na 

koniec roku 2016 z tej formy pomocy skorzystało 1969 rodzin z terenu gminy, zaś stan na 

koniec 2017 roku to 2149 rodzin. 

Wykres  19. 

 

Źródło: Raport własny z systemu Świadczenia Rodzinne 
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 Po wzroście z lat 2011 – 2014 w latach 2015 – 2016 liczba osób korzystających ze 

wsparcia w formie funduszu alimentacyjnego spada. Dzieje się tak z powodu przekroczenia 

kryterium dochodowego przez część osób uprawnionych dotychczas do korzystania z 

funduszu lub z powodu ukończenia edukacji przez część świadczeniobiorców.   

Wykres  20. 

 

Źródło: Raport własny z systemu Świadczenia Rodzinne 

Liczba osób korzystających z zasiłku pielęgnacyjnego spada. Powodem tego stanu 

rzeczy są: uzyskiwanie przez osoby w wieku poprodukcyjnym prawa do dodatku 

pielęgnacyjnego z ZUS, zgony osób dotychczas uprawnionych do tej formy wsparcia oraz 

brak kontynuacji orzeczeń, które dawały możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.  

Tabela 18. Świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych – liczba rodzin 

Świadczenie 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

 

 

244 

 

274 

 

253 

 

69 

 

73 

 

74 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

Nie 

przyznawano 

Nie 

przyznawano 

 

54 

 

62 

 

52 

 

68 

Zasiłek dla 

opiekuna 

 

Nie 

przyznawano 

Nie 

przyznawano 

Nie 

przyznawano 

 

129 

 

104 

 

83 

Źródło: Raport własny z systemu Świadczenia Rodzinne 

 Zmienna liczba rodzin objętych wsparciem w formie świadczenia pielęgnacyjnego 

wynika z tego, iż do 2013 roku nie funkcjonował specjalny zasiłek opiekuńczy, a do 2014 
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roku zasiłek dla opiekunów. Aktualnie zasiłek dla opiekunów jest świadczeniem 

wygasającym, o które nie składa się już wniosków. 

2.3. Asystenci rodziny 

 
Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu realizuje asystenturę rodziny od 

października 2012 r do chwili obecnej.  

Asystent rodziny to forma pomocy skierowana do rodzin z wieloma problemami  

o niskim poziomie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Asystent 

rodziny podejmuje współpracę i udziela rodzinom pomocy w zakresie uzgodnionych 

wspólnie problemów i potrzeb. Jego zadaniem jest przede wszystkim zmienić stosunek osób 

w rodzinie do własnych problemów, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie oraz 

podnieść samoocenę. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i 

pozostawienia dzieci w rodzinie. 

Asystent rodziny pracuje z całą rodziną. Pomimo, że każda rodzina jest inna i 

potrzebuje innego postępowania to zwykle asystent rozpoczyna pracę od rozwiązania 

najistotniejszych problemów socjalnych. Następnie, gdy doraźne problemy zostaną 

zażegnane, a asystent uzyska dobry kontakt i zaufanie rodziny, możliwe jest określenie ich 

dalszych potrzeb i perspektyw.  

Asystent motywuje do dalszych działań, zmierzających do rozwoju kompetencji lub 

utrzymywania uzyskanych efektów.  

Liczbowy wykaz rodzin z którymi asystent współpracował na przestrzeni ostatnich lat: 

❖ 2012 r- 18 rodzin; 

❖ 2013r - 24 rodziny; 

❖ 2014 r- 22 rodziny; 

❖ 2015 r- 24 rodziny; 

❖ 2016 r - 18 rodzin. 

Działania asystenta we współpracy z rodziną mają m.in. na celu:  

1. Podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawę zdolności wychowawczych 

rodziców;   

2. Zmianę postaw w rodzinach zagrożonych  zachowaniami ryzykownymi;  

3. Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;  



48 

 

4. Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie przez rodzinę z negatywnymi 

zjawiskami społecznymi;  

5. Podniesienie stanu bezpieczeństwa w rodzinie;  

6. Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego rodziny oraz jej członków;  

7. Zmniejszenie liczby dzieci skierowanych do pieczy zastępczej; 

8. Powrót do rodziny biologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Ponadto w tym czasookresie asystent organizował wsparcie rzeczowe dla rodzin: zakup 

łóżek, akcja „Tornister” (wyposażenie dzieci do szkoły), wsparcie rzeczowe w postaci ubrań, 

wsparcie rzeczowe w postaci paczek żywnościowych, zorganizowanie paczek 

Mikołajkowych.  Dzieci rodzin objętych wsparciem asystenta miały możliwość uczestniczyć 

w zorganizowanym przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Starym Sączu  wypoczynku 

letnim i zimowym. Dodatkowo korzystały w roku szkolnym z wyjazdów na basen, do kina 

czy do gospodarstwa agroturystycznego. Bardzo ważną kwestią jest udział dzieci rodzin 

objętych wsparciem asystenta w zajęciach świetlicowych.  

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 

działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

Instytucje współpracujące: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu; 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Starym Sączu; 

• Punkt Konsultacyjny w Starym Sączu;  

• Placówki służby zdrowia na terenie gminy Stary Sącz; 

• Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze na terenie gminy Stary Sącz; 

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starym Sączu; 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu; 

• Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu; 

• Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu;  

• Komisariat Policji w Starym Sączu;  

• Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu; 

• Placówka Wsparcia Dziennego – świetlica specjalistyczna w Starym Sączu;  

• Zespół Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu; 
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• Stowarzyszenie Piękne Anioły; 

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Starym Sączu „Gniazdo”  

Współpraca z w/w instytucjami  przyczynia się do:  

 rozwiązywania problemów w sposób całościowy; 

 szybkiego reagowania na pojawiające się problemy; 

 wspierania w podejmowanych działaniach; 

 uzupełnienia i płynności informacji; 

 zwiększenia efektywności pracy.  

 

2.4.Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

 

Problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu na terenie gminy Stary Sącz 

zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu. W 

skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Członków GKRPA powołuje Burmistrz Starego Sącza. W ramach 

Komisji działają trzy podkomisje: do spraw motywowania i kierowania na leczenie, do spraw 

zezwoleń i kontroli placówek handlowych, do spraw analizy i oceny programów 

profilaktycznych. 

GKRPA prowadzi stałą współpracę z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi i 

nauczycielami realizującymi programy profilaktyczne. Prowadzona jest współpraca z 

biegłymi sądowymi. GKRPA opiniuje również programy profilaktyczne do dofinansowania 

ze środków finansowych pochodzących między innymi z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu na terenie gminy Stary Sącz oraz stosowania działań profilaktycznych 

wobec nich. W ramach porozumienia prowadzona jest także współpraca z Sądeckim 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w sprawie zatrzymania do wytrzeźwienia osób z terenu 

gminy Stary Sącz. Gmina bierze również udział w ogólnopolskich kampaniach jak : „Postaw 

na Rodzinę”, „Reaguj na przemoc”, „Światowy Dzień Bez Tytoniu”. 
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Tabela 19. Realizacja zadań z zakresu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Starym Sączu w latach 2012 – 2016 r. 

Działanie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Liczba posiedzeń 

GKRPA 

23 21 27 30 34 

Liczba pozytywnych 

postanowień dla 

placówek 

handlowych 

35 15 35 41 24 

Liczba wniosków o 

objęcie leczeniem 

odwykowym 

16 5 7 9 4 

Liczba zgłoszeń 

dotyczących 

nadużywania 

alkoholu 

55 38 45 30 28 

(Źródło: Dane własne GKRPA w Starym Sączu) 

2.5.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Na terenie gminy działalność prowadzi Punkt Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i 

Przemocy w Rodzinie. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełnią pracownicy socjalni OPS 

Stary Sącz, członkowie GKRPA, psycholog, prawnik. W Punkcie mają również miejsce 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

który zajmuje się analizą zgłoszonych przypadków przemocy, organizowane są 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.  Realizowane  są  

również działania informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej, 

realizowane poprzez: kolportaż plakatów i ulotek oraz informatorów dla osób 

doświadczających przemocy między innymi, w instytucjach zobowiązanych do włączenia się 

do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. systemie oświaty, służby zdrowia, 

policji. 
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Wykres 21. 

(Źródło: Dane własne Zespołu Interdyscyplinarnego w Stary Sączu) 

 

Wykres 22. 

 

(Źródło: Dane własne OPS Stary Sącz) 

Liczba zgłoszonych przypadków przemocy w rodzinie na podstawie dostarczonych do 

Zespołu Interdyscyplinarnego „Niebieskich Kart” pozostaje w latach 2012 - 2016 na 

zbliżonym poziomie, ulegając nieznacznemu wzrostowi w ostatnich latach analizowanego 

okresu. Zmniejszająca się liczba osób korzystających z bezpłatnego poradnictwa prawnego, 

psychologicznego i socjalnego spowodowana jest pojawieniem się większej liczby 

podobnych form wsparcia np. na terenie gminy Stary Sącz powstał z inicjatywy Zarządu 

Powiatu Nowosądeckiego, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt ma siedzibę w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Tischnera, ul. Batorego w Starym Sączu. 

Natomiast wsparcia w formie poradnictwa socjalnego udzielić mogą również pracownicy 

socjalni OPS w siedzibie Ośrodka. 
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Rozdział 3. Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Stary Sącz 

 

3.1.Cel i metoda badawcza 

Badania społeczne umożliwiają nam lepsze zrozumienie rzeczywistości społecznej, w 

której żyjemy. Pomagają ją opisywać, a następnie zmieniać, wykorzystując wyniki uzyskane 

w badaniu. Badania przeprowadzone w ramach diagnozy problemów społecznych w gminie 

Stary Sącz posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej terenie 

problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia 

ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków. Specyfiką diagnozy problemów 

społecznych jest to, że koncentruje się ona na zidentyfikowaniu i opisaniu takich zjawisk, 

które ograniczają zaspokajanie potrzeb społecznych lub stwarzają zagrożenie takiego 

ograniczenia. Diagnoza problemów społecznych bada trwałe ograniczenia w zaspokajaniu 

potrzeb społecznych dotyczące wielu osób w społeczności. O problemie społecznym mówimy 

wtedy, gdy dotyczy on wielu osób w społeczności i ma charakter powtarzający się, a nie 

jednorazowy (Diagnozowanie problemów społecznych, T.Schimanek 2015). Mieszkańcom 

gminy Stary Sącz zadano pytania dotyczące najistotniejszych problemów społecznych takich 

jak: ubóstwo, bezrobocie, sytuacja osób niepełnosprawnych, sytuacja osób starszych, 

problematyka uzależnień, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, sytuacji 

rodzin wielodzietnych, zagrożenia dzieci i młodzieży oraz zjawiska przemocy w rodzinie. 

Badania przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety, w której dominowały pytania 

zamknięte.  

3.2.Dobór próby 

W badaniu zastosowano dobór losowy warstwowy, charakteryzujący się tym, że każdy 

obiekt może znajdować się tylko w jednej warstwie. Losujemy określoną liczbę obiektów z 

każdej z warstw. Warstwy powinny być rozłączne (tzn. żaden element populacji nie może być 

zaliczony do dwóch różnych warstw) oraz wyczerpujące (czyli w sumie powinny dawać całą 

populację; każdy element populacji powinien należeć do jednej z warstw).  

Do badania ankietowego dobrano gospodarstwa domowe w sposób warstwowo-

losowy, z uwzględnieniem  miejsca zamieszkania – reprezentatywnie względem populacji. Za 

operat losowania posłużył udostępniony przez Urząd Miejski w Starym Sączu spis 

mieszkań/lokali wg stanu na dzień 05.05.2017 r. Do badania wylosowano 140 gospodarstw 

domowych spośród 5064 na terenie Gminy, co daje 2,8% ogółu. Podział liczby ankiet, które 
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były przeprowadzane w poszczególnych rejonach odbywał się przy uwzględnieniu 

procentowego udziału liczby poszczególnych gospodarstw w mieście i sołectwach w stosunku 

do ogólnej liczby gospodarstw domowych w gminie. Następnie losowano odpowiednio w 

stosunku do udziału numery domów/ mieszkań, w których przeprowadzana była ankieta. 

Wylosowano również rezerwową listę numerów na wypadek odmowy przeprowadzenia 

ankiety przez członków gospodarstw domowych wylosowanych na „listę główną”. Ankieta 

była przeprowadzana z pełnoletnim członkiem wylosowanego gospodarstwa domowego po 

uprzednim potwierdzeniu, że osoba ta jest rzeczywiście zameldowana pod danym adresem. 

Poniższa tabela obrazuje ilościowy rozkład ankiet w mieście i poszczególnych sołectwach po 

uwzględnieniu powyższych założeń badawczych. 

Tabela 20. Gmina Stary Sącz – podział wg. liczby gospodarstw domowych 

Miejscowość Liczba gospodarstw Udział procentowy Ilość ankiet 

Barcice 756 14,9 21 

Gaboń 281 5,5 8 

Gołkowice 212 4,1 6 

Łazy Biegonickie  201 4,0 6 

Moszczenia 370 7,3 10 

Myślec  81 1,6 2 

Popowice 135 2,7 4 

Przysietnica 445 8,8 12 

Wola Krogulecka 73 1,5 2 

Skrudzina 114 2,3 3 

Mostki 168 3,3 5 

Stary Sącz 2228 44 61 

 5064 100 140 

Źródło: Urząd Miejski w Starym Sączu, opracowanie własne OPS. 
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3.3. Analiza wyników ankiet 

Wykres nr 23. 

 

(Źródło: Badania własne) 

Na pytanie „Które z wymienionych obszarów problemów społecznych wymagają 

Pani(a) zdaniem pilnego rozwiązania ?”, 38,6 % respondentów odpowiedziało, iż  

najważniejszym obszarem wymagającym zmian na lepsze są działania w zakresie opieki 

zdrowotnej. Powyższe stanowisko spowodowane jest zapewne problemami w dostępności 

specjalistycznej opieki lekarskiej, wysokimi cenami leków, usług medycznych oraz brakiem 

optymalnej liczby lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach, co przekłada się na długi czas 

oczekiwania na wizytę lub wiąże się z koniecznością podróży do większych miast w celu 

uzyskania specjalistycznej porady lekarskiej.  

Kolejnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest w opinii mieszkańców 

gminy Stary Sącz przeciwdziałanie ubóstwu. Uważa tak 27,1 % ankietowanych. Opinia ta 

spowodowana jest z pewnością faktem, iż pomimo zmniejszającego się rokrocznie poziomu 

ubóstwa oraz wprowadzenia programu „500 plus” i innych inicjatyw przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu, pozostały jeszcze liczne obszary biedy i ubóstwa, które są 

dostrzegane przez członków społeczności lokalnej.  
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25,7% badanych uważa działania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym za 

wymagające pilnego rozwiązania, niewiele mniej, bo 24,3% pytanych stwierdziło, iż działania 

te powinny dotyczyć problemów osób starszych. Konieczność zwiększonego wsparcia 

ukierunkowanego na te właśnie grupy osób wynika także ze statystyk OPS Stary Sącz 

(rozdział: Charakterystyka systemu pomocy społecznej w gminie Stary Sącz), które  jasno 

pokazują, iż pomimo ogólnego spadku liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, zwiększeniu ulega liczba osób, którym udzielono wsparcia z tytułu 

niepełnosprawności oraz umieszczanych w domach pomocy społecznej, a także 

korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz będących w wieku 

poprodukcyjnym. 

Prawie, co piąty respondent stwierdził, że pilnego działania wymaga przeciwdziałanie 

nałogom (19,3%), konieczność pomocy osobom bezdomnym za pilną uważa 16,4% 

badanych. Najmniej wskazań uzyskały: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 14,3%, 

pomoc w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 10% oraz działania w zakresie pomocy 

osobom z zaburzeniami psychicznymi – 3,4%. Respondenci, którzy wybrali odpowiedź inne – 

1,4% postulowali jako pilne: budowę hospicjum na terenie miasta oraz zintensyfikowanie 

działań na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. 

Wykres 24. 

 

(Źródło: Badania własne) 
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Zdaniem badanych mieszkańców najważniejszym zadaniem, jakiego powinien podjąć 

się samorząd gminy, aby ograniczyć obszar problemów społecznych w gminie Stary Sącz 

jest: tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Uważa tak 51,4 % 

badanych. Odpowiedzieć na pytanie dlaczego mieszkańcy uznali ten obszar za najważniejszy 

dla samorządu pozwala analiza innych pytań zawartych w ankiecie. W odczuciu połowy 

badanych bezrobocie na terenie Gminy jest na przeciętnym poziomie (wykres 25), jednak 

brak pracy uznawany jest za główną przyczynę popadania w ubóstwo, uważa tak 53,6% 

ankietowanych (Wykres 26). Również w pytaniu dotyczącym sytuacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, jako główny wskazany został problem braku odpowiednich ofert pracy 

dla tej grupy osób. Uważało tak 54,3% badanych (Wykres 27). Bezrobocie zostało także 

wskazane jako główna przyczyna implikująca powstawanie problemu uzależnień – 55% 

respondentów wskazało tą odpowiedź (Wykres 28). Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych wskazana została przez 22,9% badanych wśród najważniejszych działań 

samorządu gminy w obszarze problemów społecznych. Prymat stworzenia warunków do 

powstawania nowych miejsc pracy nad aktywizacją osób bezrobotnych w opiniach 

ankietowanych mieszkańców, spowodowany jest zapewne postrzeganiem stworzenia nowych 

miejsc pracy, jako działania o efekcie bardziej wymiernym dla lokalnej społeczności. 

Zwolenników działań aktywizujących osoby bezrobotne jest zdecydowanie mniej, gdyż 

postrzegane są one jako mniej skuteczne, ponieważ nie zawsze przekładają się na rzeczywistą 

poprawę sytuacji osoby na rynku pracy np. nie dla każdego odbycie kursu zawodowego 

skutkuje efektem w postaci podjęcia stałego zatrudnienia. Natomiast stworzenie miejsc pracy 

jest czymś konkretnym i nosi znamiona trwałości,  świadczy o rosnącym potencjale 

gospodarczym, poprawia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne postrzeganie działań osób 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie i prestiż gminy. 

Analizując powyższe odpowiedzi należy zauważyć, że badani zdając sobie sprawę z  

przeciętnego poziomu bezrobocia na terenie Gminy, jednocześnie uważają, że to właśnie brak 

pracy przyczynia się w głównej mierze do powstawania innych, poważnych problemów 

społecznych, jak: ubóstwo i uzależnienia. Stąd zapewne przekonanie, że działania lokalnego 

samorządu powinny być ukierunkowane przede wszystkim na stworzenie korzystnych 

warunków do powstawania nowych miejsc pracy i walki z bezrobociem, jako głównym 

generatorem pozostałych problemów społecznych. 

W opinii mieszkańców walka ze zjawiskiem alkoholizmu powinna stanowić istotne 

pole działań samorządu. Ograniczenie dostępności do alkoholu uzyskało 34,3% wskazań, co 
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było drugim wynikiem. Według respondentów to właśnie uzależnienia stanowią główna 

przyczynę przemocy domowej. Pogląd ten wyraża 55% badanych (Wykres 29). Także 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych znajduje dla ankietowanych swe 

główne źródło w problemie uzależnień. Sądzi tak 53,6% respondentów (Wykres 30). 

Uzależnienia są także postrzegane, jako druga najistotniejsza przyczyna popadania w ubóstwo 

(Wykres 26).  

Rozwój infrastruktury wspierającej osoby starsze, jako najważniejsze działanie dla 

samorządu  w obszarze rozwiązywania problemów społecznych został wskazany przez niemal 

co trzeciego ankietowanego – 29,3% odpowiedzi. Opinia ta koresponduje ze zwiększającą się 

liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, wymagających wsparcia w formie finansowej, usług 

opiekuńczych czy nawet umieszczenia w domach pomocy społecznej.  Właśnie takie 

działania jak: rozwój usług opiekuńczych – 47,1% wskazań, wsparcie finansowe – 44,3% 

wskazań, rozwój wolontariatu  - 37,9% wskazań, czy rozwój Klubów Seniora – 37,1% 

wskazań (wykres nr 31), postrzegane są, jako umożliwiające seniorom pełniejszy udział w 

życiu społecznym na terenie Gminy. 

Stworzenie miejsc schronienia dla osób doznających przemocy za istotne zadanie dla 

samorządu uznaje 27,1 % badanych. Opinia ta koreluje z poglądem badanych na temat 

najskuteczniejszych działań wobec ofiar przemocy domowej, gdzie odpowiedź „Izolowanie 

ofiar od osób stosujących przemoc” uzyskała 52,9% wskazań i była wybierana zdecydowanie 

najczęściej, zaś odpowiedź „Umieszczanie ofiar przemocy w specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” uzyskała 37,9% wskazań i była drugą najczęściej 

wybieraną (Wykres 32). 

Odpowiedź „dłuższe godziny działania przedszkoli” uzyskała 15% wskazań. Pozostałe 

działania samorządu otrzymały mniej niż 15% wskazań. Rozwój sportu i turystyki – 12,9%, 

rozwój specjalistycznego poradnictwa – 12,1%, poprawa infrastruktury drogowej 11,4%. 

Najmniej wskazań uzyskały: rozwój placówek społeczno-kulturalnych na terenie gminy, 

tworzenie mieszkań chronionych po 10,7% wskazań oraz zwiększenie ilości wydarzeń 

religijnych – 7,9%. 
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Wykres 25. 

 

Źródło: Badania własne 

Wykres 26. 

 

Źródło: Badania własne 
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Wykres 27. 

 

Źródło: Badania własne 

Wykres 28. 

 

Źródło: Badania własne 
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Wykres 29. 

 

Źródło: Badania własne 

Wykres 30. 

 

Źródło: Badania własne 
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Wykres 31. 

 

Źródło: Badania własne 

Wykres 32. 

 

Źródło: Badania własne 
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Wykres 33. 

 

Źródło: Badania własne 

Za najważniejszy problem dotykający dzieci i młodzież z terenu gminy został uznany 
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nauczycieli, których udzielili w wywiadach eksperckich, pytani o czynniki mające negatywny 

wpływ na zachowania uczniów. Nauczyciele podkreślali zgubny wpływ mediów (TV, 

Internet, gry komputerowe, portale społecznościowe) na dzieci, brak kontroli ze strony 

rodziców, ich niewydolność wychowawczą, a także brak wzorców i autorytetów. 
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Wykres 34. 

            Źródło: Badania własne 

 Analizując odpowiedzi badanych na temat najskuteczniejszych działań wobec 

sprawców przemocy domowej widać wyraźnie, iż najwięcej zwolenników zdobyły 
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wizyty służb społecznych i policji to najskuteczniejszy sposób oddziaływania na sprawców 
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na sprawców przemocy, większą skuteczność przypisując twardym i zdecydowanym 

działaniom wobec nich. 
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Rozdział 4. Wywiady eksperckie z nauczycielami i pedagogami 

 

4.1.  Wywiady eksperckie – metoda badawcza 

 

Prezentowane opracowanie powstało w oparciu o przeprowadzone indywidualne 

wywiady eksperckie z nauczycielami oraz pedagogami placówek edukacyjnych na terenie 

gminy Stary Sącz. Celem badania było poznanie prawdziwych opinii nauczycieli odnośnie 

negatywnych zachowań uczniów oraz przygotowania rekomendacji koniecznych do 

opracowania diagnozy problemów społecznych. Wywiad dotyczył roku szkolnego 2015/2016 

oraz 2016/2017.          

 Wywiady przeprowadzone zostały przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

według  scenariusza wywiadu, w którym zawarte zostały tylko i wyłącznie pytania otwarte. 

Wypowiedzi badanych były w dużej mierze spontaniczne, dzięki czemu pozwoliły na 

zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia, postaw występujących w 

badanej zbiorowości. Jednocześnie osoby prowadzące wywiad miały możliwość zadawania 

dodatkowych, pogłębiających pytań, co doprowadziło do dużej wartości i wyczerpującego 

charakteru uzyskanych informacji. Zaletą badań jakościowych, w tym w szczególności 

wywiadów eksperckich jest to, że pozwalają na bardziej bezpośredni kontakt z respondentem. 

Zadawane pytania miały na celu ukierunkowanie wypowiedzi osoby badanej, ale nie 

narzucały mu niczego z góry i dały  możliwość mówienia o tym, co respondentowi się 

nasuwa. W ten sposób można było dotrzeć do tego, co rzeczywiście jest dla niego ważne.

 Wywiady z nauczycielami i pedagogami przeprowadzono w okresie od 08.05.2017 do 

17.05.2017 r.  w tym czasie przeprowadzone zostały 22 wywiady eksperckie. Trwały one ok 

1,5-2 godz. i odbywały się po wcześniejszym umówieniu z rozmówcami, którzy 

zadeklarowali chęć wzięcia udziału w badaniu.  

 

4.2. Analiza wywiadów eksperckich 

Negatywne zachowania wśród uczniów placówek edukacyjnych z terenu Gminy Stary 

Sącz. 

Opinie na temat negatywnych zachowań uczniów były wśród respondentów biorących 

udział w badaniu bardzo podobne. Najczęściej pojawiające się negatywne zachowania 

uczniów to: opuszczanie pojedynczych lekcji, przepychanki, bójki, dokuczanie oraz 

wyśmiewanie (np. z powodu wyglądu, ubioru, wyników w nauce, wad wymowy czy sytuacji 
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materialnej), cyberprzemoc, niewłaściwe wykorzystanie  dostępu do Internetu, uzależnienie 

od gier komputerowych oraz telefonów, oszustwa, wulgaryzmy i agresja słowna, pojedyncze 

przypadki kradzieży,  dewastacji mienia, wagarów oraz izolowania od grupy rówieśniczej (np. 

zdolnego ucznia), pojedyncze przypadki użycia e-papierosów. Wśród uczniów klas starszych 

do negatywnych zachowań zaliczono również palenie papierosów, arogancję w stosunku do 

nauczycieli oraz lekceważenie obowiązków szkolnych.  

 

Reakcje szkoły na negatywne zachowania uczniów. 

Reakcje szkół na negatywne zachowania uczniów, to przede wszystkim: rozmowy pedagoga, 

wychowawcy i dyrekcji z uczniem, rodzicami i całą klasą,  upomnienia słowne na forum 

klasy i szkoły, obniżanie oceń z zachowania, kary statutowe, uwagi w dzienniku, konfrontacja 

uczniowska, wgląd w sytuację wychowawczą ucznia, nawiązywanie kontaktu z kuratorami 

sądowymi oraz asystentami rodziny, poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. W pojedynczych 

przypadkach szkoły nawiązywały kontakt z policją. Reakcją na negatywne zachowania są 

również zajęcia integracyjne, warsztaty (np. o cyberprzemocy), przeprowadzanie ankiet oraz 

dostosowywanie procedur szkolnych i systemu kar do zaistniałych problemów.  

 

Podejmowanie działań prewencyjnych/profilaktycznych w celu eliminowania 

negatywnych zachowań uczniów. 

Szkoły na terenie naszej Gminy podejmują szereg działań, które maja na celu eliminowanie 

negatywnych zachowań uczniów. Do działań tych nalezą miedzy innymi: Prowadzenie 

programów i warsztatów profilaktycznych (np. na temat uzależnień), szkolenia dla rodziców, 

pedagogizacja rodziców, lekcje wychowawcze, apele, spotkania z policjantami, 

pielęgniarkami, doradcą zawodowym, współpraca z Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczną, 

współpraca z biblioteką publiczną, ratownikiem medycznym, tworzenie kół zainteresowań, 

lekcje wychowawcze z elementami socjoterapii, filmy profilaktyczne, promowanie 

aktywnych form wypoczynku, teatry profilaktyczne, organizacja wyjazdów profilaktycznych, 

półkolonii, wycieczek, monitoring szkolny, podejmowanie działalności charytatywnej, 

organizacja i udział w konkursach sportowych, tematycznych, zaopatrzenie szkól w 

niezbędne materiały edukacyjne, stworzenie skrzynki anonimowych pytań, przeprowadzanie 

ankiet (dotyczących bezpieczeństwa, używek), pozyskiwanie informacji od rodziców na temat 

sytuacji wychowawczej, zdrowotnej, materialnej.  
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Zwracanie się  do nauczycieli w trudnych sytuacjach. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów uczniowie zwracają się do nauczycieli i 

pedagogów w trudnych dla nich sytuacjach. Sytuacje te dotyczą agresji słownej, dokuczania, 

krytykowania, problemów związanych z funkcjonowaniem grupy, konfliktów rówieśniczych, 

trudnych sytuacji rodzinnych i materialnych (rozwód, brak zrozumienia ze strony rodziców, 

przemoc i agresja), cyberprzemocy, problemów emocjonalnych, zdrowotnych oraz 

dotyczących poczucia własnej wartości, relacji miłosnych. Często problemy te są też 

sygnalizowane przez rodziców oraz rówieśników. 

 

Czynniki mające wpływ na negatywne zachowania wśród uczniów. 

Wśród najczęstszych czynników wpływających na negatywne zachowania uczniów 

nauczyciele i pedagodzy wymieniają: wpływ mediów (telewizja, Internet, gry komputerowe), 

rodziny dysfunkcyjne (eurosieroctwo, niewydolność wychowawcza rodziców, brak 

współpracy rodziców, brak czasu dla dzieci, brak kontroli ze strony rodziców, uzależnienia, 

rozpad rodziny, rozwody, zła sytuacja materialna rodziny, nadmierna kontrola ze strony 

rodziców), brak wzorców i autorytetów, presja środowiska i chęć zaistnienia w grupie, 

deficyty rozwojowe, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, zła dieta, problemy wieku 

dojrzewania, brak osadzenia w zasadach moralnych i religijnych, brak szacunku do innych.  

 

Zaproponowane dodatkowe rozwiązania, w celu zmniejszenia skali negatywnych 

zachowań wśród uczniów. 

Nauczyciele i pedagodzy zaproponowali również dodatkowe działania, które pozwolą 

zmniejszyć skale negatywnych zjawisk. Działania te dotyczą między innymi: dodatkowych 

szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców (zwiększenie środków finansowych 

na ten cel), większej ilości zajęć sportowych, zatrudnienia pedagoga w mniejszych szkołach 

lub zwiększenia jego etatu, wydłużenia czasu pracy szkoły poprzez organizację dodatkowych 

zajęć, kół tematycznych, organizacja półkolonii, wycieczek i wyjazdów integracyjnych, 

stworzenie stołówek dla wszystkich uczniów, stworzenie grup mediatorów. Dodatkowe 

działania dotyczą również zwiększenia współpracy z rodzicami, wzmacniania pozytywnych 

zachowań uczniów, wzmacniania motywacji uczniów do nauki i dodatkowej aktywności oraz 

kontynuowania dotychczas podejmowanych działań.  
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4.3. Wnioski z analizy wywiadów. 

 

Poprzez analizę wywiadów uzyskaliśmy opinię nauczycieli i pedagogów na temat 

negatywnych zachowań uczniów w szkole oraz działań podejmowanych w celu ich 

eliminacji: 

1. Nauczyciele i pedagodzy do najczęściej pojawiających się negatywnych zachowań 

wśród uczniów zaliczyli agresję słowną, wulgaryzmy oraz niewłaściwe 

wykorzystywanie dostępu do Internetu (cyberprzemoc, uzależnienia od gier, telefonu). 

 

2. Respondenci deklarują, że są na bieżąco informowani o trudnych sytuacjach uczniów, 

co świadczy o pozytywnym wizerunku szkół. Nauczyciele i pedagodzy pełnią 

należycie i odpowiedzialnie swoje role, współpracując z dyrektorami i rodzicami. 

    

3. Młodzi ludzie mają dużą potrzebę rozmowy na temat bieżących problemów 

emocjonalnych, zdrowotnych, szkolnych oraz rodzinnych.  

 

4. Negatywne zachowania wśród uczniów spotykają się z natychmiastową reakcją 

nauczycieli i pedagogów. Nauczyciele reagują na zachowania uczniów zagrażające 

bezpieczeństwu najczęściej poprzez przeprowadzanie rozmów z uczniem, rodzicem, 

klasą, wpisy do dzienniczka, upomnienie słowne, kary statutowe, obniżenie ocen z 

zachowania itp.         

  

5. Szkoły ściśle współpracują z instytucjami działającymi na terenie naszej Gminy 

(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej czy 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz asystentami rodziny i kuratorami.

  

6. Szkoły na terenie naszej gminy są zaopatrzone w szeroki wachlarz działań 

prewencyjnych i profilaktycznych. Nauczyciele i pedagodzy podejmują różnego 

rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań.       

  

7. Zdaniem badanych największy wpływ na zachowania negatywne wśród uczniów mają 

media (telewizja, Internet, gry, portale społecznościowe) oraz środowisko rodzinne 
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(brak czasu ze strony rodziców, rozpad rodziny, eurosieroctwo, uzależnienia, 

dysfunkcje). 

 

Rozdział 5. Analiza problemów społecznych w gminie Stary Sącz 
 

5.1. Analiza SWOT 

 

W ramach przygotowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023 przeprowadzono także analizę SWOT, która w 

założeniu ma pomóc zidentyfikować mocne i słabe strony lokalnego systemu zabezpieczenia 

społecznego a także określić szanse i zagrożenia przed, którymi stoi. 

Zastosowana technika analityczna SWOT oparta została na czynnikach mających 

wpływ na rozwój sfery społecznej pogrupowanych w cztery kategorie czynników 

strategicznych: 

 

*S (Strengths) - mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obszaru, 

*W (Weaknesses) - słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obszaru, 

*O (Opportunities) - szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru szansę 

korzystnej zmiany, 

*T (Threats) - zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

Metoda ta ocenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ 

na powodzenie planu strategicznego. Poprzez ukazanie zasobów i otoczenia Gminy, a także 

jego wad, określamy priorytety. Analiza traktuje słabe strony i silne strony jako czynniki 

wewnętrzne z punku widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a 

szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne znajdujące się w otoczeniu. 

Zasada główna jest taka, że należy wykorzystać atuty i możliwości gminy, a słabe strony 

i zagrożenia w miarę możliwości przezwyciężać. Na bazie jasnych atutów  

i możliwości można stworzyć, i wykorzystać nowe koncepcje oraz plany. Obszary słabości  

i zagrożeń należy sobie uświadomić. 
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Mocne strony: 

 

• Działalność  Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu, która posiada umiejętności i 

doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

• Spełnianie przez Ośrodek Pomocy Społecznej ustawowego wskaźnika zatrudnienia 

pracowników socjalnych. 

• Współpraca OPS z organizacjami pozarządowymi: Fundacja „Będzie Dobrze”, KIS 

„Nowa Szansa”. 

• Spadający poziom bezrobocia wśród mieszkańców Gminy. 

• Zmniejszająca się liczba osób korzystających ze wsparcia OPS z tytułu ubóstwa. 

• Dobrze rozwinięty system instytucji zapewniających reintegrację społeczną i 

zawodową osób bezrobotnych: PUP Nowy Sącz,  KIS „Nowa Szansa”, Collegium 

Progressus, Europa Plus. 

• KIS „Nowa Szansa” realizuje program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

obejmujący również mieszkańców gminy Stary Sącz.  

• Odpowiednia dostępność szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

• Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii. 

• Realizacja zadań „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. 

• Dostępność do dużej liczby programów wspierających rodzinę: świadczenie 

wychowawcze 500+, Karta Dużej Rodziny, Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa dzięki wsparciu Fundacji „Będzie Dobrze”. 

• Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, ul. Bandurskiego 14 b w Starym Sączu. 

• Profesjonalna kadra pomocy społecznej, przygotowana do pracy w środowisku. 

• Rosnąca liczba inicjatyw na rzecz seniorów. Na terenie Gminy działają Klub Seniora, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

• Zwiększający się zakres usług opiekuńczych. 

• Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z 

zaburzeniami psychicznymi. 

• Istnieje możliwość uzyskania dostępu do darmowych usług prawnych i 

psychologicznych. 

• Zapewnienie pomocy rodzinom w formie asystentów rodziny. 

• Szeroka oferta związana z wydarzeniami kulturalnymi na terenie Gminy. 

• Działalność wypożyczalni sprzętu ortopedycznego przy OPS Stary Sącz. 

• Szeroki dostęp do informacji na temat dostępnych form pomocy dla mieszkańców 

Gminy na stronie OPS Stary Sącz pod adresem: www.starysacz.naszops.pl. 

• Działalność wolontariatu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

• Realizacja zadań „Gminnego Program Wspierania Rodziny” w gminie Stary Sącz. 

• Dobre warunki lokalowe OPS. 

http://www.starysacz.naszops.pl/
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 Słabe strony: 

 

• Stały wzrost osób w wieku poprodukcyjnym, w populacji mieszkańców gminy. 

• Dziedziczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

• Bierna postawa części świadczeniobiorców OPS, w rozwiązywaniu problemów 

życiowych 

• Brak mieszkań chronionych. 

• Niewystarczająca ilość lokali socjalnych. 

• Nadmiar procedur biurokratycznych utrudnia niesienie szybkiej i skutecznej pomocy. 

• Na terenie Gminy są osoby uzależnione od alkoholu nie objęte leczeniem z powodu 

braku motywacji. 

• Peryferyjne położenie miejsc, gdzie zamieszkują osoby starsze i samotne (duża 

odległość od środków komunikacji publicznej, sklepów, trudny dojazd dla opiekunek). 

• Brak mieszkania chronionego dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

• Bierność wobec własnych problemów, powiązana z roszczeniową postawą wobec 

instytucji. 

• Występowanie barier architektonicznych w instytucjach publicznych. 

• Występujące problemy sięgania po alkohol, papierosy, narkotyki, inne używki wśród 

dzieci i młodzieży. 

• Brak bazy lokalowej dla sprawców przemocy w rodzinie w celu odizolowania ich od 

ofiar. 

• Słaba dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej, długie terminy oczekiwania na 

specjalistyczną konsultację medyczną. 

• Niewystarczający system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, starszych i 

długotrwale chorych. 

• Funkcjonujący stereotyp rodziny korzystającej z pomocy społecznej przyczyniający 

się do niekorzystnego odbioru tych rodzin w środowisku lokalnym. 

• Niedostateczna liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku 0 – 3 lata. 

 

Szanse: 

 

• Działalność na rzecz aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy. 

• Uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy i potrzeby osób starszych. 

• Specjalna Strefa Ekonomiczna jako szansa na rozwój gminy i stworzenie nowych 

miejsc pracy dla mieszkańców. 

• Działania na rzecz poprawy funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec 

dzieci. 

• Rosnąca liczba wolontariuszy wśród dzieci i młodzieży. 
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• Korzystne położenie – możliwość rozwoju turystyki dzięki wielowiekowej tradycji, 

zabytkom i dziedzictwu kulturowemu. 

• Możliwość wykorzystania środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

behawioralnym związanym z użyciem alkoholu, narkotyków i dopalaczy. 

• Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną jako alternatywy dla 

używek. Kształtowanie prawidłowych wzorców relacji rodzinnych. 

• Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przemocy w rodzinie. 

• Podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników realizujących zadania związane z 

pomocą społeczną. 

• Działalność organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

• Dostępność funduszy strukturalnych UE umożliwiających realizację Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój w latach 2014 – 2020. 

• Poprawa warunków lokalowych OPS w związku z przeniesieniem siedziby ośrodka. 

• Projekt „Małopolska Niania” adresowany dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci 

do lat 3. 

• Postępująca informatyzacja systemów administracyjnych. 

 

Zagrożenia: 

 

• Ukrywanie zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej. 

• Niekorzystne tendencje demograficzne. 

• Migracje zarobkowe osób w wieku produkcyjnym. 

• Utrzymywanie się szarej strefy jako pożądanej formy zatrudnienia. 

• Bierna postawa osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo. 

• Rosnąca liczba zachorowań na choroby onkologiczne, psychiczne, przewlekłe. 

• Przestępczość i patologie społeczne. 

• Zwiększająca się liczba przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu. 

• Przyzwolenie społeczne na stosowanie używek, zwłaszcza alkoholu. 

• Zwiększenie uzależnienia od internetu, portali społecznościowych (ucieczka w świat 

wirtualny, powodująca zanikanie relacji w świecie realnym). 

• Działalność lobbystyczna ruchów LGBT podważająca tradycyjny model rodziny. 

• Wzrastająca ilość rozwodów, nietrwałość związków małżeńskich, dzieci 

wychowywane często przez jednego rodzica. 

• Obojętność społeczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie, funkcjonowanie mitów 

na temat zjawiska przemocy. 

• Ograniczony dostęp do usług medycznych dla osób o niskich dochodach. 

• Postępujący wzrost kosztów zabezpieczenia pomocy i opieki osobom starszym (usługi 

opiekuńcze, DPS-y) 
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• Deficyty w zakresie sposobu codziennego komunikowania się w rodzinie. 

• Niedostateczna w skali kraju promocja pozytywnego wizerunku małżeństwa i rodziny. 

• Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, których dochód nie kwalifikuje do 

uzyskania stałego lub okresowego wsparcia z OPS, przy jednoczesnym braku środków 

finansowych na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb. 

 

 

5.2.Prognoza zmian w zakresie objętym strategią 

 

 

Prognoza społeczna jest działaniem opierającym na jasno określonych przesłankach. 

Prognoza zakłada również możliwość podejmowania działań zmierzających do sprawdzenia 

się prognozy lub zapobiegających jej spełnieniu. Wyciąganie prawidłowych wniosków z 

istniejących zjawisk społecznych, przewidywanie tendencji i trendów, jakie będą miały 

miejsce w przyszłości jest istotną czynnością wskazującą na konieczność podjęcia działań 

zmierzających do rozwiązania pojawiających się problemów lub zmniejszania ich 

negatywnego wpływu na życie mieszkańców zarówno w skali mikro, jak i w skali makro. 

Choć przyszłości nie sposób przewidzieć, niektóre procesy trzeba i należy zauważyć, aby 

uzasadnić podejmowane kierunki działań. Dlatego cele „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023”  powinny być dostosowane do tego, 

co przyniesie przyszłość. Należy założyć, że problemy społeczne takie: jak ubóstwo, 

bezrobocie czy bezdomność będą nadal występowały w większym lub mniejszym zakresie. W 

związku, z czym należy kontynuować wsparcie osób zagrożonych tymi problemami zarówno 

w formie finansowej jak i rzeczowej, również w formie dożywiania mającego postać 

gorącego posiłku. Istotnym aspektem jest też stosowanie pracy socjalnej jako czynnika 

wzmacniającego postawy osób objętych wsparciem OPS w ich dążeniu do usamodzielnienia i 

aktywizacji społeczno – zawodowej.  

Pomimo, iż problem bezdomności nie dotyczy wielu osób z obszaru gminy Stary Sącz, 

należy zauważyć,  iż zasoby mieszkań socjalnych na terenie Gminy nie są wystarczające w 

stosunku do potrzeb mieszkańców. Takie społeczne trendy jak migracje ludności, 

bezdomność, konflikty rodzinne, niewystarczające środki finansowe implikują konieczność 

rozbudowy bazy mieszkań socjalnych na terenie Gminy w celu poszerzenia jej możliwości 

pomocowych i zwiększenia alternatyw proponowanych mieszkańcom.  Gmina Stary Sącz nie 

posiada również mieszkań chronionych, które mogą być przyznane w szczególności: osobom 

z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-

wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także 
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cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W celu 

niesienia adekwatnej pomocy w/w osobom zasadnym jest stworzenie, co najmniej jednego  

mieszkania chronionego na terenie Gminy. 

Chociaż problem bezrobocia na terenie gminy Stary Sącz przybrał w ostatnich latach 

znacząco mniejsze rozmiary, trudno przewidywać czy tendencja to utrzyma się na dłuższy 

czas. Bezrobocie uzależnione jest od wielu czynników makroekonomicznych, często 

determinowane jest przez przeobrażenia na rynkach światowych. Bezrobocie jako proces 

utrwalający ubożenie mieszkańców Gminy i generujący kolejne problemy jak np.: bezradność 

czy nawet uzależnienia jest zjawiskiem, z którym walka jest jednym z najważniejszych zadań 

stojących przed instytucjami realizującymi zadania polityki społecznej, również na poziomie 

gminy. Jakkolwiek trudno prognozować zmiany w strukturze bezrobocia na szczeblu 

gminnym, bezwzględnie należy zaplanować działania mające niwelować to zjawisko. 

Działalność KiS, CiS, współpraca Urzędu Miejskiego i OPS z PUP w Nowym Sączu w 

zakresie realizacji programów i działań służących osobom bezrobotnym, upowszechnianie 

informacji o działaniach i projektach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną 

osób z terenu gminy Stary Sącz oraz prowadzenie przez pracowników socjalnych w ramach 

pracy socjalnej i z użyciem kontraktu socjalnego działań zmierzających do aktywizacji 

zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych mieszkańców Gminy to czynności, których 

zaplanowanie przyczyni się do redukcji skutków bezrobocia. 

Uwzględniając zmienność warunków pogodowych i przewidując możliwość 

wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz zdarzeń losowych trzeba także 

zaplanować pomoc dla osób i rodzin, które mogą dotknąć powyższe zjawiska. Główny ciężar 

niesienia pomocy w tym zakresie spoczywa na Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu, 

który przyznaje pomoc finansową na zakup opału i odzieży oraz obuwia na okres zimowy. 

Przy współpracy OPS z MZGK i Urzędem Miejskim przyznaje się drzewo opałowe z 

zasobów gminnych, mieszkańcom gminy takiego wsparcia wymagającym.  W przypadku 

wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego potrzebującym świadczona 

będzie pomoc w formie zasiłku celowego oraz w razie konieczności poradnictwo prawne lub 

wsparcie psychologiczne. 

Widocznym problemem wśród mieszkańców gminy Stary Sącz jest 

niepełnosprawność. Według danych szacunkowych na terenie Gminy zamieszkuje około 3000 

osób z większą lub mniejszą niepełnosprawnością. Należy prognozować, że zjawisko to w 

najbliższych latach nie ulegnie znacznemu obniżeniu, a nawet może się pogłębiać. 

Działaniami mającymi służyć pomocą osobom niepełnosprawnym są przyznawanie zasiłków 
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stałych i okresowych z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby oraz system 

wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, którym wypłacane jest wsparcie finansowe w 

formie specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń 

pielęgnacyjnych. Planuje się rozbudowę wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, tak aby dotrzeć do zdecydowanej większości osób takiej pomocy 

potrzebującym. W siedzibie OPS działa też ciesząca się dużym zainteresowaniem 

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Bazę instytucji 

działających na terenie Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych poszerza Stowarzyszenie 

„Gniazdo” oraz prowadzony przez nie Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego 

uczęszczają osoby przewlekle psychicznie chore. Dla osób niepełnosprawnych chcących 

podjąć aktywność zawodową przewidziane są działania realizowane przez KIS, którego 

beneficjentami w części są osoby niepełnosprawne. Natomiast OPS Stary Sącz udostępniał 

będzie w formie ulotek oraz powiadomień na stronie internetowej Ośrodka informacje na 

temat projektów i szkoleń mających na celu integrację społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

Zjawiskiem, które będzie w kolejnych latach się pogłębiało, także na terenie gminy 

Stary Sącz jest wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji kraju/gminy, czyli 

popularne „starzenie się społeczeństwa”. Także w populacji mieszkańców gminy Stary Sącz 

corocznie i stale zwiększa się udział osób w wieku poprodukcyjnym. Będzie to niosło za sobą 

nowe wyzwania w zakresie aktywnego wsparcia seniorów. „Starzenie się społeczeństwa” jest 

kolejnym obok niepełnosprawności czynnikiem determinującym zwiększenie wsparcia w 

formie usług opiekuńczych oraz wolontariatu dla mieszkańców Gminy. W związku ze 

wzrostem liczby samotnych osób w wieku poprodukcyjnym, należy z dużym 

prawdopodobieństwem założyć, iż następować będzie wzrost liczby osób kierowanych do 

domów pomocy społecznej. Trzeba również zaplanować realizację projektów mających na 

celu wsparcie seniorów przy udziale lokalnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

działających na rzecz osób starszych. Tworzenie warunków do szerszego włączenia seniorów 

w życie społeczne i kulturalne Gminy powinno odbywać się głównie przez organizowanie 

spotkań dla seniorów i promocję aktywnego stylu życia. Ważną rolę w tym zakresie odgrywać 

powinny Klub Seniora i Uniwersytet III Wieku a także sołtysi, radni i przewodniczący osiedli. 

Główną rolą OPS powinno być natomiast bieżące, trafne diagnozowanie sytuacji osób 

starszych oraz niesienie im odpowiedniego do ich potrzeb oraz możliwości Ośrodka wsparcia. 

Rosnący problem demograficzny powoduje konieczność poważnego rozważenia stworzenia 
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takiej formy wsparcia seniorów jak  dzienny dom pomocy.  

 

Postępujący kryzys rodziny, problemy zawodowe i osobiste jej członków mają wpływ 

na zwiększanie się liczby osób uzależnionych oraz na przemoc w rodzinie. Problemy te 

ujawniają się coraz częściej. Na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych w 

środowisku lokalnym prowadzone będą działania, mające 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. Przez pomoc tym rodzinom rozumie się prognozowaną poprawę funkcjonowania 

rodzin zagrożonych wszelkiego rodzaju dysfunkcjami. Działalność GKRPA i Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy 

Stary Sącz ma służyć ukierunkowaniu pomocy w zakresie indywidualnego specjalistycznego 

wsparcia socjalnego, prawnego, psychologicznego a nawet duchowego dla rodzin, w których 

występuje przemoc i problem alkoholizmu. Istotnym będzie też podejmowanie działań 

profilaktycznych, propagujących zdrowy tryb życia oraz realizacja działań psychologiczno – 

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Należy zakładać, że w działaniach 

profilaktycznych i informujących istotną rolę odgrywać będą także takie podmioty życia 

społecznego jak: OPS, szkoły, Kościół katolicki oraz organizacje pożytku publicznego.   

W ostatnim czasie dzięki wprowadzeniu świadczenia wychowawczego „500 plus” 

poprawie uległa sytuacja materialna rodzin na terenie Gminy. Jednak powyższe wsparcie nie 

wyeliminowało całkowicie obszarów ubóstwa i występowania problemów opiekuńczo – 

wychowawczych. W związku z tym przewiduje się dalsze wsparcie finansowe odpowiadające 

potrzebom rodzin oraz zapewnienie im pomocy pracowników socjalnych w zakresie pracy 

socjalnej i poradnictwa a także w przypadkach tego wymagających objęcie rodziny 

działalnością asystentów. Planuje się również wprowadzenie wsparcia w formie rodzin 

wspierających. Celem stałego monitorowania sytuacji w rodzinach zagrożonych kryzysem lub 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzona 

będzie nadal ścisła współpraca między pracownikami socjalnymi a asystentami rodziny.  

Punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego działających na terenie Gminy 

również powinny przyczynić się do poprawy sytuacji rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze. Innymi planowanymi działaniami na najbliższe lata są: 

opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny, opracowanie i realizacja 

projektów i programów służących wzmacnianiu rodzin, w tym programów rządowych. 

Powinno się również przewidzieć i podjąć działania profilaktyczne mające na celu 
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uświadamiać i przestrzegać przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą uzależnienie od gier 

komputerowych, Internetu, cyberprzemoc, hazard, sponsoring. W tym aspekcie szczególnie 

istotna będzie rola szkół, jako instytucji, w których dzieci i młodzież spędzają dużą część 

czasu. 

W związku ze zmieniającą się szybko rzeczywistością oraz pojawiającymi się coraz 

liczniejszymi i nowszymi wyzwaniami ważnym aspektem w najbliższych latach będzie też 

podnoszenie kwalifikacji przez pracowników OPS i asystentów rodziny oraz kadrę 

nauczycielską  za sprawą uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, forach. Realizacja 

„Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Stary Sącz na lata 

2018 – 2023” to wprowadzenie w życie nowego, dostosowanego do współczesnych wyzwań 

modelu polityki społecznej Gminy. Strategia jest drogowskazem i instrumentem działania 

władz. Celami Strategii są długofalowe działania polegające na inwestycji w kapitał ludzki 

lokalnej społeczności, edukację, poprawę sytuacji materialnej rodzin, wsparcie prawne i 

psychologiczne, działania na rzecz ochrony zdrowia i osób niepełnosprawnych. Wyznaczając 

cele, kierunki działań oraz propozycje zadań do realizacji, Strategia ma za zadanie w sposób 

adekwatny i komplementarny odpowiadać problemom mieszkańców gminy Stary Sącz. 
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Rozdział 6. Część programowa. 

 

Objaśnienie skrótów użytych w niniejszym rozdziale: 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej. 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy. 

SOIK – Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

ZI – Zespół Interdyscyplinarny. 

PWD – Placówka Wsparcia Dziennego. 

MZGK – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. 

KIS – Klub Integracji Społecznej. 

UM – Urząd Miejski. 

UoPS – Ustawa o Pomocy Społecznej. 

UoŚR – Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych. 

UoZdO – Ustwa o Zasiłku dla Opiekunów. 

 

6.1. Misja oraz cele strategiczne. 

MISJA: 

Aktywne i konstruktywne wspomaganie mieszkańców Gminy Stary Sącz w 

działaniach umożliwiających wyjście z trudnych sytuacji życiowych, wieloaspektowe 

wspieranie rodzin, a także środowisk lokalnych służące podniesieniu jakości i komfortu 

życia. 

 

Diagnoza problemów społecznych w gminie, analiza SWOT, a także prognoza zmian 

pozwoliły zogniskować przyszłą aktywność wokół 7 głównych celów strategicznych, którym 

z kolei przypisano także cele szczegółowe. Są to: 

1. Pomoc osobom/rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem oraz 

zdarzeniem losowym. 

1.1. Pomoc finansowa z systemu pomocy społecznej skierowana do osób/rodzin 

zagrożonych ubóstwem. 
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1.2. Organizowanie wsparcia w zakresie dożywiania skierowanego do osób/rodzin 

zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem. 

1.3. Zapobieganie i ograniczanie zjawiska bezdomności. 

1.4. Działania zmierzające do aktywizowania zawodowego mieszkańców Gminy oraz 

ograniczania bezrobocia. 

1.5. Niesienie adekwatnej i szybkiej pomocy dla osób/rodzin zmagających się z pilną 

potrzebą bytową lub zdarzeniem losowym. 

2. Wpieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. 

2.1. Zapewnienie wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych. 

2.2. Zapewnienie wsparcia finansowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych i 

przewlekle chorych. 

2.3. Rozwój instytucjonalnej pomocy skierowanej dla osób niepełnosprawnych i 

przewlekle chorych. 

3. Aktywne wspieranie seniorów. 

3.1. Zapewnienie wsparcia finansowego oraz niezbędnej opieki osobom starszym, które 

nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 

3.2. Tworzenie warunków do szerszego włączenia seniorów w życie społeczne i 

kulturalne gminy. 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

4.1. Realizacja kompleksowego wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

4.2. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy w rodzinie. 

5. Przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu, narkomanii oraz innym uzależnieniom. 

5.1. Realizacja kompleksowego wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym problemem 

alkoholowym oraz narkomanii oraz innym uzależnieniom. 

5.2. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające problemom alkoholowym, 

narkomanii i innym uzależnieniom. 

6. Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczej, wychowawczej i 

edukacyjnej, podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin. 

6.1. Poprawianie bytu materialnego rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych.  

6.2. Wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
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6.3. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegającym problemom opiekuńczo – 

wychowawczym oraz aktywne włączanie dzieci i młodzież w życie społeczne i 

kulturowe. 

7. Rozbudowa sieci infrastrukturalnej pomocy społecznej w gminie, poszerzenie oraz 

rozpropagowanie oferty pomocowej, podnoszenie jakości świadczonej pracy socjalnej 

oraz usług społecznych. 

 

6.2. Struktura celów strategicznych: działania, realizatorzy, harmonogram, wskaźniki, 

wartości oczekiwane, źródła finansowania. 

 

Czcionką pogrubioną wymieniono jednostki koordynujące poszczególne działania. 

1. Pomoc osobom/rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem 

oraz zdarzeniem losowym. 

1.1. Pomoc finansowa z systemu pomocy społecznej skierowana do osób/rodzin zagrożonych 

ubóstwem.  

Beneficjenci: 

- osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe wynikające z UoPS 

 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Realizacja 

zasiłków 

okresowych ze 

względu na trudną 

sytuacją życiową 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 475 

 

 

- 570 000 

- dotacja z 

budżetu 

państwa,  

- środki własne 

gminy 

570 000 zł 

2 Realizacja 

zasiłków celowych 

i specjalnych 

celowych ze 

względu na trudną 

sytuację materialną 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

- kwota 

wydatków 

- 190 

 

-140 000 zł 

- środki własne 

gminy 

140 000 zł 

 

1.2. Organizowanie wsparcia w zakresie dożywiania skierowanego do osób/rodzin 

zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem.  

Beneficjenci: 
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- osoby/rodziny kwalifikujące się do niepieniężnych form wsparcia. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Realizacja 

dożywiania 

dzieci i 

dorosłych, w 

tym realizacja 

programu 

Pomoc Państwa 

w zakresie 

dożywiania” 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba beneficjentów 

 

 

- kwota wydatków 

- 600 

 

 

- 450 000  

- dotacja z 

budżetu państwa,  

- środki własne 

gminy 

450 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Organizowanie 

pomocy 

żywnościowej 

PO PŻ 

- Lokalna 

Organizacja 

Partnerska 

(bieżąco jest 

nią Fundacja 

„Będzie 

Dobrze” 

- OPS 

- GKRPA 

Roczne cykle 

dostaw żywości, 

zwykle od maja 

do kwietnia 

następnego roku 

- liczba rodzin 

skierowanych do 

pomocy PO PŻ, 

 

- liczba osób w 

rodzinach 

- 250 

 

 

 

- 1000 

- środki krajowe 

(wartość art. 

Żywnościowych) 

 

- środki własne 

gminy 

(transport) 

420 000 zł 

 

 

 

- 5000 zł 

3 Organizowanie 

warsztatów 

kulinarnych oraz 

szkoleń dot. 

właściwego 

odżywiania 

- Lokalna 

Organizacja 

Partnerska 

(bieżąco jest 

nią Fundacja 

„Będzie 

Dobrze” 

- OPS 

Roczne cykle 

dostaw żywości, 

zwykle od maja 

do kwietnia 

następnego roku 

- liczba 

warsztatów/szkoleń, 

 

- liczba osób biorących 

udział w 

warsztatach/szkoleniach 

- min. 2 

 

 

- min. 20 

Wkład 

organizacyjny 

- nieokreślone 

 

1.3. Zapobieganie i ograniczanie zjawiska bezdomności.  

Beneficjenci: 

- osoby bezdomne; 

- osoby zagrożone bezdomnością. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Realizacja 

schronienia dla 

osób 

bezdomnych: 

schroniska, 

noclegownie, 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba beneficjentów, 

 

 

- kwota wydatków 

- 4 

 

 

- 20 000 

- dotacja z 

budżetu 

państwa,  

- środki własne 

gminy 

20 000 zł 
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ogrzewalnie 

2 Realizacja 

Indywidualnego 

Programu 

Wychodzenia z 

Bezdomności 

Schroniska dla 

bezdomnych 

np. działające 

przy 

Towarzystwie 

Pomocy im. 

Świętego 

Alberta w 

Nowym Sączu 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba Rozpoczętych 

programów 

- 2 - środki 

schroniska, 

 

- nieokreślone 

3 Prowadzenie 

pracy socjalnej z 

osobami 

zagrożonymi i 

dotkniętymi 

bezdomnością, 

w tym w oparciu 

o kontrakt 

socjalny 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba osób, z którymi 

prowadzi się pracę 

socjalną, 

 

- liczba kontraktów 

socjalnych. 

- 10 

 

 

 

- 1 

- zasoby własne 

OPSu 

- 

pozafinansowe 

4 Realizacja 

dodatków 

mieszkaniowych  

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba gospodarstw 

domowych, 

 

- kwota wydatków 

- 80 

 

 

- 140 000 zł 

- środki własne 

gminy 

- 140 000 zł 

5 Realizacja 

dodatków 

energetycznych 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba gospodarstw 

domowych, 

 

- kwota wydatków 

- 33 

 

 

- 5 000 zł 

- dotacja z 

budżetu 

państwa 

- 5 000 zł 

 

1.4. Działania zmierzające do aktywizowania zawodowego mieszkańców Gminy oraz 

ograniczania bezrobocia.  

Beneficjenci: 

- osoby planujące dalszy rozwój zawodowy; 

- osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. 

 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Realizacja 

Programów: 

- Aktywizacja i 

Integracja, 

- prac społecznie 

użytecznych 

- PUP 

- OPS 

- MZGK 

- Urząd Miejski 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba osób 

bezrobotnych 

zaangażowanych w 

Programy 

 

 

- 5 

 

 

 

 

 

 

- środki PUP 

 

- środki własne 

gminy 

 

 

- 10000 zł 
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2 Aktywizowanie 

zawodowe 

mieszkańców 

Gminy poprzez 

działalność 

KISu/CISu 

 

- KIS/CIS, 

- OPS 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba uczestników 

KISu/CISu 

 

- 15 

 

 

 

- działalność 

KISu/CISu,  

 

 

- działalność 

OPSu,  

- nieokreślone 

3.Upowszechnianie 

informacji o 

działaniach i 

projektach 

mających na celu 

aktywizację 

zawodową i 

integrację 

społeczną  

- OPS, 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba informacji 

zamieszczonych na 

stronie OPSu,  

 

- liczba 

upowszechnionych 

projektów/działań w 

formie plakatów, 

ulotek 

- 10 

 

 

 

 

- 10 

- zasoby 

realizatorów 

- 

pozafinansowe 

4 Prowadzenie 

pracy socjalnej, w 

tym z 

zastosowaniem 

kontraktu 

socjalnego oraz 

prowadzenie 

różnorodnych 

instrumentów 

aktywizacji 

zawodowej i  

integracji 

społecznej 

- OPS, 

- PUP, 
- inne 

organizacje 

zajmujące się 

aktywizacją 

zawodową i 

integracją 

społeczną 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba kontraktów 

socjalnych, 

 

- liczba osób 

korzystających z 

kursów podnoszących 

kwalifikacje 

zawodowe,  

 

- liczba osób 

korzystających z 

poradnictwa 

zawodowego,  

 

- liczba osób, które 

przyjęły oferty pracy. 

 

- 10 

 

 

- 50 

 

 

 

 

 

- 100 

 

 

 

 

- 50 

- zasoby 

realizatorów 

- 

pozafinansowe 

 

1.5. Niesienie adekwatnej i szybkiej pomocy dla osób/rodzin zmagających się z pilna 

potrzebą bytową lub zdarzeniem losowym.  

 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Pomoc w 

uzyskaniu opału 

w sezonie 

zimowym 

- OPS 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba beneficjentów,  

 

- wysokość środków 

finansowych. 

 

- 150 

 

 

- 70 000 zł 

 

 

- środki własne 

gminy 

 

- 70 000 zł 

2 Pozyskiwanie - OPS Cykl roku - Liczba osób, którym - 10 - środki własne - 
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dla 

mieszkańców 

gminy drewna 

opałowego na 

sezon zimowy 

- MZGK 

- Urząd Miejski 

kalendarzowego przekazano drewno,  

 

 

 

 

 

gminy pozafinansowe 

3 Prowadzenie 

składu odzieży i 

obuwia 

 

- OPS,  

- organizacje 

przekazujące 

odzież, obuwie, 

- osoby 

prywatne 

przekazujące 

odzież, obuwie. 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- bieżący monitoring 

dot. rzeczy 

znajdujących się w 

składzie 

 

 

- nie rzadziej 

niż raz na 

kwartał 

 

 

 

 

- pozafinansowe 

 

- 

pozafinansowe 

4 Pomoc 

finansowa i 

doradcza dla 

osób/rodzin, 

które ucierpiały 

na wskutek 

nagłego 

zdarzenia 

losowego: np. 

pożaru, 

podtopienia. 

- OPS, 

- Urząd Miejski 

- Punkty 

Nieodpłatnej 

Pomocy 

Prawnej 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba beneficjentów, 

 

 

- kwota udzielonego 

wsparcia,  

 

 

- 5 

 

 

- 15 000 zł 

- środki własne 

gminy 

- 15 000 zł 

 

REZULTATY: 

1. Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem 

społecznym.  

2. Zwiększenie motywacji klientów do poszukiwania pracy i podnoszenia 

kwalifikacji.  

3. Zmiana postawy klientów pomocy społecznej z pasywnej na aktywną. 

4. Udzielanie wsparcia zgodnego z oczekiwaniami, potrzebami oraz kryterium 

dochodowym. 

5. Zwiększenie poziomu współpracy międzyinstytucjonalnej. 

6. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

7. Zwiększenie szans na przezwyciężenie zjawiska bezdomności. 

 

2. Wpieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przewlekle 

chorych. 

2.1. Zapewnienie wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.  

Beneficjenci: 

- osoby spełniające warunki do przyznania świadczeń z UoPS oraz UoŚR 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy finansowe 
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1.Realizacja 

zasiłków stałych 

ze względu na 

całkowitą 

niezdolność do 

pracy  

 - OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

-80 

 

 

- 400 000  

- dotacja z 

budżetu 

państwa,  

- środki własne 

gminy 

400 000 zł 

2 Realizacja 

zasiłków 

okresowych ze 

względu na 

długotrwałą 

chorobę i 

niepełnosprawność 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 85 

 

 

- 80 000 

- dotacja z 

budżetu 

państwa,  

- środki własne 

gminy 

80 000 zł 

3 Realizacja 

zasiłków celowych 

i specjalnych 

celowych ze 

względu na 

długotrwałą 

chorobę i 

niepełnosprawność 

 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 160 

 

 

60 000 zł 

- środki własne 

gminy 

- 60 000 zł 

4 Realizacja 

zasiłków 

pielęgnacyjnych 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 430 

 

 

780 000 zł 

- dotacja z 

budżetu państwa 

- 780 000 zł 

 

2.2. Zapewnienie wsparcia finansowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych. 

 

Beneficjenci: 

- osoby spełniające warunki do przyznania świadczeń z UoŚR i UoZdO 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy finansowe 

1.Realizacja 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 75 

 

 

 

- 1 200 000 zł 

- dotacja z 

budżetu państwa,  

 

- 1 200 000 zł 

2 Realizacja 

specjalnych 

zasiłków 

opiekuńczych 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 65 

 

 

- 380 000 zł 

- dotacja z 

budżetu państwa,  

 

380 000 zł 
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3 Realizacja 

zasiłków dla 

opiekuna 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 70 

 

 

- 400 000 zł 

- dotacja z 

budżetu państwa 

400 000 zł 

4 Realizacja 

wynagrodzenia 

za sprawowanie 

opieki prawnej 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota 

wydatków 

- 45 

 

 

- 195 000 zł 

- dotacja z 

budżetu państwa 

195 0 zł 

 

2.3. Rozwój instytucjonalnej pomocy skierowanej dla osób niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych. 

 

Beneficjenci: 

- osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1.Realizacja usług 

opiekuńczych, 

specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

oraz 

specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów: 

 

- usług opiekun. 

 

- specjalist. Usług. 

Opiekuń. 

 

- specjlist. Usług 

opiek. Dla osób z 

zaburz. 

 

- kwota wydatków 

(w rozróżnieniu na 

rodzaj usług) 

 

 

 

- 40 

 

- 5 

 

 

- 2 

- środki 

własne gminy,  

- dotacja z 

budżetu 

państwa. 

- 180 000 zł 

2 Funkcjonowanie 

wypożyczalni 

sprzętu 

rehabilitacyjnego 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- liczba sprzętów 

w wypożyczalni 

 

- 20 

 

 

- 12 

 

- środki 

własne gminy 

 

- 

pozafinansowe 

3 Funkcjonowanie 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

dla osób  

przewlekle 

psychicznie chorych 

- SDŚ w 

Cyganowicach 

- Stowarzyszenie 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

„Gnizado”, 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- koszty 

funkcjonowania 

SDŚu 

- 38 

 

 

 

- 60 000 zł 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki 

własne gminy 

 

- 60 000 zł 
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oraz osób 

upośledzonych 

umysłowo 

- OPS 

4 Prowadzenie 

pracy socjalnej 

z zastosowaniem 

kontraktu 

socjalnego, 

poradnictwa w 

zakresie możliwości 

uzyskania leczenia, 

rehabilitacji, terapii, 

stopnia 

niepełnosprawności 

 

- OPS,  Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba kontraktów 

socjalnych dot. 

osób 

niepełnosprawnych 

i przewlekle 

chorych 

- liczba osób, z 

którymi 

prowadzono pracę 

socjalną 

- 10 

 

 

 

 

 

- 40 

- zasoby OPS - 

pozafinansowe 

5 Realizacja 

wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i 

przewlekle chorych 

poprzez świadczenie 

całodobowych usług 

w Domach 

Pomocy Społecznej 

- OPS,  

- DPSy 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba osób 

skierowanych do 

DPS ze względu 

na 

niepełnosprawność  

 

- środki finansowe 

na ten cel 

- 3 

 

 

 

 

 

- 72 000 zł 

- środki 

własne gminy 

 

- 72 000 zł 

6. Diagnozowanie 

sytuacji osób 

niepełnosprawnych, 

chorych i 

przewlekle chorych 

oraz ich 

potrzeb. 

- OPS,  

- lokalne fundacje i 

stowarzyszenia 

- parafie, Caritas i 

organizacje 

kościelne,  

- Urząd Miejski 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba osób 

objętych diagnozą 

 -  - 

pozafinansowe 

7 Aktywizowanie 

zawodowe i 

integracja społeczna 

osób 

niepełnosprawnych 

poprzez ich 

uczestnictwo w 

szkoleniach i 

projektach, w tym 

KIS 

- OPS,  

- PUP,  

- lokalne fundacje i 

stowarzyszenia 

- organizacje i 

instytucje 

zajmujące się 

aktywizacją 

zawodową i 

integracją 

społeczną 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba osób 

niepełnosprawnych 

zaangażowanych,  

 

- liczba szkoleń, 

projektów. 

- 10 

 

 

 

- 1 

- zasoby 

realizatorów 

- śroki UE,  

- wg kosztów 

szkolenia, 

projektu 

 

REZULTATY: 

1. Rozwój form sprzyjających aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. 

2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. 

3. Udzielenie wsparcia zgodnego z oczekiwaniami, potrzebami oraz kryterium 

dochodowym. 
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3. Aktywne wspieranie seniorów.  

3.1. Zapewnienie wsparcia finansowego oraz niezbędnej opieki osobom starszym, które nie 

mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.  

Beneficjenci: 

- osoby starsze: o ograniczonych możliwościach samoobsługowych, o obniżonej mobilności, 

zmagające się z niedołęstwem. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Realizacja 

wsparcia dla osób 

starszych poprzez 

świadczenie 

całodobowych 

usług w Domach 

Pomocy 

Społecznej 

- OPS,  

- DPSy 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba osób 

starszych 

przebywających 

DPSach, 

 

- liczba osób 

skierowanych do 

DPSów, 

 

- środki finansowe 

na ten cel 

- 25 

 

 

 

 

- 4 

 

 

 

- 560 000 zł 

- środki własne 

gminy 

 

- 560 000 zł 

2 Realizacja 

zasiłków stałych ze 

względu na wiek 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba 

beneficjentów 

 

- kwota wydatków 

- 10 

 

 

- 50 000  

- dotacja z 

budżetu 

państwa,  

- środki własne 

gminy 

50 000 zł 

3 Realizacja 

projektów, 

przedsięwzięć 

mających na celu 

wsparcie seniorów 

w ich codziennym 

funkcjonowaniu 

- OPS,  

- lokalne 

fundacje i 

stowarzyszenia 

- organizacje i 

instytucje 

zajmujące się 

problemami 

osób starszych 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

zaangażowanych 

seniorów w 

projekty, 

przedsięwzięcia,  

 

- liczba projektów, 

przedsięwzięć 

- 10 

 

 

 

 

 

- 1 na 3 lata 

- zasoby 

realizatorów 

- środki UE,  

- wg kosztów 

szkolenia, 

projektu 

4 Działanie 

efektywnego 

systemu wymiany 

informacji 

służącego realną 

pomocą dla 

seniorów  

- OPS,  

- ośrodki 

zdrowia 

działające na 

terenie gminy,  

- szpitale,  

- pielęgniarki 

środowiskowe 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

wymienionych 

informacji 

- 50 - zasoby 

realizatorów 

- 

pozafinansowe. 
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3.2. Tworzenie warunków do szerszego włączenia seniorów w życie społeczne i kulturalne 

gminy.  

Beneficjenci: 

- osoby starsze:. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Podtrzymywanie 

aktywności 

edukacyjnej i 

upowszechnianie 

wiedzy wśród 

seniorów 

 

- Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

- Fundacja Rozwoju 

Sądecczyzny 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- ilość seniorów 

zaangażowanych w 

UTW 

- 200 - środki własne 

gminy, Urząd 

Marszałkowski, 

ROPS, zbiórki 

od uczestników 

uniwersytetu. 

- 80 000 zł 

2 Podtrzymywanie 

aktywności 

społecznej i 

socjalizującej 

wśród seniorów  

- Klub Seniora, 

- Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej 

- 2018 - 2023 - liczba 

działających 

klubów seniora, 

 

- liczba 

działających 

Dziennych Domów 

Pomocy 

Społecznej, 

- 1 

 

 

 

- 1 

 - nieokreślone 

3 Tworzenie 

udogodnień w 

dostępie do 

lokalnej oferty 

kulturalnej i 

rekreacyjnej 

- Urząd Miejski,  

- Centrum Kultury 

im. Ady Sari,  

- OPS 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba seniorów 

legitymujących się 

Kartą Seniora 

 

-  

- 200 

 

 

 

- środki własne 

gminy,  

 

- zasoby 

instytucji i 

przedsiębiorstw 

przyłączonych 

do programu 

- nieokreślone 

4 Organizowanie 

spotkań 

okolicznościowych 

dla seniorów 

- Przewodniczący 

Osiedli,  

- Sołtysi 

- Radni,  

- GKRPA 

- wolontariusze 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba spotkań 

okolicznościowych, 

 

 

- 8 

 

 

 

- środki własne 

gminy,  

 

- środki 

sponsorów 

 

- 4 000 zł 

5 Promocja 

aktywnego stylu 

życia seniorów.  

- OPS,  

- Przewodniczący 

Osiedli,  

- Sołtysi 

- Radni,  

- Centrum Kultury i 

Sztuki im Ady Sari 

- Urząd Miejski 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba akcji 

promocyjnych 

(publikacje, ulotki, 

broszury, artykuły),  

 

 

- 8  - zasoby 

realizatorów 

- 

pozafinansowe 

6 Bieżące 

diagnozowanie 

sytuacji osób 

- OPS,  

- lokalne fundacje i 

stowarzyszenia 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba zgłoszeń 

dot. sytuacji 

seniorów 

- 30 - zasoby 

realizatorów 

- 

pozafinansowe 
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starszych, oraz ich 

potrzeb 

- parafie, Caritas i 

organizacje 

kościelne,  

- Urząd Miejski 

 

 

REZULTATY: 

1. Rozwój usług opiekuńczych oraz systemu wsparcia osób starszych. 

2. Zwiększenie szans seniorów na aktywny udział w życiu społecznym i kulturowym. 

3. Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na potrzeby/problemy osób starszych. 

4. Rozwój alternatywnych form aktywizacji osób starszych. 

5. Rozwój sposobów diagnozowania problemów i potrzeb osób starszych. 

6. Udzielanie wsparcia zgodnego z oczekiwaniami, potrzebami oraz kryterium 

dochodowym. 

 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

4.1. Realizacja kompleksowego wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.  

Beneficjenci: 

- ofiary przemocy, członkowie rodzin ofiar przemocy, sprawcy przemocy. 

 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Pomoc dla ofiar 

przemocy w 

rodzinie poprzez 

realizację 

procedury 

„Niebieska Karta”. 

 

- ZI,  

- OPS 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

założonych 

Niebieskich Kart,  

 

- liczba posiedzeń 

ZI,  

 

- liczba grup 

roboczych w 

ramach ZI 

- 20 

 

 

 

- 4 

 

 

- 30 

 

- zasoby 

realizatorów 

- 

pozafinansowe 

2 Realizacja 

indywidualnego 

wsparcia 

specjalistycznego 

(prawnego, 

psychologicznego, 

socjalnego) dla 

ofiar przemocy. 

 

- OPS, 

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- Punkty 

Nieodpłatnej 

Pomocy 

Prawnej 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

udzielonych 

konsultacji 

- 30 - zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

- nieokreślone 

3 Realizacja zajęć 

edukacyjnych 

- OPS, 

- GKRPA,  

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

uczestników zajęć, 

- 20 - zasoby 

kadrowe i 

- nieokreślone 
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kierowanych do 

osób dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie w zakresie 

podstaw prawnych 

i zagadnień 

psychologicznych 

dot. reakcji na 

przemoc w 

rodzinie. 

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- ZI,  

- SOIK 

- MOTiU. 

organizacyjne 

realizatorów  

 

4 Realizacja 

programów 

terapeutycznych i 

pomocy 

psychologicznej 

dla osób 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie 

- OPS, 

- GKRPA,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- ZI, 

- SOIK 

- MOTiU. 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

uczestników zajęć, 

- 10 - zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

- nieokreślone 

5 Realizacja 

programów 

psychologiczno – 

terapeutycznych 

dla osób 

stosujących 

przemoc w 

rodzinie 

- OPS,  

- GKRPA,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- ZI,  

- SOIK 

- MOTiU. 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

uczestników zajęć, 

- 5 - zasoby 

kadrowe i 

organizacyjne 

realizatorów  

 

- nieokreślone 

4.2. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy w rodzinie.   

Beneficjenci: 

- rodzice, grono nauczycielskie, społeczność lokalna. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Zorganizowanie 

spotkań 

grupowych ze 

specjalistami dla 

rodziców podczas 

wywiadówek z 

zakresu 

wzmocnienia 

kompetencji 

wychowawczych i 

opiekuńczych. 

- GKRPA,  

- OPS 

- ZI. 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

przeprowadzonych 

zajęć 

 

- 4 - zasoby 

realizatorów 

- 3 000 zł 

2 Zorganizowanie 

warsztatów dla 

nauczycieli na 

temat 

- GKRPA,  

- OPS 

- ZI. 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

przeprowadzonych 

zajęć 

 

- 4 

 

 

 

- zasoby 

realizatorów 

- 3 000 zł 
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uwrażliwienia na 

problem przemocy 

w rodzinie, 

nabycia 

umiejętności 

rozpoznawania 

przemocy 

domowej.  

 

- listy obecności - 4 listy 

 

3 Społeczna 

kampania 

informacyjna dot. 

możliwości 

szukania wsparcia, 

zagrożeń 

wynikających z 

stosowania 

przemocy 

- GKRPA,  

- OPS 

- ZI. 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- ilość plakatów, 

ilość 

ulotek/broszur, 

 

- lista instytucji, 

gdzie 

rozdysponowano 

mat. Informacyjne 

- 10 plakatów, 

100 

ulotek/broszur, 

 

- 6 

- zasoby 

realizatorów 

- 2000 zł 

4 Współpraca 

pomiędzy 

gminnymi 

instytucjami, a 

kościołami lub 

związkami 

wyznaniowymi w 

zakresie 

zapobiegania 

zjawisku przemocy 

- OPS,  

- ZI,  

- kościoły, 

organizacje 

kościelne, grupy 

wyznaniowe. 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

realizowanych 

partnerstw 

- 3 - zasoby 

realizatorów 

-pozafinansowe 

5 Opracowanie 

i realizacja 

projektów 

służących 

wspieraniu rodzin 

dotkniętych 

przemocą. 

- GKRPA,  

- OPS 

- ZI. 

- organizacje 

pożytku 

publicznego 

- lata 2018 - 

2023 

- liczba 

realizowanych 

projektów 

- min. 1 na 3 

lata 

- środki własne 

gminy, środki 

krajowe, środki 

UE. 

 

30 000 zł na 

projekt 

6 Opracowanie i 

realizacja 

Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie 

- ZI,  

- OPS 

- lata 2018 - 

2023 

- liczba 

programów 

- 2 - środki własne 

gminy, środki 

krajowe, środki 

UE. 

 

- wg programu 
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REZULTATY: 

1. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem 

przemocy domowej. 

2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. 

3. Zmniejszenie liczby postaw i zachowań skutkujących przemocą w rodzinie. 

4. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców. 

5. Skoordynowanie działań instytucji i organów zaangażowanych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

5. Przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu, narkomanii oraz innym uzależnieniom. 

 

5.1. Realizacja kompleksowego wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym problemem 

alkoholowym oraz narkomanii oraz innym uzależnieniom.  

Beneficjenci: 

- osoby nadużywające alkoholu lub/oraz zażywające środki odurzające, członkowie ich 

rodzin. 

 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Motywowanie i 

kierowanie na 

leczenie osób 

uzależnionych od 

alkoholu 

- GKRPA,  

- Punkt 

Konsultacyjny 

 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

skierowanych na 

leczenie osób 

 

- 10 - zasoby 

realizatorów 

- 20 000 zł 

2 Zapewnienie 

rodzinom 

dotkniętym 

problemem 

uzależnień pomocy 

prawnej, 

psychologicznej, 

socjalnej, 

terapeutycznej, 

mediatorskiej  

- GKRPA,  

- Punkt 

Konsultacyjny,  

- Punkty 

Nieodpłatnej 

Pomocy 

Prawnej 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba konsultacji - 20 - zasoby 

realizatorów 

- 2 500 zł 

3 Organizowanie 

spotkań grupy 

wsparcia AA dla 

osób 

uzależnionych  

- GKRPA, 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba spotkań 

grupy 

- 40 - zasoby 

realizatorów 

- 1 000 zł 

4 Współpraca z 

organizacjami i 

- MOPiTU,  

- SOIK, 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

konsultacji/usług 

- 20 - zasoby 

realizatorów 

- 6 000 zł 
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instytucjami 

zajmującymi się 

fachowym 

udzielaniem 

pomocy osobom 

uzależnionym oraz 

członkom ich 

rodzin 

- Szpital 

Specjalistyczny 

w Nowym 

Targu 

(detoksykacja),  

- Punkty 

Nieodpłatnej 

Pomocy 

Prawnej  

realizatorów (w 

tym SOIK - dział 

Opieki nad 

Osobami 

Nietrzeźwymi i 

Bezdomnymi) 

 

5.2. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające problemom alkoholowym, 

narkomanii i innym uzależnieniom.   

Beneficjenci: 

- rodzice, grono nauczycielskie, społeczność lokalna. 

 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Kampania 

informacyjna dot. 

podniesienia 

świadomości z 

zakresu 

problemów 

społecznych 

dotyczących 

uzależnień oraz 

lokalnego systemu 

wsparcia 

- GKRPA, 

- SOIK,  

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba ulotek, 

plakatów, broszur 

informacyjnych, 

szkoleń, 

konferencji, akcji,  

 

- lista instytucji, w 

których 

rozdysponowano 

ww. materiały.  

 

 

 

 

 

 

- 10 

 

 

- zasoby 

realizatorów 

- 1 000 zł 

2 Zorganizowanie 

wśród uczniów 

programów 

profilaktycznych 

promujących 

zdrowy styl życia: 

sport, turystyka, 

rekreacja, teatr, 

taniec.  

 

- GKRPA,  

- szkoły 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

programów, 

 

- 8 

 

- zasoby 

realizatorów 

- 25 000 zł 

3 Propagowanie 

stylu życia bez 

uzależnień w 

środowiskach 

rówieśniczych 

- Młodzieżowi 

Liderzy 

Promocji 

Zdrowia 

- szkoły na 

terenie gminy 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- programy podjęte 

przez MLPR 

- 2 - GKRPA - 9 500 zł 
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4 Organizowanie 

lokalnych imprez 

integracyjnych i 

festynów, które 

wiążące tematykę 

profilaktyki 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

- szkoły,  

- GKRPA,  

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba wydarzeń - 8 - GKRPA,  

- zasoby 

realizatorów 

9 000 zł 

5 Opracowywanie 

i realizacja 

corocznych 

programów 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

narkomanii, a 

także dodatkowych 

projektów 

służących 

przeciwdziałaniu 

uzależnieniom 

- GKRPA,  

- OPS 

- ZI. 

- organizacje 

pożytku 

publicznego 

Cykl roku 

kalendarzowego, 

 

 

- lata 2018 -2023 

 

- liczba 

programów 

GKRPA,  

 

- Liczba 

dodatkowych 

projektów 

 

 

- 1 

 

 

 

- 1-2 w 

zależności od 

możliwości  

uzyskania 

finansowania 

- zasoby 

GKRPA 

 

 

- środki własne 

gminy, środki 

krajowe, środki 

UE. 

 

- 

pozafinansowe 

 

 

- 30 000 na 

projekt 

 

 

REZULTATY: 

 

1. Rozwój gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom. 

2. Wzrost świadomości społecznej w zakresie zjawiska uzależnienia. 

3. Wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego. 

4. Zmniejszenie problemów wynikających z uzależnienia od alkoholu, narkotyków i 

innych substancji psychoaktywnych. 

5. Wzrost motywacji osób uzależnionych do podjęcia leczenia. 

6. Udzielanie wsparcia zgodnego z oczekiwaniami, potrzebami oraz kryterium 

dochodowym. 

 

6. Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczej, 

wychowawczej i edukacyjnej, podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin. 

 

6.1. Poprawianie bytu materialnego rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych.  

Beneficjenci: 

- rodziny spełniające kryterium dochodowe do programów finansowych. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości Źródła Ramy finansowe 
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oczekiwane finansowania 

1.Realizacja 

świadczeń 

wychowawczych 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba rodzin, 

które korzystają 

z programu,  

 

- kwota 

wydatków 

- 2 000 

 

 

 

- 21 000 000  

- dotacja z 

budżetu 

państwa,  

 

21 000 000 zł 

2 Realizacja 

zasiłków 

rodzinnych oraz 

dodatków do 

zasiłków 

rodzinnych 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba rodzin, 

które korzystają 

z programu,  

 

- kwota 

wydatków 

- 1 250 

 

 

 

- 5 100 000 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

 

5 100 000 zł 

3 Realizacja 

świadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba rodzin, 

które korzystają 

z programu,  

 

- kwota 

wydatków 

- 75 

 

 

 

- 500 000 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

 

500 000 zł 

4 

Współfinansowanie 

pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu 

dziecka, placówce 

opiekuńczo-

wychowawczej, 

regionalnej 

placówce 

opiekuńczo-

terapeutycznej lub 

interwencyjnym 

ośrodku 

preadopcyjnym 

 

- PWD 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- ilość dzieci w 

pieczy 

zastępczej 

- 10 - środki własne 

gminy 

80 000 zł 

 

6.2. Wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  

Beneficjenci: 

- rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy finansowe 

1 Zapewnienie 

opieki asystenta, 

rodzinom 

przeżywającym 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

- PWD,  

- OPS 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba rodzin 

objętych opieką 

asystenta 

rodziny,  

- 25 

 

 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki własne 

gminy 

 

60 000 zł 
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opiekuńczo - 

wychowawczych 

2 Zapewnienie 

pomocy ze strony 

rodzin wspierających 

- PWD,  

- OPS 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba rodzin 

wspierających 

 

- 2 - dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki własne 

gminy 

5 000 zł 

3 Zapewnienie 

dziennego, 

aktywnego wsparcia 

dla dzieci z rodzin 

borykających się z 

problemami 

opiekuńczo - 

wychowawczymi 

- PWD Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba dzieci 

biorących udział 

w działaniach 

PWD 

- 30 - dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki własne 

gminy 

100 000 zł 

4 Prowadzenie 

monitoringu sytuacji 

dziecka z rodzin 

zagrożonych 

kryzysem lub 

przeżywającej 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej 

- OPS, 

- PWD 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba rodzin 

objętych 

monitoringiem 

- 30 - zasoby własne 

realizatorów 

pozafinansowe 

5 Zapewnienie 

dostępności do 

konsultacji i 

poradnictwa 

specjalistycznego (w 

tym pomoc 

psychologiczna, 

prawna i socjalna). 

- Punkt 

Konsultacyjny, 

- SOIK,  

- MOTiU,  

- Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna w 

Starym Saczu, 

- Punkty 

Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

konsultacji 

prowadzonych 

przez 

realizatorów 

- łącznie 40 - zasoby własne 

realizatorów 

- nieokreślone 

6 Opracowanie i 

realizacja 3-letnich 

gminnych 

programów 

wspierania rodziny 

- PWD - lata 2018  -

2023 

- liczba 

realizowanych 

programów 

- 3 - zasoby 

realizatora 

- pozafinansowe 

7 Organizowanie 

grup wsparcia dla 

rodzin niewydolnych 

wychowawczo ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

rodzin 

wieloproblemowych. 

- OPS, 

- Punkt 

Konsultacyjny, 

- szkoły 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba grup - 1 - zasoby 

realizatora 

- pozafinansowe 
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8 Opracowanie i 

realizacja projektów 

i programów 

służących 

wzmacnianiu 

rodziny, w tym 

rządowych 

programów 

- OPS, 

- Urząd Miejski,  

- PWD 

- lata 2018 - 

2023 

- liczba 

programów 

- 2 - dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki własne 

gminy 

- koszty 

przewidziane w 

programach 

6.3.Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegającym problemom opiekuńczo – 

wychowawczym oraz aktywne włączanie dzieci i młodzież w życie społeczne i kulturowe. 

 

Beneficjenci: 

- rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

społeczność lokalna. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy finansowe 

1 Systematyczna 

praca socjalna z 

rodziną 

- OPS Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba rodzin 

objętych 

wsparciem,  

- 600 

 

 

- dotacja z 

budżetu państwa, 

- środki własne 

gminy 

 

- nieokreślone 

2 Organizowanie 

akcji i kampanii 

społecznych 

promujących 

znaczenie więzi 

społecznych 

- szkoły,  

- OPS, 

- GKRPA, 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- Liczba akcji i 

kampanii 

 

- 5 - dotacja z 

budżetu państwa, 

- środki własne 

gminy 

10 000 zł 

3 Prowadzenie 

programów 

profilaktycznych, 

spotkań, 

prelekcji, 

konferencji 

dotyczących 

różnorodnych 

zagrożeń 

społecznych 

m.in.: alkohol, 

narkotyki, 

cyberprzemoc, 

stalking, handel 

ludźmi, 

sponsoring. 

- szkoły,  

- OPS,  

- GKRPA, 

- Komenda 

Policji 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba takich 

wydarzeń 

- 10 - dotacja z 

budżetu państwa, 

- środki własne 

gminy 

10 000 zł 

4 Rozwijanie i 

wspieranie idei 

- szkoły, 

- Młodzieżowi 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

wolontariuszy 

- 30 - zasoby 

realizatorów 

- pozafinansowe 
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wolontariatu, 

także na rzecz 

dzieci i 

młodzieży z 

rodzin 

wymagających 

wsparcia. 

Liderzy 

Zdrowia 

5 Tworzenie 

ułatwień w 

funkcjonowaniu 

rodzin 

wielodzietnych 

poprzez 

funkcjonowanie 

Karty Dużej 

Rodziny 

- Urząd Miejski,  

- lokalne 

instytucje i 

przedsiębiorstwa 

przyłączone do 

programu 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba rodzin 

uczestniczących 

 

- liczba osób w 

rodzinach 

 

- 650 

 

 

- 3 500 

- dotacja z 

budżetu państwa,  

 

- zasoby 

instytucji i 

przedsiębiorstw 

przyłączonych 

do programu 

- nieokreślone 

6 Prowadzenie 

inspirujących 

działań 

edukacyjnych dla 

dzieci i 

młodzieży 

- Starosądecki 

Uniwersytet 

Dziecięcy, 

- Fundacja 

Rozwoju 

Sądecczyzny 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba 

uczestników 

uniwersytetu 

- 120 - środki fundacji,  

- zbiórki 

członkowskie 

12 000 zł 

 

REZULTATY: 

1. Wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego. 

2. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzin. 

3. Rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 

4. Rozwój systemu monitoringu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. 

5. Realizacja wsparcia zgodnego z oczekiwaniami, potrzebami oraz kryterium 

dochodowym. 

 

7. Rozbudowa sieci infrastrukturalnej pomocy społecznej w gminie, poszerzenie 

oraz rozpropagowanie oferty pomocowej, podnoszenie jakości świadczonej pracy 

socjalnej oraz usług społecznych. 

 

Beneficjenci: 

- pracownicy socjalni oraz pozostali pracownicy OPS, asystenci rodzin, starosądeczanie. 

Działanie Realizatorzy Okres działania Wskaźniki Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy 

finansowe 

1 Poprawa 

warunków 

- Urząd 

Miejski, 

- lata 2018 - 

2023 

- liczba i rodzaj 

prac 

- w zależności 

od potrzeb 

- środki własne 

gminy 

- wg potrzeb 
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lokalowych 

instytucji 

zajmujących się 

rozwiązywaniem 

problemów 

społecznych na 

terenie gminy 

 modernizujących 

 

- kwoty 

przeznaczone na 

prace 

modernizacyjne 

 

 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

 

2. Podnoszenie 

kwalifikacji kadry 

OPS: szkolenia, 

warsztaty, fora, 

superwizja. 

- OPS Cykl roku 

szkolnego 

- roczny plan 

szkoleń oraz 

jego realizacja 

- 1 plan - środki własne 

gminy 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

 

- 20 000 zł 

3 Podnoszenie 

kwalifikacji 

asystentów rodzin 

- PWD Cykl roku 

szkolnego 

- liczba 

asystentów 

rodzin biorących 

udział w 

szkoleniach 

- 3 - środki własne 

gminy 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

 

3 000 zł 

4 

Rozpowszechnianie 

informacji na temat 

instytucji/działań 

służących 

rozwiązywaniu 

problemów 

społecznych na 

terenie gminy 

- OPS, 

- Urząd Miejski 

 

Cykl roku 

kalendarzowego 

- liczba i rodzaj 

akcji 

promocyjnych 

(ulotki, 

konferencje) 

 

- liczba 

artykułów w 

prasie i 

Internecie 

 

- 2 

 

 

 

 

 

- 6 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki własne 

gminy 

1 000 zł 

5 Inicjowanie 

rozwoju oraz 

promocja 

środowiskowych 

form opieki: 

- dziennego domu 

pomocy społecznej 

dla seniorów; 

- mieszkanie 

chronione; 

- klub seniora; 

- rodzinny dom 

pomocy,   

- inne. 

- OPS, 

- Urząd Miejski, 

- fundacje i 

stowarzyszenia 

działające na 

terenie gminy 

- lata 2018 - 

2023 

- liczba 

inicjatyw/ 

promocji (w 

różnej formie: 

artykuły, 

debaty/spotkania 

z udziałem 

władz gminy) 

 

- liczba 

utworzonych 

tego typu 

jednostek 

- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- priorytetowe: 

- 1 dzienny dom 

pomocy 

społecznej dla 

seniorów; 

- 1 mieszkanie 

chronione; 

- 1 klub seniora; 

 

- dotacja z 

budżetu 

państwa, 

- środki własne 

gminy,  

- środki UE lub 

pochodzące z 

innych dotacji 

zagranicznych. 

- nieokreślone, 

w zależności od 

specyfikacji 

inwestycji 
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REZULTATY: 

1. Zwiększenie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych pomocy społecznej. 

2. Rozwój sieci infrastrukturalnej pomocy społecznej. 

3. Wzrost jakości świadczonej pracy socjalnej. 

4. Wzrost wiedzy na temat oferty pomocowej wśród lokalnej społeczności. 

5. Wzrost kwalifikacji i kompetencji kadry. 

 

6.3.Ramy finansowe strategii. 

 

Poniżej zostały przedstawione ramy finansowe strategii w cyklu roku kalendarzowego, 

co wydaje się słuszne z tego względu, że większość organizacji sporządza w takiej 

perspektywie czasowej swoje budżety, a w konsekwencji przyszłe działania łatwiej 

zrealizować także w ciągach rocznych. Na podstawie wykonania dotychczasowych zadań, 

starano się przypisać działaniom przedstawionym w strategii przybliżone, realne budżety. 

Kwoty te należy traktować orientacyjnie, mogą one ulegać czasowym lub trwałym 

fluktuacjom w zależności od przyszłych uwarunkowań społecznych, prawnych i finansowych. 

Niemniej przypisanie w miarę dokładnych ram finansowych służy racjonalizacji 

projektowanych rozwiązań i tworzy przejrzystą perspektywę rachunkową. Warto też dodać, że 

skojarzone kwoty przypisano tylko tym działaniom, które jednoznacznie można było 

zidentyfikować z określoną wartością wydatków. Działania polegające na rozwijaniu 

współpracy, polepszeniu komunikacji, wymiany doświadczeń określono jako 

„pozafinansowe” lub „nieokreślone”, gdyż wkład realizatorów w tych przypadkach polega 

głównie na zasobach organizacyjno – kadrowych i trudno tutaj jednoznacznie wydzielić 

środki przeznaczone na te cele, np. część etatu zaangażowana w dane zadanie. W strategii 

przewidziano też działania inwestycyjne, a także realizację dodatkowych projektów. Ich 

ostateczne koszty zależą od specyfiki przedsięwzięcia i na chwilę obecną nie można ich 

precyzyjnie oszacować, dlatego też nie przypisywano im nawet przybliżonych kwot.  

 

Ramy finansowe strategii w cyklu rocznym 
Numer celu Numer i nazwa działania Ramy finansowe 

1.1 1 Realizacja zasiłków okresowych ze względu na trudną sytuacją życiową 570 000 zł 

1.1 2 Realizacja zasiłków celowych i specjalnych celowych ze względu na trudną sytuację materialną 140 000 zł 

1.2 1 Realizacja dożywiania dzieci i dorosłych, w tym realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania” 
450 000 zł 

1.2 2 Organizowanie pomocy żywnościowej PO PŻ 425 000 zł 

1.3 1 Realizacja schronienia dla osób bezdomnych: schroniska, noclegownie, ogrzewalnie 20 000 zł 

1.3 4 Realizacja dodatków mieszkaniowych 140 000 zł 
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1.3 5 Realizacja dodatków energetycznych 5 000 zł 

1.4 1 Realizacja Programów: - Aktywizacja i Integracja, - prac społecznie użytecznych 10 000 zł 

1.5 1 Pomoc w uzyskaniu opału w sezonie zimowym 70 000 zł 

1.5 4 Pomoc finansowa i doradcza dla osób/rodzin, które ucierpiały na wskutek nagłego zdarzenia 15 000 zł 

2.1 1.Realizacja zasiłków stałych ze względu na całkowitą niezdolność do pracy 400 000 zł 

2.1 2 Realizacja zasiłków okresowych ze względu na długotrwałą chorobę i niepełnosprawność 80 000 zł 

2.1 3 Realizacja zasiłków celowych i specjalnych celowych ze względu na długotrwałą chorobę i 
niepełnosprawność 

60 000 zł 

2.1 4 Realizacja zasiłków pielęgnacyjnych 780 000 zł 

2.2 1.Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych 1 200 000 zł 

2.2 2 Realizacja specjalnych zasiłków opiekuńczych 380 000 zł 

2.2 3 Realizacja zasiłków dla opiekuna 400 000 zł 

2.2 4 Realizacja wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej 195 000 zł 

2.3 1.Realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

180 000 zł 

2.3 3 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób 

upośledzonych umysłowo 
60 000 zł 

2.3 5 Realizacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez świadczenie całodobowych 
usług w Domach Pomocy Społecznej 

72 000 zł 

3.1 1 Realizacja wsparcia dla osób starszych poprzez świadczenie całodobowych usług w Domach Pomocy 

Społecznej 
560 000 zł 

3.1 2 Realizacja zasiłków stałych ze względu na wiek 50 000 zł 

3.2 1 Podtrzymywanie aktywności edukacyjnej i upowszechnianie wiedzy wśród seniorów 
 

80 000 zł 

3.2 4 Organizowanie spotkań okolicznościowych dla seniorów 4 000 zł 

4.2 1 Zorganizowanie spotkań grupowych ze specjalistami dla rodziców podczas wywiadówek z zakresu 

wzmocnienia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych. 
3 000 zł 

4.2 2 Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat uwrażliwienia na problem przemocy w rodzinie, 

nabycia umiejętności rozpoznawania przemocy domowej. 
3 000 zł 

4.2 3 Społeczna kampania informacyjna dot. możliwości szukania wsparcia, zagrożeń wynikających z stosowania 

przemocy 
2 000 zł 

4.2 5 Opracowanie i realizacja projektów służących wspieraniu rodzin dotkniętych przemocą. 30 000 zł 
(na 3 lata) 

5.1 1 Motywowanie i kierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu 20 000 zł 

5.1 2 Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemem uzależnień pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, 
terapeutycznej, mediatorskiej 

2 500 zł 

5.1 3 Organizowanie spotkań grupy wsparcia AA dla osób uzależnionych 1 000 zł 

5.1 4 Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się fachowym udzielaniem pomocy osobom 

uzależnionym oraz członkom ich rodzin 
6 000 zł 

5.2 1 Kampania informacyjna dot. podniesienia świadomości z zakresu problemów społecznych dotyczących 
uzależnień oraz lokalnego systemu wsparcia 

1 000 zł 

5.2 2 Zorganizowanie wśród uczniów programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia: sport, 

turystyka, rekreacja, teatr, taniec.  
 

25 000 zł 

5.2 3 Propagowanie stylu życia bez uzależnień w środowiskach rówieśniczych 9 500 zł 

5.2 4 Organizowanie lokalnych imprez integracyjnych i festynów, które wiążące tematykę profilaktyki 

przeciwdziałania uzależnieniom 
9 000 zł 

5.2 5 Opracowywanie i realizacja dodatkowych projektów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom 30 000 zł 
(na 6 lat) 

6.1 1.Realizacja świadczeń wychowawczych 21 000 000 zł 

6.1 2 Realizacja zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych 5 100 000 zł 

6.1 3 Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego 500 000 zł 

6.1 4 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 
80 000 zł 
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6.2 1 Zapewnienie opieki asystenta, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych 
60 000 zł 

6.2 2 Zapewnienie pomocy ze strony rodzin wspierających 5 000 zł 

6.2 3 Zapewnienie dziennego, aktywnego wsparcia dla dzieci z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo 

- wychowawczymi 
100 000 zł 

6.3 2 Organizowanie akcji i kampanii społecznych promujących znaczenie więzi społecznych 10 000 zł 

6.3 3 Prowadzenie programów profilaktycznych, spotkań, prelekcji, konferencji dotyczących różnorodnych 

zagrożeń społecznych m.in.: alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, stalking, handel ludźmi, sponsoring. 
10 000 zł 

6.3 6 Prowadzenie inspirujących działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 12 000 zł 

7 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry OPS: szkolenia, warsztaty, fora, superwizja. 20 000 zł 

7 3 Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodzin 3 000 zł 

 

Roczne Ramy finansowe strategii wynoszą w przybliżeniu 33 343 000 zł. Działaniom 

długofalowym, wykraczającym poza rok kalendarzowy przypisano mniejszą kwotę, 

proporcjonalną do cyklu rocznego.  

 

6.4. Monitoring i ewaluacja programu 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację strategii będzie Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Starym Sączu.W tym celu powołany będzie Zespół Ewaluacyjno-

Monitorujący w skład, którego wejdą:  

•        Franciszek Tudaj- Kierownik OPS, koordynator Zespołu, 

•        Jerzy Wojciech Pilecki- Przewodniczący ZI, członek GKRPA, 

•        Grażyna Kopeć- Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych UM, 

• Bernadeta Korona – Brdej- Pracownik socjalny OPS, członek GKRPA, 

Pełnomocnik Burmistrza Starego Sącza ds. realizacji Gminnego Programu   

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

•         Marcin Sułkowski- Specjalista pracy socjalnej OPS,  

•         Adriana Woźniak- Pracownik socjalny OPS,  

•         Anna Miechurska- Pracownik socjalny OPS.  

•  

Do współpracy z Zespołem mogą być zapraszani przede wszystkim realizatorzy 

strategii, a także inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się 

usprawnienia realizacji strategii.  

 

Monitoring i ewaluacja strategii odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość 



103 

 

jego realizatorów. Każdego roku do 30 czerwca za poprzedni rok kalendarzowy, Ośrodek 

Pomocy Społecznej sporządzi raport zawierający dane monitorujące strategię tj. w jakim 

stopniu uzyskane wskaźniki odpowiadają wartościom oczekiwanym. Raport w części 

ewaluacyjnej określi także uwagi dotyczące funkcjonalności strategii, czy spełnia założone 

cele i rezultaty, czy i w jakim obszarze strategia wymaga, aktualizacji, przeformułowania lub 

zmiany.  

Istotą funkcjonowania strategii jest realizacja działań w zakresie, formie i stopniu 

dostosowanym do potrzeb społeczności lokalnej. Monitoring i ewaluacja pozwolą sprawdzić, 

czy zostały zrealizowane zakładane cele szczegółowe oraz jaki jest wynik realizowanych 

działań. Ponadto ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi, jaka jest trafność, skuteczność i 

użyteczność strategii, ma również na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto przewidywane 

rezultaty strategii.  

Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych w 

ramach strategii działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz 

przełożenia na przewidywane efekty jego realizacji. 

Z kolei podstawowe cele ewaluacji strategii to:  

-  udoskonalenie podejmowanych działań, 

-  informacja o efektach wdrażania strategii oraz uzyskanie odpowiedzi na 

pytania związane z jego realizacją, 

- pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie strategii wśród wszystkich 

zainteresowanych jego funkcjonowaniem i efektami. 

Monitoring i ewaluacja odbywać się będzie według kryterium odpowiedniości 

realizowanych działań w stosunku do ewoluujących potrzeb mieszkańców gminy.  
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