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Ośrodek Pomocy Społecznej  w Starym Sączu działa  na podstawie:  Zarządzenia  Burmistrza
Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 4/90 z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starym Sączu, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 11
lutego 2016 r.  o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o
świadczeniach  rodzinnych,  ustawy z dnia 7 września  2007 r.  o  pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne,  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym,  ustawy  z  dnia  21
listopada  2008 r.  o  pracownikach  samorządowych.  ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009 r.  o  finansach
publicznych. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu
narkomanii,  ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 13
października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, ustawy z dnia 24 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych. 
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1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu – synteza.
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Zadanie Wydatki

w tym:

Domy Pomocy Społecznej 0,00

0,00

447,97

Zasiłki celowe, noclegownie 0,00

Zasiłki okresowe 75,35

Dodatki mieszkaniowe 0,00

Dodatki energetyczne 0,00

Zasiłki stałe 0,00

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 0,00

Utrzymanie OPS

Projekt socjalny 0,00

Usługi opiekuńcze

Specjalist. usługi opiekuńcze - zab. psychiczne 0,00

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Dożywianie 0,00

Stypendia szkolne

Świadczenie wychowawcze 0,00

Świadczenie "Za życiem" 0,00

Wspieranie rodziny  "Dobry start" 0,00

0,00

razem

Dotacja z budżetu 
gminy

Dotacja z budżetu 
Wojewody

682 821,06 682 821,06

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w 
rodzinie 6 311,50 6 311,50

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 
zasiłków stałych 36 447,97 36 000,00

253 541,86 253 541,86

451 475,35 451 400,00

65 100,67 65 100,67

2 166,78 2 166,78

432 000,00 432 000,00

241 065,68 241 065,68

1 070 646,81 849 929,81 220 717,00

7 901,04 7 901,04

322 174,63 282 094,63 40 080,00

17 080,00 17 080,00

548 326,99 109 665,37 438 661,62

2 177,80 2 177,80

161 040,00 32 208,00 128 832,00

23 642 452,45 23 642 452,45

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

10 122 389,69 16 589,69 10 105 800,00

8 246,00 8 246,00

1 018 273,62 1 018 273,62

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 
świadczeń rodzinnych 55 360,00 55 360,00

39 146 999,90 2 308 864,75 36 838 135,15



2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu za 2019 r. 

2.1. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

2.1.1. Zasiłki stałe.

- liczba beneficjentów – 85,
- liczba świadczeń – 814,
- średnia wysokość świadczenia – 531 zł miesięcznie,
- średni okres pobierania świadczenia – 9,6 miesięcy,
Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.
Plan finansowy na 2019 r. wynosi 434.000,00 zł, wykonano 432.000,00 zł, tj. 99,54 %
Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w 100%.

2.1.2. Zasiłki okresowe.

Zadania własne.

Lp.
Cel przyznania

pomocy
Liczba

świadczeń

Liczba
rodzin/osób
w rodzinach

Wydatki
Środki
własne
gminy

Dotacja
Wojewody

Zasiłki okresowe 1611 276/762 451.475,35 75,35 451.400,00

- średnia wysokość świadczenia - 287,00 zł miesięcznie,
- średni okres pobierania świadczenia – 5,8 m-cy,

2.1.3. Zasiłki celowe i specjalne celowe.

Zadania własne.

Lp.
Cel przyznania

pomocy
Liczba

świadczeń

Liczba
rodzin/osób
w rodzinach

Wydatki
Środki
własne
gminy

Dotacja
Wojewody

Zasiłki celowe 543 316/705 247.006,86 247.006,86 -

- średnia wysokość świadczenia - 455,00 zł,
- średni okres pobierania świadczenia – jednorazowe,

Plan  finansowy na 2019 r.  na  zasiłki  okresowe,  celowe i  specjalne  celowe  wynosi  773.000,00 zł,
wykonano 705.017,21 zł, tj. 91,21 %.

2.1.4. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia – 237.450,04 zł
Koszty obsługi 1,5% - 3.615,64 zł
Liczba opiekunów - 46, liczba świadczeń – 531. 
Średnia wysokość świadczenia / średni okres pobierania świadczenia: 447,00 zł / 11,5 m-cy

2.2. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej.

2.2.1. Praca socjalna.
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Praca socjalna  świadczona jest  na rzecz  poprawy funkcjonowania  osób i  rodzin w ich środowisku
społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 
1)  z  osobami  i  rodzinami  w  celu  rozwinięcia  lub  wzmocnienia  ich  aktywności  i  samodzielności
życiowej;
2)  ze  społecznością  lokalną  w  celu  zapewnienia  współpracy  i  koordynacji  działań  instytucji  i
organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. 
W  pracy  socjalnej  wykorzystuje  się  właściwe  tej  działalności  metody  i  techniki,  stosowane  z
poszanowaniem  godności  osoby  i  jej  prawa  do  samostanowienia.  Praca  socjalna  świadczona  jest
osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
Praca  socjalna  jest  opisana  w kwestionariuszach  wywiadów środowiskowych  lub  na  formularzach
„karta pracy socjalnej. 
W 2019 r. prowadzono pracę socjalną z 683 rodzinami, w których wystąpiło 2047 osób. 
Zawarto  68  kontraktów  socjalnych  związanych  z  aktywizacją  zawodową,  wyremontowaniem
mieszkania, podjęcia leczenia, wychodzenia z bezdomności. 

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną.
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WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

OGÓŁEM
w tym:

NA WSI 1)

0 1 2 3 4

1 653 429

w tym:
2 438 429 272

świadczenie pieniężne

świadczenia niepieniężne 3 658 382 253

4 2 2 2 7

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM 6 X 683 451

w tym:
7 X 30 22 74

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Praca socjalna prowadzona w oparciu o:

KONTRAKT SOCJALNY część A 1) 2) 8 27 27

KONTRAKT SOCJALNY część B  1) 2) 9 41 41

PROJEKT SOCJALNY 1) 10 0 0

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO

DECYZJĄ
ŚWIADCZENIE

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 
OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania)

1 060 1 973

1 067

1 503

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na 
ich rodzaj, formę i liczbę

2 047

LICZBA KONTRAKTÓW / PROJEKTÓW 
SOCJALNYCH

LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI / 
PROJEKTAMI SOCJALNYMI



Powód przyznania pomocy z pomocy społecznej

2.2.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 55.360,00 zł, wykonano 55.360,00 zł, tj. 100 %.

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

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone za: 

1. Z obszaru świadczeń rodzinnych:

62 osób pobierających świadczenia rodzinne w ilości 611 składek, w wysokości 55.360,00 zł (dotacja

Wojewody).

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Wydatki

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

62 611 55.360,00

 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 24 246 35.002,00
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    POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN

OGÓŁEM
w tym:

NA WSI 1)
0 1 2 3

UBÓSTWO 1 360 245

SIEROCTWO 2 0 0 0

BEZDOMNOŚĆ 3 7 2 7

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 188 153 994

W TYM:
5 159 130 879

WIELODZIETNOŚĆ

BEZROBOCIE 6 157 103 476

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 279 165 636

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 292 170 599

9 26 19 104

W TYM:
10 11 9 33

RODZINY NIEPEŁNE

RODZINY WIELODZIETNE 11 7 5 44

PRZEMOC W RODZINIE 12 3 3 9

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0

ALKOHOLIZM 14 9 6 23

NARKOMANIA 15 1 1 1

16 4 4 8

17 0 0 0

ZDARZENIE LOSOWE 18 12 9 26

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 1 0 3

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH

1 128

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

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU 
Z ZAKŁADU KARNEGO

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 
LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY



za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 26 244 13.606,20

za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 12 121 6.751,80

2. Z obszaru pomocy społecznej:
- 67 osób pobierających zasiłek stały w ilości 355 składek, w wysokości 34.590,37 zł;
- 7 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej
zostało objętych składką w łącznej wysokości 1.857,60 zł (dotacja krajowa).

2.2.3. Poradnictwo specjalistyczne.

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

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest w ramach Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

a) Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu
prawa  rodzinnego  i  opiekuńczego,  zabezpieczenia  społecznego,  ochrony  praw lokatorów.  Prawnik
dyżuruje raz na dwa tygodnie we wtorki, między godziną 15.00 i 17.00. Udzielono 16 porad prawnych.

b) Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i konsultacji.
Psycholog dyżuruje raz na dwa tygodnie we wtorki, między godziną 15.00 i 17.00. Udzielono 14 porad
psychologicznych.

c)  Poradnictwo  rodzinne(socjalne) obejmuje  problemy  funkcjonowania  rodziny,  w  tym  problemy
związane z przemocą, problemy opiekuńczo – wychowawczymi, problemy związane z nadużywaniem
alkoholu.  Pracownik socjalny  dyżuruje raz w tygodniu,  we wtorki,  między godziną  15.00 i  17.00.
Udzielono 61 porady socjalne.

2.2.4. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół  interdyscyplinarny  to  grupa  osób  reprezentująca  instytucje  i  organizacje,  której  celem  jest
podejmowanie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.  W skład  zespołu  wchodzą
przedstawiciele  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  gminnej  komisji  rozwiązywania
problemów  alkoholowych,  Policji,  oświaty,  ochrony  zdrowia,  organizacji  pozarządowych  oraz
kuratorzy  sądowi.  W skład  zespołu  interdyscyplinarnego  mogą  wchodzić  także  prokuratorzy  oraz
przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło w 2019 r. 29 Niebieskich Kart, w tym:
- 10 założonych przez pracowników socjalnych;
- 19 założonych przez Policję;
W 2019 Zespół prowadził 40 procedur Niebieskich Kart.
- odbyły się 4 główne (kwartalne) posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego;
- odbyły się 54 osiedzenia grup roboczych zajmujących się indywidualnymi przypadkami przemocy w
rodzinie;
Obsługę  administracyjno  –  techniczną  Zespołu  Interdyscyplinarnego  zapewnia  Ośrodek  Pomocy
Społecznej. 

2.2.5. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Liczba zgłoszeń dotyczących nadużywania alkoholu, łącznie 45, z tego:
- 13 od członków rodzin,

8



- 8 z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6 od Sądu Rejonowego (od kuratora)
- 5 z Policji,
- 4 z Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 4 z Prokuratury,
- 2 od asystenta rodziny
- 3 osoby wezwane w ramach monitoringu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dyżuruje terapeuta do spraw uzależnień – dyżury w co drugą środę w
godzinach 15.00 – 17.00.

2.2.6. Schronienie.

Liczba osób, którym przyznano świadczenia – 5, w tym w formie:
- noclegowni: 4 osoby,
- schroniska: 0 osób,
- schroniska z usługami opiekuńczymi: 1 osoba
Liczba świadczeń (liczba dni, w których świadczono tego typu wsparcie) – 320,
Kwota świadczeń – 6.535 zł,

2.2.7. Dożywianie.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 613.000,00 zł, wykonano 550.504,79 zł, tj. 89,81 %.

Dożywianie realizowane jest w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

Dożywianie mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. 

Wydatki razem: 548.326,99 zł, w tym:

Środki własne gminy  –  109.665,37 zł (20 % kosztów programu).

Środki z dotacji –  438.661,62 zł  (80 % kosztów programu).

Lp Zadanie Liczba osób Wydatki Środki  gminy Dotacja Wojewody

1
Posiłek dla dzieci w 
szkołach/ posiłek dla 
osób dorosłych

598 422.821,43 88.564,27  354.257,16 

2 Świadczenia rzeczowe 191 105.505,56 21.101,10 84.404,46 

Razem 789 548.326,99 109.665,37 438.661,62

Dożywianie poza programem (schroniska, noclegownie, dzieci z innej gminy) w wysokości 2.177,80 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu prowadzi dożywianie w formie:

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

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

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

Powyższe formy dożywiania kierowane są do osób, które spełniają kryterium dochodowe tj. 1.051,50
zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej albo 792 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

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

O dożywianie należy zwrócić się poprzez pracownika socjalnego. 

2.2.8. Niezbędne ubranie.

Świadczenie  to  nie  było  realizowane.  Pomoc  w  zakresie  ubrania  realizowano  za  pomocą  zasiłku
celowego przeznaczonego na zakup niezbędnej odzieży i obuwia. 

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

W 2019 r. 60 osób starszych zostało objętych pomocą opiekunek środowiskowych (w tym 4 osobom
świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze).
Zatrudnionych jest 6 opiekunek środowiskowych, w tym jedna na umowę zlecenie.
Plan finansowy wyniósł 404.908,37 zł, wykonano 339.254,63 zł tj. 83,79% - wydatki te związane są z
zatrudnieniem  opiekunek  środowiskowych  (płace  i  składki  od  nich  naliczane,  ryczałt  dojazdowy,
koszty materiałów higienicznych i sanitarnych).
Liczb świadczeń – 8616,50 godz. (w tym 916,25 godz. usług specjalistycznych)
Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 31,80 zł (wydatki pomniejszone o odpłatność klientów).
W ramach usług opiekuńczych realizowano program „Opieka 75+”
Środki z dotacji – 40.080,00 zł
Środki własne gminy – 45.674,40 zł
Liczba osób – 21
Liczba dodatkowych godzin – 2567,50
Okres realizacji zadania: maj-grudzień 2018 r.
Zakres zadań opiekunek środowiskowych:
- świadczenie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają opieki,
- zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych – zakupy, przygotowanie posiłków, utrzymywanie 
czystości pomieszczeń,  spacery z podopiecznym, podawanie lekarstw, organizacja wizyt lekarskich,
- opieka higieniczno – sanitarna. 

W ramach  usług  opiekuńczych  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Starym Sączu  od sierpnia  2019 r.
realizował  Program  „Opieka  wytchnieniowa”  -  edycja  2019  finansowany  ze  środków
Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma na celu
odciążyć  opiekunów  m.in.  poprzez  zapewnienie  im  wsparcia  w  wykonywaniu  dotychczasowych
obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
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-  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczność  stałej  lub
długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczona  możliwością
samodzielnej  egzystencji  oraz  konieczność  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ilość osób w programie: 2.

Ilość zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej: 240.

Kwota wydatkowana: 6.480 zł.

Opieka wytchnieniowa realizowana była w formie umowy zlecenia i zakupu usług. 

2.2.10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia.
1. Realizowane poprze specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w miejscu
zamieszkania. 
Forma wsparcia: rehabilitacja.
Wydatki: 17.080,00 zł (zatrudnienie specjalisty).
W 2019 r. 2 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w wymiarze 24 godz. 
miesięcznie.
Koszt jednej godziny: 70 zł. 
Rzeczywisty koszt 1 godz. usług – 62,70 zł (koszty pomniejszone o odpłatność klienta).

2. Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i
pomocy  w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,  mogą  być  przyznane  usługi  opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  kieruje  uczestników  do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w
Cyganowicach oraz ustala i pobiera odpłatność za tę formę pomocy. W 2019 r. 46 uczestników brało
udział  w ŚDS. Przeprowadzono 42 wywiady aktualizacyjne służące bieżącej  analizie  sytuacji  osób
korzystających z ŚDS. 4 nowe osoby skierowano do ŚDS.
Koszt funkcjonowania ŚDS w 2019 wyniósł 718.537,20 zł - ponoszony ze środków krajowych.
Zadanie to realizowane jest w formie powierzenia zadania publicznego organizacji  pozarządowej w
trybie konkursowym określonym w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

2.2.11. Mieszkanie chronione.

Nie  realizowano  tego  świadczenia.  Gmina  Stary  Sącz  nie  posiada  mieszkań  chronionych.  Podjęto
starania  w kierunku zaadaptowania  budynku byłego budynku OPS w Starym Sączu do tego celu.
Dalsze  prace  uzależnione  są  od  zmiany  charakteru  prawnego  budynku  –  z  funkcji  usługowej  na
mieszkalną. W 2020 r. planowane są prace budowlane dostosowujące obiekt do wymagań mieszkania
chronionego. 
Gmina  Stary  Sącz  podpisała  umowę  z  Gminą  Łabowa  dotyczącą  możliwości  umieszczania
mieszkańców Starego Sącza w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym na terenie Gminy Łabowa w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

2.2.12. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 683.000,00 zł, wykonano 682.821,06 zł, tj. 99,97 %.
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Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jako zadanie własne są w całości
finansowane przez gminę. 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 30,
Liczba świadczeń – 280.

3. Świadczenie wychowawcze.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 23.683.000,00 zł, wykonano 23.642.452,45 zł, tj. 99,83 %.

Wyszczególnienie
Liczba dzieci

Liczba
rodzin

Liczba świadczeń Wydatki

1 2 3 4
Świadczenia 
wychowawcze wraz z 
kosztami obsługi

 4.749 2.720 46.871 23.328.577,53

Koszty obsługi 313.874,92

Przeciętnie zatrudnionych było 8 pracowników, w wymiarze 4,8 etatów. 

4. Świadczenia na rzecz rodziny: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego od tych świadczeń.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 10.193.296,00 zł, wykonano 10.130.635,69 zł, tj. 99,39 %. 

Liczba osób Liczba świadczeń Wydatki

ŚW. RODZINNE 4.733 48.384 7.881.503,57

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 47 461 280.914,20

ŚW. RODZICIELSKIE 124 921 842.293,05

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  90 1.002 418.680,00

ŚW. ZA ŻYCIEM 2 2 8.000,00

ZUS - ŚP 55 246 264.986,57

ZUS - SZO 58 244 89.202,01

ZUS - ZDO 29 278 46.935,82

KOSZTY OBSŁUGI 281.530,78

Przeciętnie zatrudnionych było 9 pracowników, w wymiarze 3,7 etatów

5.  Realizacja  programu  rządowego  „Dobry  start” dla  dzieci,  które  rozpoczynają  nowy  rok
szkolny.

Liczba dzieci Liczba rodzin Świadczenie 300+ Koszty obsługi Wydatki
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3.286 2.074 985.500,00 32.773,62 1.018.273,62

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 1.032.300,00 zł wykonano 1.018.273,62 zł, tj. 98,64%.

6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 184.000,00 zł, wykonano 161.040,00 zł, tj. 87,52 %.

Zestawienie poniesionych wydatków:

Rodzaj pomocy
Liczba
dzieci

Wydatki Środki gminy
 20% 

Dotacja Wojewody
 80%

Stypendia dla uczniów 780 161.040,00 32.208,00 128.832,00

Zasiłki szkolne - - - -
Razem 780 161.040,00 32.208,00 128.832,00

Stypendia szkolne:

1. szkoły podstawowe - 531 świadczeń na łączną kwotę 109.632 zł,

2. gimnazja - 21 świadczeń i na łączną kwotę 4.452 zł,

3. szkoły ponadgimnazjalne i inne - 228 świadczeń na łączną kwotę 46.956 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy na 2019 r. wynosi 70.308,98 zł, wykonano 67.267,45 zł, tj. 95,67 %.

Lp.
Liczba

świadczeń
Liczba
rodzin

Wydatki Środki własne Dotacja

1
Dodatki 
mieszkaniowe 

353 41 65.100,67 65.100,67 -

2
Dodatki 
energetyczne

134 14 2.166,78
-

2.161,78

Razem 67.267,45  65.100,67 2.161,78

Średnia wysokość świadczenia/średni okres pobierania świadczenia: 

 Dodatek mieszkaniowy – 184,00 zł / 8,6 m-ca

 Dodatek energetyczny – 16,00 zł / 9,6 m-ca

8. Pomoc Żywnościowa PO PŻ.

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

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

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

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

Liczba rodzin objęta programem – 343,
Liczba osób w rodzinach – 1120,
Wydano 48 ton żywności w formie 3626 paczek żywnościowych.
Żywność wydawano 30 marca i 8 – 10 czerwca. 
Warsztaty kulinarne odbyły się w styczniu, lutym, kwietniu. 

9. Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  prowadzi  wypożyczalnię  sprzętu  ortopedycznego.  W
wypożyczalni znajdują się:
- 4 wózki inwalidzkie,
- 4 chodziki na kołach,
- 2 chodziki lekkie (balkoniki),
- 3 pary kul,
- 2 łóżka rehabilitacyjne sterowane elektronicznie,
- rowerek rehabilitacyjny,
- lampa grzewcza na podczerwień (zagojeniowa),
- koncentrator tlenu,
- mata masująca,
- materac antyodleżynowy.
W 2019 wypożyczono 33 razy sprzętu rehabilitacyjnego. 
Średni okres, na który wypożycza się sprzęt to 3-4 miesiące.

10. Realizacja pomocy w formie przydzielania drewna opałowego.

Mieszkańcom Gminy Stary Sącz Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie przydzielania
drewna opałowego z zasobów gminy tj. pozyskiwanego w lasach komunalnych oraz pochodzących z
usuwania zadrzewień na terenach stanowiących własność Gminy. Ośrodek przydziela drewno opałowe
w oparciu o spełnienie kryterium dochodowego określonym w ustawie o pomocy społecznej bądź ze
względu  na  szczególnie  trudną  sytuację  życiową.  Drewno  opałowe  wydawane  jest  przez  Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
- przydzielono drewna opałowego 7 osobom (rodzinom), w tym:
- przydzielono łącznie 41,5 metrów bieżącego drewna, o wartości netto 4.894,50 zł.
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11. Profesjonalizacja i specjalizacja pomocy społecznej.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  kontynuuje  reorganizację  pomocy  społecznej.  Celem  reformy  jest
podniesienie jakości świadczonych usług głównie poprzez profesjonalizację i efektywniejszą obsługę
osób  i  rodzin  szukających  wsparcia.  W  2018  uzyskano  dotację  z  Małopolskiego  Urzędu
Wojewódzkiego na ten cel w wysokości  70.586 zł w ramach programu rozwoju pomocy społecznej,
obszar „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej”.

Główny nacisk został położony nie na dystrybucję świadczeń pieniężnych, ale rozwój pracy socjalnej i
usług społecznych rozumianych jako udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i
przezwyciężaniu trudności.

Ustawa o pomocy społecznej  określiła nieformalną strukturę ośrodków pomocy społecznej poprzez
przypisanie im zadań z zakresu własnego jak i zadań zleconych, nie określając jednocześnie zadań
priorytetowych.  Z  tego  powodu,  ale  także  z  faktu  podejmowania  przez  ośrodki  dodatkowych,
pobocznych zadań, praca socjalna przez lata traciła na znaczeniu, natomiast rola pracownika socjalnego
dryfowała  w  stronę  pracy  urzędniczej  tj.  do  przyjmowania  wniosków,  prowadzenia  postępowań
administracyjnych i wydawaniu decyzji.

Z  powyższych  względów  niezwykle  istotne  jest  wprowadzanie  nowych  rozwiązań  w  pracy
pracowników  socjalnych.  Wyodrębnienie  specjalistycznych  zespołów  pozwoliło  pracownikom
socjalnym specjalizować się w danym obszarze pracy z drugim człowiekiem np. pracy socjalnej, czy
usługach  pomocy  społecznej  i  jeszcze  efektywniej  pomagać  innym,  a  jednocześnie  usprawni  to
funkcjonowanie samego Ośrodka.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu pośród grona pracowników socjalnych wyłonione
zostały następujące zespoły:

1) Zespół Administracyjny,

(wydawanie decyzji, prace administracyjne, obsługa wypłat)

2) Zespół Pracy Socjalnej,

(praca socjalna, kontrakty socjalne, projekty socjalne)

3) Zespół Świadczeń Społecznych,

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

4) Zespół Usług Pomocy Społecznej,

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

Biura  w  Ośrodku  tak  zostały  rozmieszczone,  aby  umożliwić  zespołom  osobną  pracę,  co  ułatwi
wymianę doświadczeń i przyczyni się do standaryzacji pracy. Klienci Ośrodka z łatwością także trafią
do odpowiedniego zespołu, gdyż wprowadzono jasne oznaczenia.

12. Przystąpiliśmy do programu "Opieka 75 plus".

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy społecznej są usługi
opiekuńcze, w tym również usług specjalistyczne, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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Liczba osób korzystających z tej  formy wsparcia stale rośnie,  a główną grupą jej  beneficjentów są
osoby samotne w wieku 75 lat i więcej.

Chcąc zwiększyć zasięg programu „Opieka 75+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
postanowiło wprowadzić zmiany do programu i rozszerzyć grupę jego adresatów o gminy do 40 tys.
mieszkańców. Zmiana ta umożliwiła przystąpienie Gminy Stary Sącz do programu.

Program jest  skierowany do osób samotnych powyżej  75 roku życia.  Pozwolił  zatrudnić  w naszej
gminie  dodatkową  opiekunkę  środowiskową,  a  to  oznacza  ok.  7  nowych  godzin  opieki  więcej
codziennie nad seniorami! 6 może nawet 8 osób starszych będzie miało zapewnioną opiekę po kilka
godzin tygodniowo.

Środki z dotacji – 40.080,50 zł
Środki własne gminy – 45.674,40 zł
Liczba osób – 21
Liczba dodatkowych godzin – 2.567,50
Okres realizacji zadania: styczeń-grudzień 2019 r. 
(część finansową przedstawiono także w pkt 1.2.12.) 

13. Uruchomiliśmy usługę „Mobilnego Psychologa”.

Mobilny Psycholog działa na terenie Gminy Stary Sącz.

Pracownicy  socjalni  Zespołu  Pracy  Socjalnej  wyszli  z  inicjatywą  zaangażowania  Mobilnego
Psychologa. Zauważono, że w rodzinach gdzie występują zaburzenia psychiczne, problemy opiekuńczo
- wychowawcze czy przemoc sporą barierą jest nawiązanie pierwszego kontaktu z psychologiem czy
terapeutą.  Specjaliści  ci  zwykle  przyjmują  w  gabinetach  ośrodków pomocy  społecznej,  ośrodkach
interwencji kryzysowej. Tymczasem istnieje pewna niechęć do korzystania z instytucjonalnych form
pomocy rozumianych tradycyjnie - wiadomo, gdzieś trzeba się zapisać, postać w kolejce, a być może
ktoś nas zauważy i będziemy już nastygmatyzowani.

Z powyższych względów, pragnąc przełamać tę barierę, wprowadziliśmy konsultacje psychologiczne
w miejscu  zamieszkania  tj.  w środowisku w jakimś stopniu komfortowym, znanym klientowi  i  co
ważne dyskretnym.

Mobilny Psycholog został zatrudniony w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego działającego w
ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

14. Uruchomiono „Szkołę dla Rodziców”.

Ośrodek Pomocy Społecznej otworzył od maja 2019 r. „Szkołę dla Rodziców”. 
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Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla matek i ojców, którzy szukają sposobu na nawiązanie
głębszych i  cieplejszych relacji  z  dziećmi  lub wychowankami.  Jej  głównym celem jest  wspieranie
rodziców w radzeniu  sobie  w codziennych  kontaktach  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Nauka umiejętności
lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to
małe kroki ku głębszej relacji,  dającej  zadowolenie,  poczucie wzajemnej  bliskości.  To także nauka
dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i
Wychowawców brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Szkole pracownicy socjalni  Ośrodka kwalifikowali  jej
uczestników. Zajęcia to cykl dziesięciu cotygodniowych spotkań w Ośrodku Pomocy Społecznej dla 15
uczestników.

Szkoła dla Rodziców została finansowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt po stronie OPS to 2.215 zł. „Szkołę dla Rodziców”
prowadziła Fundacja Ostoja – Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. 

15. Świąteczna Akcja Mikołajkowa.

19 grudnia 2019 r. w Zespół Pracy Socjalnej zorganizował świąteczną akcję „Święty rozdaje prezenty"
w Centrum Kultury "Sokół" w Starym Sączu. Dzięki wsparciu lokalnych firm pracownicy Zespołu
Pracy  Socjalnej  przygotowali  wartościowe  paczki  świąteczne  dla  kilkunastu  rodzin  naszej  gminy.
Spotkanie  z  podróżnikiem,  "selfi"  z Mikołajem i  adopcja samotnego pluszaka – to  dalsze atrakcje
spotkania.

Akcja spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony starosądeckich podmiotów prywatnych, co jest
warte podkreślenia. 

Funkcjonariusze  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej  tym  razem  w  roli  świętych  Mikołajów
przekazali dzieciom maskotki, pluszaki i inne cenne upominki .

16. Grupa Wsparcia Al Anon rozpoczęła działalność w Ośrodku. 

Al-Anon jest  jedyna  światową  organizacją,  która  oferuje  samopomocowy program zdrowienia  dla
rodzin i przyjaciół alkoholika, bez względu na to, czy alkoholik szuka pomocy czy nie, czy uświadamia
sobie istnienie problemu z piciem czy nie. Członkowie dają oraz otrzymują wsparcie i zrozumienie
przez wzajemną wymianę doświadczenia, siły i nadziei.  Dzielenie się podobnymi problemami łączy
poszczególne osoby i grupy razem w granicach tego, co jest chronione, poprzez zasadę anonimowości. 

Spotkanie odbywają się w poniedziałki od godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka w sali konferencyjnej. 

17. Współpraca z innymi projektami.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  chętnie  nawiązywał  współpracę  z  innymi  organizacjami
prowadzącymi  różnorakie  projekty  skierowane  do  mieszkańców  gminy,  powiatu  jak  i  całego
województwa. Współpraca ta polegała na upowszechnianiu informacji obejmujących projekty (ulotki,
plakaty, strona internetowa OPSu), pomocy w rekrutacji, organizowanie spotkań informacyjnych dla
chętnych, prowadzenie przez proces rekrutacji i dalsza motywacja do uczestnictwa w projektach, etc. 

22  stycznia  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  odbyło  się  spotkanie  rekrutacyjne  do  projektu
"Szybki powrót na rynek pracy - wsparcie dla osób bezrobotnych i  biernych zawodowo z powiatu
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nowosądeckiego.  Zainteresowanie projektem wśród osób bezrobotnych było nadspodziewanie bardzo
duże, na co wskazała frekwencja podczas spotkania. Mamy nadzieję, że wiele osób bezrobotnych z
naszej gminy pozytywnie przejdzie rekrutację i finalnie ukończy projekt, a przede wszytkim znajdzie
satysfakcjonujące zatrudnienie. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 30+, pozostających bez
pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) zamieszkujące w powiecie nowosądeckim. 

Podjęto między innymi następujące inicjatywy:
- Rozpropagowano Projekt dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów „Graduat On”,
- Rozpropagowano Projekt Centrum Integracji Społecznej - „Aktywnie i skutecznie”,
-  Rozpropagowano  Szkolenie – uzależnienia multimedialne wśród dzieci  organizowane w Centrum
Rehabilitacyjnym w Starym Sączu od 2 do 5 kwietnia 2019 r.,
- 26 marca 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu odbyło się szkolenie z zakresu:
Procedura "Niebieskiej Karty" Kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji, W szkoleniu brali udział
przedstawiele:  Zespołu  Interdyscyplinarngeo  do  spraw  przeciwdziałani  przemocy  w  Gminie,
Pracownicy  socjalni  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Policjanci  Komendy  Policji  w  Starym  Sączu,
Asystenci  Rodziny Placówki Wsparcia  Dziennego w Starym Sączu,  Pedagodzy Szkolni  z  Barcic  i
Starego Sącza, Kuratorzy Sądowi z Nowego Sącza wraz z ich Przewodniczącym,
- Rozpropagowano Projekt „Nowa praca – Nowe Możliwości”,
-  Pracownicy socjalni  wzięli  udział  w konferencji:  Zaburzenia  lękowo - depresyjne wsród dzieci  i
młodzieży,
- Rozpropagowano Drugi nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0", 
-  Od  maja  2019  Punkt  Konsultacyjny  roszerzył  swoją  ofertę  o  poradnictwo z  zakresu  mediacji  i
socjoterapii,
- Rozpropagowano Projekt Małopolska myśli o Powracających,
- Rozpropagowano akcję informacyjną Pełni mocy przeciw przemocy, 
- Rozpropagowano akcję mającą na celu przekwalifikowanie zawodowe i zatrudnienie głównie kobiet
w  zawodach  związanych  z  logistyką.  Pomysłodawcą  akcji  była  firma  „Batim”.  Zorganizowano
spotkanie informacyjno – rekrutacyjne w dniu 5 lipca 2019 r.,
- Informowano na stronie internetowej o zmianach zachodzących w „Programie 500+” (rozszerzenie
programu), o sposobie uzyskania dożywiania w szkołach etc. 
- 8 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano szkolenie dla rodziców z zakresu
uzależnień młodzieży od multimediów,
- 8 sierpnia 2019 r/ z przedstawicielstwem pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się
otwarte  spotkanie  dotyczące  aktywizacji  zawodowej.  Warto  zaznaczyć,  że  całej  akcji  patronował
Burmistrz  Starego  Sącza  Pan  Jacek  Lelek,  który  w  imieniu  Gminy  Stary  sącz  podpisał  z
Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy porozumienie o zawiązaniu współpracy
na  rzecz  nowych  możliwości  rozwoju  zawodowego  osób  dorosłych  w  związku  z  realizacją  przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”
oraz „Nowy Start w Małopolsce”. Spotkanie było dużym sukcesem. Około 40 osób przybyło na nie, w
tym  15  złożyło  gotowe  deklaracje  uczestnictwa  w  ww.  programach.  Duża  frekwencja  podczas
spotkania  była  zasługą  księży  parafialnych,  którzy  w  ogłoszeniach  parafialnych  rozpowszechnili
informację o spotkaniu – za co złożono im stosowne podziękowania.
-  21  sierpnia  w  godzinach  8.00  -  16.00  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  dyżurowali  pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dyżur miał związek z odbytym dla mieszkańców gminy spotkaniem w
dniu 8 sierpania podczas, którego zaprezentowano ofertę aktywizacji zawodowej,
-  Rozpropagowano  pomoc  świadczoną  przez  Wspólnotę  Anonimowych  Narkomanów  (Narcotics
Anonymous), Region Polska, 
-  Pracownicy  socjalni  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Starym  Sączu  we  współpracy  z  Urzędem
Miejskim  pomogli  w  dystrybucji  Zestawów  Oszczędności  Energii  -  Małopolska  w  Zdrowej
Atmosferze.  Zestaw  dedykowany  był  dla  osób/rodzin  dotkniętych  tz.  "ubóstwem energetycznym".
Celem akcji było poszerzenie świadomości o nowoczesnych sposobach oszczędzania energii, co dla
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rodzin  dotkniętych  ubóstwem materialnym ma niebagatelne  znaczenie.  Zestaw pomaga  oszczędzić
energię elektryczną, wodę, efektywniej wykorzystać ciepło CO,
-  Rozpropagowano i  zachęcano  klientów Ośrodka (seniorów) do uczestnictwa  w Dziennym Domu
Seniora  prowadzonym  przez  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Brama  Beskidu”  od
października 2019 r.,
-  9  października  2019  r.  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  odbyło  się  spotkanie  z  pedagogami
starosądeckich  szkół.  Podczas  spoktania  omówiono  praktyczne  aspekty  wypełniania  "Niebieskich
Kart" w kontekście szkoły i dziecka: jak rozpoznać przemoc w rodzinie, w jakich warunkach i z kim
wypełniać kartę, jak zadbać o bezpieczeństwo ofiary, które instytucje świadczą pomoc w tym zakresie
- od dnia 16 października 2019 r. w Ośrodku w ramach Punktu Konsultacyjnego  ds.  Uzależnień i
Przemocy w Rodzinie zaczął  dyżurować specjalista terapii uzależnień. Dyżury odbywają się co dwa
tygodnie. Porady adresowane będą zarówno do osób uzależnionych jak i członków ich rodzin,
-  Dzięki  wsparciu  lokalnych  firm  pracownicy  Zespołu  Pracy  Socjalnej  przy  Ośrodku  Pomocy
Społecznej zorganizowali najpilniejsze remonty dla rodzin z naszej gminy, które własnym staraniem
nie mogły sobie pozwolić na taki wydatek.  Akcja spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony
starosądeckich  podmiotów  prywatnych,  co  jest  warte  podkreślenia.  Hasło  -  „Społeczna
odpowiedzialność  biznesu”  jest  także  udziałem  starosądeckich  przedsiębiorców.  Okazuje  się,  że
prowadzenie działalności gospodarczej w ich wydaniu to nie tyko aktywność ekonomiczno – rynkowa,
ale  także  unikalny  sposób  myślenia  wpływający  pozytywnie  na  sferę  społeczną  i  wartości
humanistyczne. Nasi donatorzy propagują wysokie etyczne standardy działania i pracy.
- Rozpropagowano Projekt aktywizujący zawodowo DCAZ – ‘Dobry Czas na akceptację do Zmian”,
- Rozpropagowano Projekt aktywizujący zawodowo "Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER", 

18. Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Starym Sączu z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej. 

- UCHWAŁA NR V/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami: Rytro, 
Piwniczna – Zdrój, Łącko w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest 
objęcie mieszkańców tych gmin usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Starym Sączu, 

- UCHWAŁA NR XII/182/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 22 sierpnia 2019
roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

- UCHWAŁA NR XVI/285/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 grudnia 2019
roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

- UCHWAŁA NR XVII/302/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 20 grudnia 2019
roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i
mieszkaniach chronionych. 

19. Wprowadzono szereg zarządzeń odnośnie funkcjonowania OPS dotyczących:

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 12 
grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do otwierania/zamykania budynku OPS Stary Sącz, 11 Listopada 11.
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 15 
listopada 2019 r. w sprawie skrócenia dnia pracy w dniu 22 listopada oraz jego odpracowania.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 1 
sierpnia 2019 r. w sprawie podziału zakresu czynności dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu. 
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ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 11 lipca
2019 r. w sprawie określenia zasad odpracowywania spóźnień i wyjść prywatnych, a także odbierania godzin dodatkowych. 
ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 6 maja 
2018 r. w sprawie określenia składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu. 
Zarządzenie Nr 11/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 
powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - referentów.

Zarządzenie Nr 10/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 16 kwietnia 2019 r.   w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 9/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie 
wprowadzenia rocznego planu pracy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 8/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 21 lutego 2019 r.  w sprawie 
przeprowadzenia wyboru pracownika reprezentującego interesy załogi w sprawach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.

Zarządzenie Nr 7/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 21 lutego 2019 r.  w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu wyboru pracownika reprezentującego interesy załogi w sprawach Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie 
powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze pracownika służby BHP. 

Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Ortopedycznego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu. 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 
stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia miejsca działalności Komórki do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy 
w Rodzinie. 
ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 
stycznia 2019 r.  w sprawie podziału zakresu czynności dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu. 
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 2 
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej.

20. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zatrudnieni pracownicy 35 (34,75 etaty)
Kierownik – 1 etat
Pracownicy socjalni – 14 etatów (w tym 2 zastępstwa), z tego:

Specjalista pracy socjalnej – 1, 
Starszy pracownik socjalny – 7, 
Pracownik socjalny – 6, 

Opiekunki środowiskowe – 6, 
- główny księgowy – 1
- referent ds. księgowych – 1 
- stanowiska urzędnicze – 11 (w tym 2 osoby na zastępstwo)
- sprzątaczka – 1.

21. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Plan finansowy na 2019 r. wynosi 1.390.324,84 zł, wykonano 1.311.712,49 zł, tj. 94,35 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.311.712,49 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych: 1.070.586,37 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 908.223,38 zł,
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-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 162.362,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 241.126,12 zł.

Lp. Zadanie Rodzaj zadania
Środki
własne 

Dotacja Razem

1 Utrzymanie OPS Zadanie własne 849.929,81 220.717,00 1.070.646,81

Utrzymanie OPS – dotacja MUW:

- dofinansowanie utrzymania OPS – 194.717,00 zł

- dodatki dla pracowników socjalnych „250” zł – 26.000 zł

Dotacja przeznaczona jest w całości na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.

22. Dochody Ośrodka pomocy Społecznej i zaległości w spłatach na 31 grudnia 2019 r.

Dochody OPS
Lp. Z tytułu Kwota

1 zwroty  od  dłużników alimentacyjnych  z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego zaliczone do odsetek przekazanych do MUW

57.661,68

2 zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego przekazanych do MUW

47.636,70

3 wpłaty od 59 podopiecznych za usługi opiekuńcze do budżetu gminy 47.505,50

4 zwroty  od  dłużników alimentacyjnych  z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego przekazanych do budżetu gminy

31.757,79

5 wpłaty do MUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata
ubiegłe przekazane do MUW

14.248,46

6 zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane do MUW 12.377,95

7 refundacja wynagrodzenia z PUP 5.923,38

8 odsetki  od  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych  i  nienależnie  pobranych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane do MUW

2.101,71

9 odsetki od środków na rachunku bankowym 1.623,73

10 odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 1.363,85

11 zwrócone  świadczenia  nienależnie  pobrane  z  tytułu  świadczenia  „Dobry  Start”
przekazane do MUW

900,00

12 5% opłaty za udział w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy przekazane do
MUW

873,37

13 dopłaty członków rodzin podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej
przekazanych do budżetu gminy

538,02

14 Refundacja kosztów posiłku przez Gminę Łącko 478,80

15 należności  wyegzekwowane  przez  komorników  z  tytułu  wypłaconych  zaliczek
alimentacyjnych 50% przekazane do MUW, 50% do budżetu gminy

433,58

16 nienależnie pobrane zasiłki okresowe za lata ubiegłe przekazane do MUW 372,26

17 zwroty  nienależnie  pobranych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego przekazane do
MUW

144,10

18 5% opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 89,56
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przekazane do MUW

19 przekazane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” 32,54

20 odsetki od środków na rachunku bankowym ze świadczeń rodzinnych 26,40

21 Suma 226 089,38

Zaległości w spłatach
Lp. Z tytułu Kwota

1 zaległości  z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  nienależnie  pobranych  z  funduszu
alimentacyjnego

2.624.531,08

2 zaległości  z  tytułu odsetek  od  wypłaconych  świadczeń  nienależnie  pobranych  z  funduszu
alimentacyjnego

1.856,880,14

3 zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wobec budżetu gminy wynosi 235.535,65

4 zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wobec Budżetu Państwa wynosi 235.535,65

5 zaległości niezpłaconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 13.799,65

6 zaległość  odsetkowa  wobec  budżetu  państwa  z  tytułu  nienależnie  pobranych  świadczeń
rodzinnych

2.206,97

7 zaległość wobec budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.704,07

8 opłata zastępcza za dom pomocy społecznej 1.112,78

9 zaległość odsetkowa od świadczenia wychowawczego 152,13

10 Suma 4 971 458,12

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

Na podstawie  dokonanej  diagnozy  problemów społecznych  zawartych  w Gminnej  Strategii
Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Gminie  Stary Sącz na  lata  2018 – 2023,  prowadzonej
sprawozdawczości, opinii pracowników zajmujących się sferą społeczną, wysnuto kilka interesujących
konkluzji:
- poziom zamożności społeczności starosądeckiej rośnie, 
- wraz ze wzrostem zamożności pojawią się lub nasilą nowe problemy społeczne charakterystyczne dla
społeczeństw  klasy  średniej:  mniej  rodzin  wielodzietnych  i  wielopokoleniowych,  większa  ilość
związków  wolnych,  więcej  rozwodów  i  problemów  z  ustaleniem  wzajemnych  relacji  byłych
małżonków oraz sposobu sprawowania opieki nad dziećmi,
- zwiększenie wyjazdów za pracą zwłaszcza krajowych, 
- bezrobocie będzie się utrzymywać na niskim poziomie ok. 5%,
- grupa osób, które świadomie będą unikać aktywności zawodowej i chęci poprawy losu będzie się
powiększać, są to też osoby często uzależnione od alkoholu,
-  nastąpi  poprawa  sytuacji  ekonomicznej  rodzin  z  dziećmi,  dzięki  wprowadzanym  programom
finansowym na rzecz rodziny, a także ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej, 
- nastąpi wzrost liczby osób starszych, gospodarujących samotnie, zwłaszcza na wsiach. Pogłębią się
wśród  tych  osób  problemy  dnia  codziennego:  utrzymanie  mieszkania,  problemy  zdrowotne,  brak
pomocy  ze  strony  najbliższych,  brak  zainteresowania,  niskie  uposażenia  emerytalne,  problemy  z
systemem opieki zdrowotnej.
-  w  kwestii  aktywności  zawodowej,  rzeczą  bardzo  ważną  dla  samorządu  w  perspektywie  kilku
nadchodzących  lat,  będzie  jego  zdolność  do  zatrzymania,  bądź  też  przyciągnięcia  osób  w  wieku
produkcyjnym (aktywności zawodowej) na miejscu w gminie. Będzie to miało znacznie w aspekcie
rozwoju społeczności aktywnej w wielu obszarach – także w relacji integracji międzypokoleniowej.
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-  tendencja  powrotu  rodziców  z  zagranicznych  wyjazdów  zarobkowych  będzie  wzrastać.  Tu  też
pojawią  się  takie  problemy  takie  jak:  odnalezienie  się  na  lokalnym  rynku  pracy,  odnowienie
codziennych relacji ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym etc.
- nastąpi osłabienie efektu „eurosieroctwa”. 
-  niepokojącym  zjawiskiem  wśród  dzieci  szkolnej  jest  wciąż  narastający  problem  uzależnień  od
urządzeń teleinformatycznych. Już obecnie występują problemy wśród dzieci z koncentracją, czynnym
udziałem w grupach rówieśniczych czy szkolnych. Zjawisko to może się nasilać i przybierać formy
nawet  skrajnego  wyczerpania  fizycznego.  Stąd  ważne  jest  aby  szkoły  dysponowały  bogatą  ofertą
pozalekcyjnych zajęć np. sportowych, kółka zainteresowań, zespoły muzyczne, teatry. Infrastruktura
szkolna w gminie mocno się rozwija, co daje sporą szansę w tym względzie. 
- coraz trudniej, co podkreślają psycholodzy społeczni, nawiązać uczciwe dwustronne relacje z drugim
człowiekiem. Z tego powodu możliwe będzie większe rozchwianie psychiczne wśród mieszkańców.
Narastające zaburzenia psychiczne,  frustracje,  depresje,  ogólne rozdrażnienie i  niepokój -  to realny
problem na przyszłość.
- problemem są także kwestie związane z czystością środowiska naturalnego: powietrza, dostępem do
czystej wody, kanalizacji, ekologicznego ogrzewania. Zimy stają się łagodne, natomiast zdarzają się
okresy letnie z ekstremalnie dużymi temperaturami, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, a
także osób starszych. Skokowo wzrastają też opłaty za usługi (np. odbiór śmieci, wodę, kanalizację).
Warto zauważyć, że niejednokrotnie w wielu domostwach do tej pory takie opłaty nie występowały,
gdyż dysponowano prywatnymi studniami, szambami,  a kilka lat temu opłat za śmieci w ogóle nie
było. Stanowi to dodatkowe obciążenia dla budżetu domowego. 
- będzie postępować dalsze odejście od rolniczego sposobu gospodarowania.
- nieodzowna dla naszej społeczności wydaje się działalność Kościoła Katolickiego, księży, parafii, a
także  stowarzyszeń  i  fundacji  ukierunkowanych  na  integrację  społeczną.  Pomoc  duchowa,
zaspokajanie potrzeby uczestniczenia w mniejszej lub większej wspólnocie to czynnik, dzięki któremu
unikniemy wielu problemów społecznych i zdrowotnych.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

1.  Zwiększenie  środków  finansowych  przeznaczonych  na  koszty  pobytu  w  domach  pomocy
społecznej.

W  związku  z  postępującym  starzeniem  się  społeczeństwa  uzasadnione  jest  zaplanowanie
środków własnych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu osób starszych w domach pomocy
społecznej.  OPS  kieruje  do  domów  pomocy  społecznej  jedynie  uzasadnione  przypadki  tj.  osoby
wymagające  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby,  lub  niepełnosprawności,  niemogące
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w
formie usług opiekuńczych. Koszty pobytu w DPSach także znacząco wzrastają – od 300 zł do nawet
500 zł za osobę miesięcznie. Waloryzowane cenniki DPSów od początku 2019 pokazują ten trend.

Liczba osób umieszczonych oraz koszty DPSów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Liczba osób umieszczonych oraz koszty DPSów w poszczególnych latach 

Lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba osób
umieszczonych

17 19 21 24 27 30

Kwota świadczeń 334 820 388 181 478 000 533 331 651 027 682 821

2. Utworzenie mieszkania chronionego.
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Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów
osoby  tam  przebywające  do  prowadzenia  samodzielnego  życia  lub  wspomagającą  te  osoby  w
codziennym  funkcjonowaniu.  Mieszkanie  chronione  może  być  prowadzone  przez  każdą  jednostkę
organizacyjną  pomocy  społecznej  lub  organizację  pożytku  publicznego  i  w  zależności  od  celu
udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione
wspierane.  W  mieszkaniu  chronionym  treningowym  zapewnia  się  usługi  bytowe  oraz  naukę,
rozwijanie  lub  utrwalanie  samodzielności,  sprawności  w  zakresie  samoobsługi,  pełnienia  ról
społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego
życia.  Mieszkanie  chronione  wspierane  przeznaczone  jest  dla:  1)  osoby  niepełnosprawnej,  w
szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi; 2) osoby w
podeszłym wieku lub przewlekle chorej. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi
bytowe  oraz  pomoc  w  wykonywaniu  czynności  niezbędnych  w  życiu  codziennym  i  realizacji
kontaktów  społecznych,  w  celu  utrzymania  lub  rozwijania  samodzielności  osoby  na  poziomie  jej
psychofizycznych możliwości.
Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
osób lub rodzin.

Obecnie  w  gminie  możemy  wskazać  kilka  osób,  które  najlepiej  pasują  do  mieszkania
chronionego wspieranego. Ich sytuacja zdrowotna, bytowa a także problemy mieszkaniowe powodują,
że profil domu pomocy społeczne to zbyt duża (i kosztowna) ingerencja w ich życie. Osoby te mogą z
powodzeniem funkcjonować w naszym społeczeństwie przy istotnym wsparciu OPSu. Niebagatelne są
też niższe koszty funkcjonowania mieszkania chronionego. Szacujemy, że koszt pobytu w tej placówce
kosztowałby gminę 800 – 900 zł miesięcznie od osoby, co w porównaniu z 4 tysięcznym pobytem w
DPSie daje znaczące oszczędności. 

3. Utworzenie całodobowej placówki dla osób niepełnosprawnych, starszych, niesamodzielnych
życiowo. 

Szansą  utworzenia  takiej  placówki  jest  idea  „Centrum  opiekuńczo-mieszkalnego”
realizowanego  w ramach  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia  Osób Niepełnosprawnych.  Celem
utworzenia  Centrów  opiekuńczo-mieszkalnych  jest  uzupełnienie  systemu  wsparcia  osób
niepełnosprawnych,  poprzez  stworzenie  dodatkowej  usługi  w  postaci  zapewnienia  możliwości
zamieszkiwania  w formie  pobytu dziennego lub całodobowego.  Osoby,  do których kierowany jest
Program,  obok  różnorodnego  wsparcia  (w  tym w zakresie  potrzeb  zdrowotnych,  pielęgnacyjnych,
zapobiegania  wtórnym powikłaniom,  stymulowania  i  rozwijania  sprawności  ruchowej,  kompetencji
poznawczych  oraz  społecznych),  będą  miały  zapewnioną  możliwość  niezależnego/samodzielnego  i
godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-
mieszkalne. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w
formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. 

Obecnie trwając w gminie zaawansowane prace dotyczące skompletowania dokumentów, które
umożliwią  przystąpienie  do  projektu.  Opracowana  jest  m.in.  wstępna  koncepcja  projektowa  i
kosztorys.  Centrum  ma  być  zlokalizowane  przy  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  w  Starym
Sączu. Dzięki projektowi dotychczasowy budynek będzie rozbudowany i zmodernizowany. Rządowy
projekt  przewiduje  dofinansowanie  do  określonych  limitów  samej  inwestycji  jak  również  pobytu
uczestników.

4.  Utworzenie  gminnej  lub  ponadgminnej  placówki  zapewniającej  schronienie  osobom
bezdomnym. 

Z początkiem sezonu jesienno – zimowego w 2019 r. wzrosły potrzeby w zakresie zapewnienia
osobom  bezdomnym  schronienia.  Nie  jest  to  tylko  problem  sezonowego  wahnięcia,  ale  raczej
długoterminowego  problemu.  Wiele  osób  zagrożonych  bezdomnością  w  naszej  gminie  z  różnych
powodów  straciło  dotychczasowe  lokum.  Często  są  to  miejsca,  co  do  których  dotychczasowi
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właściciele nie wykazywali specjalnego zainteresowania, a teraz chcą je odnowić na własne potrzeby i
wypraszają kumoterskich lokatorów. 

Schronie świadczone dla osób bezdomnych z Gminy Stary Sacz

Rok 2017 2018 2019

Ilość osób 2 3 5

Ilość dni 241 274 320

Ilość osób bezdomnych w gminie nie jest możne duża, ale utrzymuje się na wzroście. Są to
przeważnie osoby zmarginalizowane, które wycofały się z aktywnego życia społecznego. W wyniku
wieloletnich zaniedbań zdrowotnych, zmagają się z licznymi schorzeniami. Nie do ukrycia jest także
fakt,  że  nadużywają  alkoholu.  Wiele  osób  wyraża  pogląd,  że  takim  osobo  nie  należy  się  pomoc
publiczna, gdyż nie zasłużyli na nią lub też znaleźli się w niej z własnej winy. Warto pamiętać, że
wszystkie sądy wartościujące na gruncie pomocy społecznej nie powinny mieć znaczenia, a liczy się
bezpośrednia pomoc dopasowana do aktualnych deficytów. 

Na gruncie ustawy o pomocy społecznej, schronienie  można realizować poprzez utworzenie:
- ogrzewalni, 
- noclegowni, 
- schroniska, 
- schroniska z usługami opiekuńczymi.
Przy czym ogrzewalnia oferuje najskromniejszą ofertą, z kolei schronisko z usługami – najbogatszą.
Rozwiązaniem  optymalnym  wydaje  się  utworzenie  noclegowni  dla  Gminy  Stary  Sącz.  Jest  to
najczęstsza forma udzielania schronienia obecnie. Wbrew pozorom prowadzenie np. noclegowni nie
stoi po stronie tylko wydatków gminy. Inne samorządy mogłyby kierować swoich bezdomnych do
naszej  placówki,  tym  samym  opłacając  ich  pobyt.  Popularnym  rozwiązaniem  jest  też  płacenie
abonamentu za gotowość utrzymania miejsca do przyjęcia. W regionie sądeckim i limanowskim nie ma
tego  typu  instytucji  prowadzonych  przez  gminę.  Funkcjonuje  tylko  noclegownia/schronisko
prowadzone  przez  Towarzystwo  Św.  Alberta  w  Nowym Sączu.  Utworzenie  noclegowni  może  też
odbyć się przy współudziale kilku gmin. 

5. Propagowanie utworzenia rodzinnego domu pomocy.

Ciekawym rozwiązaniem istniejącym w systemie pomocy społecznej jest funkcjonowanie rodzinnych
domów pomocy(RDP) zapewniającym całodobową opieką dla osób starszych lub niepełnosprawnych.
Osoba  fizyczna  lub  organizacja  pożytku  publicznego  dysponująca  budynkiem  mieszkalnym
jednorodzinnym,  w  praktyce  np.  dużym  domem  może  założyć  taką  placówkę.  Dysponowanie
budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.
Ośrodki  pomocy  społecznej  kierują  osoby  do  rodzinnych  domów  pomocy.  Koszty  pobytu  są
pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności
mieszkaniec  domu  płaci  za  pobyt  do  wysokości  70%  swoich  dochodów,  w  dalszej  kolejności
małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu
ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej RDP, jest to
bardzo korzystne finansowanie. 
Dom  pomocy  powinien  być  przeznaczony  dla  nie  mniej  niż  trzech  i  nie  więcej  niż  ośmiu
zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w
tej  formie.  W  rodzinnym  domu  pomocy  prowadzonym  przez  osobę  fizyczną  usługi  bytowe  i
opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę,  a w przypadku rodzinnego domu pomocy
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prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę kierującą
rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomoc.  
Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w
ich  miejscu  zamieszkania.  Znane  otoczenie,  wspólni  znajomi,  a  przy  tym  pomoc  w  codziennych
sprawunkach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy
dużej  traumy  związanej  nagle  z  zupełną  zmianą  sposobu  życia  np.  z  domowych  warunków  do
warunków  panujących  w  całodobowym  domu  pomocy  społecznej  znacznie  oddalonym  od
dotychczasowego miejsca zamieszkania.  W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej  następuje
wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy,
gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc. 

6. Przeznaczenie większej liczby środków finansowych na pomoc w formie specjalnych zasiłków
celowych dla osób starszych i schorowanych.

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

7. Dalsze działania w kierunku wzmacniania funkcjonowania rodziny. 

Istnieje stała potrzeba intensyfikowania działań w kierunku zachowania integralności rodzin z
dziećmi. Wiele problemów opiekuńczych i wychowawczych bierze się z wzajemnego niezrozumienia,
brakiem  kultury  wzajemnego  przebywania,  brakiem  komunikacji  w  gronie  rodziny  –  między
małżonkami, między rodzicami i dziećmi. Stąd potrzeba wsparcia rodziny z zewnątrz w formie spotkań
z specjalistami, którzy pomogą, doradzą, wysłuchają lub też pokierują we właściwą stronę. Może to
być  np.  seria  spotkań  dla  matek  i  ojców,  którzy  szukają  sposobu  na  nawiązanie  głębszych  i
cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Celem jest tu wspieranie rodziców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się,
refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji,
dającej  zadowolenie,  poczucie  wzajemnej  bliskości.  To  także  nauka dialogu  i  kształtowanie  więzi
opartych na wzajemnym szacunku. 

OPS podjął już staranie w tym kierunku poprzez wdrożenie usługi „Mobilnego Psychologa”, a
także „Szkołę dla Rodziców”. Ważne jest,  aby utrzymać te inicjatywy, ewentualnie rozszerzać je a
także poszukiwać nowych rozwiązań. 

8.  Upowszechnianie  informacji  o  działalności  Ośrodka  (  o  projektach,  wydarzeniach,
programach).

Istotną kwestią jest upowszechnienie informacji  o działalności Ośrodka. Pracownicy socjalni
starają się szczegółowo informować klientów o formach pomocy, uprawnieniach i zasobach innych
instytucji. Jednakże spora grupa osób nie wie dalej gdzie szukać pomocy lub tak zwanego „pierwszego
kontaktu”, stąd potrzeba rozpropagowania działalności Ośrodka nie tylko na stronie internetowej, ale
także  poprzez  plakaty,  ulotki,  a  także  artykuły  zamieszczone  poprzez  lokalne  media  prasowe  i
internetowe. Dzięki temu poszerzy się świadomość mieszkańców o oferowanej pomocy, a w efekcie
przyczyni się do poprawy dobrostanu społeczności. 
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9. Rozszerzanie oferty pomocowej.
Należy także dalej dbać o rozszerzanie oferty pomocowej świadczonej przez Ośrodek poprzez

systemowe rozwiązania skierowane do określonych grup lub środowisk. Należy tu wymienić przed
wszystkim :
- tworzenie i realizacja projektów socjalnych i programów osłonowych,
-  uczestnictwo  w  ponadgminnych  programach  lub  projektach  realizowanych  przy  współudziale
powiatu, województwa, państwa czy Unii Europejskiej, a także organizacji pozarządowych.
Oferta  pomocowa  nie  powinna  ograniczać  się  do  indywidualnej  pracy  z  osobą/rodziną,  ale  także
powinna  być  nakierowana  na  społeczności  lokalne,  wybrane  środowiska  i  grupy.  „Projektowe”
podejście  do problemów społecznych oznacza postawienie diagnozy sytuacji,  szukania skutecznych
rozwiązań,  oceny  trafności  działania.  Ten  sposób  postępowania  oznacza  stosowanie  adekwatnych
metod pracy do lokalnych uwarunkowań.

Stary Sącz, marzec 2020 r.
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