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W pracach nad Strategią brali też udział przedstawiciele samorządu lokalnego,
organizacji pozarządowych, specjaliści oraz eksperci środowisk naukowych.
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WPROWADZENIE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrój na lata
2017-2023 jest kluczowym dokumentem planistycznym na szczeblu lokalnym, który pozwala
na racjonalizację prowadzonej polityki społecznej.
Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, której dążeniem jest
osiągnięcie założonych celów, poprzez sterowanie procesem rozwoju oraz integracji polityki
społecznej. Przyjęta polityka ma dążyć do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów
społecznych w gminie Krynica-Zdrój poprzez likwidację zagrożeń i barier, przy równoczesnym
wykorzystaniu potencjału Gminy zarówno ludzkiego jak i materialnego. Właściwie
zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna jest inwestycją, która przynosi korzyści dla
wszystkich mieszkańców.
Niniejsza Strategia proponuje działania, które stanowią wyzwania dla instytucji
działających w obszarze polityki społecznej ale również dla całej społeczności lokalnej Gminy
Krynica-Zdrój. Głównym ich celem jest wzmocnienie integracji i aktywności społecznej
mieszkańców Gminy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie KrynicaZdrój na lata 2017-2023 jest dokumentem, który wyznacza kierunki działań zmierzających do
zapewnienia mieszkańcom Gminy odpowiedniej jakości życia oraz zabezpieczenia ich
podstawowych potrzeb.
Strategia została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593), która nakłada na ośrodki
pomocy społecznej obowiązek przygotowywania strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Zgodnie z zapisami Ustawy w Strategii została zawarta m.in. diagnoza sytuacji
społecznej w gminie Krynica-Zdrój, prognoza zmian w zakresie objętym Strategią,
wyznaczone zostały cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań
oraz wskaźniki ich realizacji.
Niniejsza Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym, który posiada ścisłą
korelację z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym,
krajowym oraz europejskim.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrój na lata
2017-2023 została przygotowana przez Zespół, powołany przez Burmistrza Gminy KrynicaZdrój. W pracach nad Strategią uczestniczyli również przedstawiciele zewnętrznej jednostki –
Krajowego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Pełnili oni funkcję doradczą, koordynując przebieg
prac nad opracowywaną Strategią. Eksperci zewnętrzni nadali również ostateczną formę
niniejszej Strategii.
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I.

PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII

UWARUNKOWANIA PRAWNE
Obowiązek opracowywania przez gminy strategii rozwiązywania problemów
społecznych, wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodnie z Ustawą jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Opracowywana
strategia ma w szczególności uwzględniać „(…) programy pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka (…)”1.
W art. 16b niniejszej Ustawy wskazane jest, że strategia rozwiązywania problemów
społecznych winna zawierać w szczególności2:
1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.
Na ostateczną treść niniejszej Strategii oraz jej realizację wpływ mają również inne akty
prawne, a w szczególności:
1) Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
2) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575),
3) Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz.1390),
4) Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
5) Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz.
224),
6) Ustawa z dnia 28.11.2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1518),
1
2

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), art. 17, ust. 1, pkt. 1.
Tamże, art. 16b.
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7) Ustawa z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 169.),
8) Ustawa z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2016 r. poz. 645),
9) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943),
10) Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr.127, poz. 721 z późn. zm.),
11) Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),
12) Ustawa z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
54),
13) Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118),
14) Ustawa z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2016 poz. 1828),
15) Ustawa z dnia 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 Nr 94, poz.
651 z późn. zm.).

7

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023

METODYKA PRACY NAD STRATEGIĄ
Prace nad strategią zainicjowało powołanie przez Burmistrza Krynicy-Zdroju, Zespołu
do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023
(Zarządzenie nr 310.2016 z dnia 19.07.2016 roku). Zadaniem Zespołu było opracowanie
projektu gminnej strategii ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy sytuacji społecznej,
prognozy zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie celów strategicznych
projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, a także sposobu realizacji strategii
oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji działań.
Do głównych zadań zespołu należało:
1) przygotowanie założeń koncepcyjnych i metodologicznych do opracowania projektu
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
2) opracowanie diagnozy problemów społecznych w Gminie,
3) określenie celów strategicznych,
4) wskazanie zadań priorytetowych i opracowanie sposobu realizacji strategii oraz jej ram
finansowych,
5) przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Prace Zespołu przebiegały w ramach posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Zespołu
Panią Marię Mąka – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej.
W pracach nad Strategią uczestniczyli również przedstawiciele zewnętrznej jednostki –
Krajowego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Pełnili oni funkcję doradczą koordynując przebieg
prac nad opracowywaną Strategią. Eksperci zewnętrzni nadali również ostateczną formę
niniejszej Strategii.
Rysunek 1. Schemat procesu opracowywania Strategii rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Krynica-Zdrój
diagnoza
sytuacji
społecznej

analiza SWOT

wizja

wyznaczenie
celów
strategiczncy

wyznaczenie
działań

Źródło: Opracowanie własne.

W pierwszym etapie prac dokonano szczegółowej diagnozy istniejącej sytuacji
społecznej mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój. Została ona opracowana w oparciu o dane
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gromadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, dane Urzędu
Gminy Krynica-Zdrój oraz dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
Zebrane informacje i dane statyczne pozwoliły na przeprowadzenie analizy SWOT
wyznaczając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia sytuacji społecznej, które w istotny
sposób determinują możliwości rozwiązywania problemów społecznych w gminie KrynicaZdrój.
Kolejnym etapem w procesie tworzenia strategii było opracowanie wizji KrynicyZdroju w zakresie problematyki społecznej oraz celów strategicznych wraz z działaniami.
Niezwykle istotnym elementem przygotowania strategii było również przeprowadzenie
konsultacji społecznych. To one pozwoliły na przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu,
który uwzględnia różne spojrzenia na problemy lokalnej społeczności i jest wyrazem wspólnej
troski o właściwe kształtowanie polityki społecznej w Gminie.
Za proces wdrażania Strategii odpowiedzialny jest Zespół powołany przez Burmistrza
Krynicy-Zdroju.
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II.

SYNTETYCZNE WNIOSKI Z DIAGNOZY SYTUACJI
SPOŁECZNEJ W GMINIE

Diagnozę

funkcjonowania

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Krynicy-Zdroju

w kontekście sytuacji społecznej w Gminie przeprowadzono analizując 5 obszarów
problemowych:
1. Aspekty demograficzne.
2. Rynek pracy.
3. Najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie i wymiar udzielanej pomocy
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Instytucjonalne formy wspierania polityki społecznej w gminie Krynica-Zdrój.
5. Wspieranie polityki społecznej zewnętrznymi źródłami finansowania.
Poniżej przedstawiono syntezę przeprowadzonych analiz. W ramach poszczególnych
obszarów problemowych zidentyfikowano problemy cząstkowe, których ocena (w formie tezy)
rozpoczyna każdy z punktów. Dalej następuje uzasadnienie sformułowanej oceny.
Niniejszy tekst jest syntezą szczegółowej diagnozy, która została zamieszczona w formie
załącznika do niniejszej Strategii.

ASPEKTY DEMOGRAFICZNE
1. W gminie Krynica-Zdrój spada liczba ludności.
Gminę Krynica-Zdrój zamieszkuje blisko 17 tys. mieszkańców. Na przestrzeni pięciu lat
od 2011 r. do 2015 r. dostrzega się jednak niewielki spadek liczby ludności. W 2011 roku
gminę zamieszkiwało 17 046 osób, natomiast w 2015 roku już o 188 osób mniej.
W analizowanym okresie zarówno w powiecie nowosądeckim jak i w województwie
małopolskim, w przeciwieństwie do gminy Krynica-Zdrój, liczba mieszkańców wzrastała.
Ludność Gminy w 2015 roku stanowiła 7,9% mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz
0,5% ogółu mieszkańców województwa małopolskiego. Porównując gęstość zaludnienia dla
województwa i gminy należy wskazać, że dla województwa wynosi 222 os./km2, natomiast
dla gminy Krynica-Zdrój jest na poziomie jedynie 115 os/km2.
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2. Obszar miejski gminy Krynica-Zdrój zamieszkuje dwukrotnie więcej mieszkańców niż

obszar wiejski.
W 2015 roku miasto Krynica-Zdrój zamieszkiwało 10 933 osoby, natomiast obszar wiejski
5 925 osób. Gęstość zaludnienia dla obszaru miejskiego w 2015 roku wynosiła 277 os/km2,
natomiast dla obszaru wiejskiego jedynie 97 os/km2. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat
dostrzega się również, że liczba mieszkańców obszaru miejskiego nieznacznie spada na
rzecz wzrostu liczby mieszkańców obszarów wiejskich.
3. Kobiety stanowią 52% mieszkańców gminy Krynica-Zdrój.
Gminę Krynica-Zdrój w 2015 roku zamieszkiwało 8 754 kobiet, co stanowi 52% ogółu
mieszkańców. Kobiet jest więcej o 650 więcej od liczby mężczyzn.
4. W gminie Krynica-Zdrój obserwuje się zjawisko starzenia społeczeństwa.
W 2015 roku w gminie Krynica-Zdrój największy udział procentowy stanowiły osoby
w wieku produkcyjnym tj. kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lata.
Stanowili oni 61,90% ogólnej liczby mieszkańców. Drugą pod względem wielkości grupą
wiekową były osoby znajdujące się w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 lat
i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej), którzy stanowili 19,80% ogółu
mieszkańców. Natomiast pozostałą część mieszkańców stanowiła grupa wiekowa osób
młodych w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). Analizując strukturę grup wiekowych
mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój na przestrzeni lat 2011 – 2015 warto zwrócić uwagę na
fakt, iż w latach 2011 – 2012 liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym była większa od
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko to uległo zmianie w 2013 roku i od tej
pory liczba osób w wieku poprodukcyjnym przewyższa liczbę osób w wieku
przedprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój
znajdujących się w wieku produkcyjnym należy podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba
ich nieznacznie się zmienia. Stanowią oni jednak zawsze grupę najliczniejszą i wynoszą
średnio ok. 62% ogółu wszystkich mieszkańców.
5. Gmina Krynica-Zdrój powoli się wyludnia.
Badając sytuację demograficzną Gminy należy wziąć pod uwagę migrację ludności. Jest ona
istotnym elementem stosunków ekonomicznych, oddziaływującym na wiele sfer życia
społeczeństwa. Procesy migracyjne mają coraz większe znaczenie w kształtowaniu rozwoju
gospodarczego i demograficznego danego obszaru terytorialnego. Migracje można podzielić
na dwa rodzaje: migracje wewnętrzne czyli przemieszczanie się ludności w granicach danej
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jednostki

administracyjnej

np.

miasto-wieś,

oraz

migracje

zewnętrzne czyli

przemieszczanie się ludności poza granice obszaru. Najwyższy wskaźnik wymeldowań
gmina zanotowała w 2011 roku, wtedy to wymeldowało się 268 osób. W ciągu kolejnych
dwóch lat liczba ta znacznie zmalała, natomiast już w roku 2014 ponownie wzrosła do 223
osób. Najwięcej zameldowań w gminie Krynica-Zdrój było w roku 2013, liczba zameldowań
wyniosła wówczas 140 osób. Natomiast najmniej w 2014 roku, kiedy to była niższa o 19
w stosunku do roku poprzedniego. W 2014 roku za to odnotowano największą liczbę
zameldowań z zagranicy w liczbie 10 osób. W ostatnich latach w gminie Krynica-Zdrój
zdecydowanie więcej osób wymeldowało się niż zameldowało. Poziom wymeldowań był
niemalże dwa razy w wyższy od liczby osób, które meldowały się w Gminie, w każdym z
analizowanych lat. W latach 2011 – 2014 w gminie Krynica-Zdrój saldo migracji było
ujemne co oznacza, że więcej było osób, które wyjeżdżały niż tych które napływały do
Krynicy-Zdrój. Przyczynami migracji wewnętrznych w gminie Krynica-Zdrój mogły być
m.in. chęć zmiany pracy, względy zdrowotne i lepsze warunki mieszkaniowe, natomiast
w przypadku migracji zewnętrznych poszukiwanie pracy, lepsze warunki życia oraz wyższe
zarobki.

RYNEK PRACY
6. Maleje liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Krynica-Zdrój.
Liczba osób bezrobotnych w gminie w latach 2012 – 2015 systematycznie spadała, co jest
zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem. W roku 2015 liczba osób bezrobotnych była prawie
o 26% niższa aniżeli w roku 2011. Liczba osób bezrobotnych malała zarówno wśród kobiet
jak i wśród mężczyzn. Jednak to mężczyźni w każdym z analizowanych lat stanowili
liczniejszą grupę osób bezrobotnych w stosunku do kobiet. W 2015 roku udział mężczyzn
w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój wynosił 56%.
7. Maleje też udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Krynica-Zdrój
w wieku produkcyjnym.
Na przestrzeni pięciu lat udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy
w wieku produkcyjnym systematycznie spadał. W roku 2011 wynosił 10,07% natomiast
w 2015 roku już tylko 7,68%.
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NAJWAŻNIEJSZE

PROBLEMY SPOŁECZNE

WYSTĘPUJĄCE

W GMINIE

I WYMIAR UDZIELANEJ POMOCY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
8. Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka maleje.
W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 792 rodzinom. To o 38 rodzin
mniej w stosunku do roku 2011 i aż o 112 rodzin mniej w porównaniu do roku 2013,
w którym wymiar pomocy był największy na przestrzeni pięciu analizowanych lat.
9. Ubóstwo i bezrobocie stanowią główne powody przyznawania pomocy społecznej przez
Ośrodek.
W latach 2011 – 2015 Ośrodek udzielił wsparcia łącznie 4 228 rodzinom, z czego 1 176
rodzinom z powodu ubóstwa i 1 036 rodzinom z powodu bezrobocia. W całym
analizowanym okresie są to główne powody udzielanego wsparcia. W 2015 roku ubóstwo
było powodem przyznania wsparcia ok. 26% ogółu osób korzystających z pomocy, a osoby
borykające się z problemem bezrobocia stanowiły grupę 22% ogółu osób uzyskujących
pomoc Ośrodka.
10. Niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba stanowią poważny problem
społeczny występujący w Gminie.
Z tytułu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby z pomocy Ośrodka
skorzystało łącznie w 2015 roku 269 rodzin, co stanowi 34% ogółu rodzin, którym udzielono
wsparcia. Liczba wspartych rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna w 2015 roku była
o 20% wyższa aniżeli w roku 2011. Niewielki spadek dostrzega się natomiast w liczbie
rodzin, w którym wystąpiła długotrwała lub ciężka choroba (o 7 rodzin na przestrzeni 5 lat).
11. Potrzeba ochrony macierzyństwa oraz

bezradność w sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego to ważny problem społeczny
w Gminie.
Potrzeba

ochrony

macierzyństwa

oraz

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego stanowią kolejno 5 i 6
w kolejności, pod względem liczby rodzin korzystających ze wsparcia, powód przyznawania
pomocy społecznej przez Ośrodek. Rodziny korzystające z takiej pomocy stanowią ok 15%
ogółu rodzin, którym udzielane jest wsparcie.
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12. Problemy społeczne, których wymiar w Gminie jest znikomy to sieroctwo, bezdomność,
alkoholizm, przemoc w rodzinie czy zdarzenia losowe.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju sporadycznie udzielał wsparcia rodzinom,
w których wystąpiła przemoc, sieroctwo czy zdarzenia losowe. Wymiar udzielanej pomocy
w ramach powyższych powodów stanowił znikomy odsetek ogółu udzielanego wsparcia.
13. Ośrodek udziela wsparcia również w zakresie zadań zleconych.
W latach 2011 – 2015 porównywalna była liczba osób korzystających z pomocy w ramach
zadań zleconych. W 2011 roku było to 12 osób, natomiast w 2015 roku 15 osób. Należy
jednak podkreślić, że odwróciły się proporcie dla poszczególnych form pomocy. W roku
2011 ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi korzystało 10 osób, a 2 osoby otrzymywały wynagrodzenie
należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Natomiast w 2015
roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi korzystały jedynie 2 osoby, a 13 osobom zostało wypłacone
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
Analizując natomiast kwoty wypłacanych świadczeń w zależności od formy udzielonej
pomocy, należy stwierdzić, że pomimo wzrostu ogólnej liczby osób, którym udzielana była
pomoc (w 2011 roku - 12 osób, w 2015 – 15 osób), kwota wypłaconych świadczeń w 2015
roku wyniosła 76 995zł i była niższa o 3 508zł w stosunku do roku 2011.

INSTYTUCJONALNE

FORMY

WSPIERANIA

POLITYKI

SPOŁECZNEJ

W GMINIE KRYNICA-ZDRÓJ
14. Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi główną instytucję działającą w obszarze pomocy
społecznej w gminie Krynica-Zdrój
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju pełni podstawową rolę w zakresie
wspierania i udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy społeczne.
Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy. Ośrodek dysponuje 35 miejscami.
W 2015 roku, z pobytu w tym ośrodku korzystało 40 osób. Dodatkowo Gmina dysponuje
jedynie 1 mieszkaniem chronionym.
W Gminie funkcjonują poza tym następujące instytucje z obszaru polityki społecznej:
Powiatowy Urząd Pracy filia w Krynicy-Zdroju, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
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filia w Krynicy-Zdroju, Poradnia Terapii Uzależnień Świetlice Środowiskowe, Polski
Związek Emerytów i Rencistów, Uniwersytet III wieku.
W gminie Krynica-Zdrój na rzecz społeczności lokalnej działają również organizacje
pozarządowe, których rejestr prowadzi Urząd Miasta. Do tych organizacji należą:
1) Klub Łyżwiarstwa Figurowego Biellmann Krynica-Zdrój,
2) Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf,
3) Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Moderato”,
4) Miejski Klub Hokeja na Lodzie KTH Krynica-Zdrój,
5) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Romana Nitribitta
w Krynicy-Zdroju,
6) Stowarzyszenie „Aktywny Bądź”,
7) Stowarzyszenie Infinitas,
8) Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna,
9) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywny Tylicz”,
10) Stowarzyszenie Miłośników Małej Ojczyzny Berest,
11) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Polany,
12) Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Odkryj Tylicz”,
13) Uczniowski Klub Sportowy „Arcus” Krynica,
14) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2.
15. Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku jest prawidłowa z punktu
widzenia uregulowań prawnych.
Zgodnie z art 110 ust. 11 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ośrodek
pomocy społecznej powinien zatrudniać „…pracowników socjalnych proporcjonalnie
do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym
wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób
samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie
gospodarujących”3. W 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
pracowało 9 pracowników socjalnych na 16858 mieszkańców, co spełnia wymogi
ustawowe.

3

Tamże, art. 110.
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16. Liczba asystentów rodziny jest wystarczająca.
Zgodnie z art.15 pkt.1 ust. 19.4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej „liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym
samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań,
jednak nie może przekroczyć 15”4. W 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony
był jeden asystent i miał pod opieką 14 rodzin, co jest zgodne z zapisami ustawy.
WSPIERANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI
FINANSOWANIA
17. Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2008 – 2014 realizował projekt „Czas
na zwiększenie aktywności zawodowej w gminie Krynica-Zdrój” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju oprócz wykonywania zadań własnych
i zleconych, które określone są wymogami ustawowymi, w latach 2008 – 2014 realizował
projekt pt. „Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w gminie Krynica-Zdrój”, którego
celem było zminimalizowanie problemów klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła
97 882,73zł, z czego wkład własny to 130 038,54zł, a wartość dofinansowania wyniosła
845 844,19zł. Dzięki realizowanemu projektowi w latach 2011 – 2014 wsparcie otrzymało
80 beneficjentów.

4

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).
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III.

ANALIZA SWOT

Na podstawie przygotowanej diagnozy obrazującej sytuację społeczną w gminie
Krynica-Zdrój przeprowadzono analizę SWOT wskazując na mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia sytuacji społecznej w Gminie, które w istotny sposób determinują możliwości
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie. Przygotowanie analizy SWOT zostało
wsparte opiniami ekspertów – członków Zespołu ds. przygotowania Strategii oraz osób
zainteresowanych sytuacją społeczną w Gminie. Wyznaczone czynniki zostały podane w
hierarchii ważności od „najbardziej istotnych” do „mniej istotnych” (tab. 1 - 4)
Tabela 1. Analiza SWOT – Mocne strony
Mocne strony
1.

Dobra współpraca i wymiana informacji pomiędzy instytucjami

2.

Placówki oświatowe posiadają odpowiednie zaplecze (hale sportowe, stołówki, świetlice,
zajęcia pozalekcyjne)

3.

Istniejący w Gminie duży potencjał ludzki i organizacyjny

4.

Właściwie rozpoznane środowisko rodzin, które wymagają wsparcia

5.

Otwartość ośrodka pomocy społecznej i samorządu gminnego na współpracę ze środowiskiem
lokalnym

6.

Dobrze zdiagnozowane problemy społeczności lokalnej

Funkcjonowanie na terenie gminy Krynica-Zdrój grupy Al-Anon Alateen dla rodzin
i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu
Zasoby – instytucje i specjaliści działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8. (Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), Realizacja procedury
„Niebieskie Karty”
Istniejąca świadomość wśród lokalnych władz i kadr pomocy społecznej, potrzeby partnerstwa
9.
z organizacjami pozarządowymi
Możliwość działania wielu organizacji i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem
10.
problemów społecznych
7.

11. Istnienie właściwej infrastruktury społecznej
Funkcjonujące w gminie instytucje z obszaru polityki społecznej (Dom pomocy społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Urząd Pracy filia w Krynicy-Zdroju, Poradnia
12.
Psychologiczno – Pedagogiczna filia w Krynicy-Zdroju, Poradnia Terapii Uzależnień Świetlice
Środowiskowe, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Uniwersytet III wieku,).
Istniejąca praktyka udziału przedstawicieli różnorodnych organizacji i instytucji w tworzeniu
13.
gminnych programów rozwoju
14. Wykształcona i merytorycznie przygotowana kadra do rozwiązywania problemów społecznych
15. Tworzenie i realizowanie programów działań w sferze polityki społecznej
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2. Analiza SWOT – Słabe strony
Słabe strony
1.

Istnienie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

2.

Brak lokali socjalnych dla rodzin i osób o niskich dochodach

3.

Niewystarczający poziom finansowania zadań z zakresu polityki społecznej

4.

Brak noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, wystarczającej liczby Domów Pomocy
Społecznej

5.

Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia i wysoka stopa bezrobocia.

6.

Brak nawyków korzystania z rodzinnego poradnictwa specjalistycznego

7.

Bezradność i bierność rodzin korzystających z pomocy społecznej w rozwiązywaniu własnych
problemów

8.

Niski poziom świadomości obywatelskiej w zakresie problemu przemocy w rodzinie

9.

Za mała edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki społecznej i niedostatki polityki
informacyjnej Gminy w tym zakresie

10. Brak koordynacji działań z zakresu polityki społecznej
11. Niska aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców
12. Niewystarczająca liczba osób zatrudnionych w służbach pomocy społecznej
13.

Niewystarczająca współpraca ze środowiskiem lokalnym i mała liczba wspólnych inicjatyw
instytucji z obszaru polityki społecznej

14. Niska świadomość społeczeństwa w zakresie samokształcenia i kształcenia ustawicznego
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Analiza SWOT – Szanse

1.

Szanse
Poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i tworzenie nowych miejsc
pracy

2.

Rozwój wolontariatu i społecznych grup wsparcia

3.

Rozwój infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym

4.

Rozwój nowych technologii informacyjnych ułatwiających funkcjonowanie społeczeństwa

5.

Zmiana mentalności społecznej w kwestii postrzegania rodzin dysfunkcyjnych

6.

Prowadzenie prospołecznej polityki przez państwo

7.

Możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

8.

Korzystne regulacje prawne uwzględniające organizacje pozarządowe jako partnera
administracji publicznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej

9.

Wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych dla rozwoju turystyki i agroturystyki

10. Rosnąca liczba organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej
11. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 4. Analiza SWOT – Zagrożenia

1.
2.
3.
4.

Zagrożenia
Brak rozwiązań systemowych w państwie, słabe wsparcie rodzin z osobami
niepełnosprawnymi (dzieckiem z niepełnosprawnością)
Obarczanie samorządów lokalnych kolejnymi zadaniami w nieproporcjonalnej wielkości
w stosunku do wysokości przekazywanych środków finansowych
Narastający problem uzależnień wynikający z łatwego dostępu do środków odurzających,
psychoaktywnych
Niespójność przepisów, nieprecyzyjne rozwiązania prawne bądź ich brak w zakresie
rozwiązywania określonych problemów społecznych

5.

Postępujące zmiany modelu życia – rozbijanie więzi rodzinnych i społecznych

6.

Starzenie się społeczności lokalnej

7.

Wzrastająca liczba patologii społecznych

8.

Niekorzystny wskaźnik demograficzny

9.

Niekorzystne trendy w masowej kulturze pomijające problemy ludzi niezaradnych, ubogich,
starych, niepełnosprawnych, chorych.

10. Częste zmiany uregulowań prawnych w zakresie pomocy społecznej
11. Wzrost liczby osób/rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
12. Niestabilna sytuacja ekonomiczna w kraju
13. Pojawiające się zjawisko dziedziczenia problemów społecznych
14. Szybkość zmian na rynku pracy – dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych
Źródło: Opracowanie własne.
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IV.

WIZJA GMINY KRYNICA-ZDRÓJ ORAZ WYZNACZENIE CELÓW
STRATEGICZNYCH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Wizja gminy jest to pewnego rodzaj obraz stanu przyszłego gminy. Jest ona
wyobrażeniem pożądanej przyszłości oraz wyrazem aspiracji społecznych w zakresie
wykorzystania szans i atutów rozwojowych przy jednoczesnej eliminacji problemów
i zagrożeń. Wizja określa ton przyszłych celów strategicznych, operacyjnych oraz opis sposobu
ich realizacji w postaci działań.
Wizja Gminy Krynica-Zdrój, w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
została sformułowana w następujący sposób:

Gmina Krynica-Zdrój jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców,
umożliwiającym profesjonalną pomoc społeczną, nowoczesną edukację,
dobrą opiekę medyczną i socjalną oraz integrację społeczności lokalnej

Wypełnienie założonego w wizji celu wymaga wdrożenia określonych celów
strategicznych i operacyjnych.
Cele strategiczne niniejszej strategii zdefiniowano następująco:
I. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego, socjalnego i zdrowotnego;
II. Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia;
III. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
IV. Wprowadzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
uzależnień.
Każdy z celów strategicznych uszczegółowiono celami operacyjnymi, tym z kolei przypisano
konieczne do realizacji działania.
Drzewo celów zaprezentowano poniżej.
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WIZJA
Gmina Krynica-Zdrój jest miejscem przyjaznym dla
mieszkańców, umożliwiającym profesjonalną pomoc
społeczną, nowoczesną edukację, dobrą opiekę medyczną
i socjalną oraz integrację społeczności lokalnej

I CEL STRATEGICZNY

Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa publicznego,
socjalnego i zdrowotnego

IV CEL STRATEGICZNY

II CEL STRATEGICZNY

III CEL STRATEGICZNY

Ograniczenie negatywnych
skutków bezrobocia

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Wprowadzenie zintegrowanego
systemu przeciwdziałania i
rozwiązywania problemów
uzależnień

1.1. Zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców

2.1. Stworzenie warunków
umożliwiających powrót na
rynek pracy osób
długotrwale bezrobotnych

3.1. Zapobieganie
wykluczeniu osób starszych

4.1. Zapobieganie
alkoholizmowi i pomoc
osobom uzależnionym od
alkoholu

1.2. Zapobieganie ubóstwu
i wspomaganie osób
najmniej zamożnych

2.2. Opracowanie programu
na rzecz zwiększenia liczby
miejsc pracy

3.2. Stworzenie programu
opieki nad osobami
niepełnosprawnymi

4.2. Stworzenie
zintegrowanego systemu
zapobiegania narkomanii

1.3. Wdrożenie polityki
prozdrowotnej

2.3. Wspieranie
samotrudnienia

3.3. Pomoc osobom
długotrwale lub ciężko
chorym

4.3. Opracowanie programu
zapobiegania innym
uzależnieniom
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CEL STRATEGICZNY I
ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
SOCJALNEGO I ZDROWOTNEGO
Jakość życia każdego mieszkańca danej jednostki terytorialnej jest determinowana
wieloma czynnikami. Do najważniejszych można zaliczyć: poczucie bezpieczeństwa,
możliwość godnego egzystowania z punktu widzenia posiadanych lub możliwych do
pozyskania zasobów materialnych oraz przekonanie o prawidłowo funkcjonującej polityce
prozdrowotnej w miejscu zamieszkania.
Ważnym zadaniem władz Gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom optymalnych
warunków życia, w ramach jej możliwości organizacyjnych, finansowych i prawnych. Należy
zdawać sobie sprawę, że wymienione aspekty funkcjonowania każdej gminy są ograniczone.
Dlatego istotne jest właściwe planowanie i koncentrowanie działań na aspektach
priorytetowych, wzmacniających potencjał gminy przesądzający o jej atrakcyjności jako
miejsca zamieszkania.

CELE OPERACYJNE DLA CELU STRATEGICZNEGO I

CEL OPERACYJNY 1.1.

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
DZIAŁANIA:

1.1.1. Corocznie przeprowadzone zostaną ankiety wśród mieszkańców miasta
i sołectw badające poziom poczucia bezpieczeństwa.
1.1.2. Wyniki badania ankietowego wykorzystane zostaną do opracowania
i wdrożenia planu działań podnoszących poziom bezpieczeństwa,
w szczególności w miejscach uznanych za szczególnie niebezpieczne.
1.1.3. W miejscach szczególnie niebezpiecznych zostanie zainstalowany
monitoring.
CEL OPERACYJNY 1.2.

Zapobieganie ubóstwu i wspomaganie osób najmniej zamożnych
DZIAŁANIA:

1.2.1. Przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie przekwalifikowania
zawodowego.
1.2.2. Zaproponowane zostaną okresowe konsultacje z doradcą zawodowym.

1.2.3. Zaoferowana zostanie pomoc w nabywaniu umiejętności
w poszukiwaniu zatrudnienia.
1.2.4. Zorganizowane zostaną akcje charytatywne na rzecz osób ubogich.
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CEL OPERACYJNY 1.3.

Wdrożenie polityki prozdrowotnej
DZIAŁANIA:

1.3.1. Zaoferowane zostanie mieszkańcom Gminy możliwości bezpłatnych badań
przesiewowych.
1.3.2. Organizowane zostaną cykliczne akcje wspierające zdrowy styl życia.
1.3.3. Zaoferowane zostaną pozalekcyjne lekcje wychowania fizycznego dla dzieci
i młodzieży.
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CEL STRATEGICZNY II
OGRANICZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW BEZROBOCIA
Bezrobocie jest zjawiskiem, które od lat jest postrzegane jako główny problem
społeczny. Jest problemem samym w sobie, ale także traktowane jest często jako przyczyna
innych dysfunkcji społecznych. Niewątpliwie powoduje ogromne skutki społeczne. Jego
negatywne oddziaływanie, prowadzące najczęściej do ubóstwa, nie dotyczy wyłącznie samych
bezrobotnych, dotyka również ich rodzin.
Za

najczęściej

wymienianych

skutków

bezrobocia

należy zaliczyć:

skutki

psychologiczne, powodujące zmianę sytuacji społecznej i emocjonalnej bezrobotnego i jego
rodziny; obniżenie statusu materialnego całej rodziny, co w konsekwencji może skutkować
koniecznością korzystania z pomocy społecznej; postępującą izolację społeczną (wykluczenie
społeczne), charakteryzujące się zanikaniem kontaktów interpersonalnych z bliskim i dalszym
otoczeniem.

CELE OPERACYJNE DLA CELU STRATEGICZNEGO II

CEL OPERACYJNY 2.1.

Stworzenie warunków umożliwiających powrót na rynek pracy osób długotrwale
bezrobotnych
DZIAŁANIA:

2.1.1. Przygotowane zostaną motywacyjne szkolenia dla osób długotrwale
bezrobotnych.
2.1.2. Rozpoznane zostaną możliwości Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego skierowania środków na zatrudnienie osób długotrwale
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.
2.1.3. Podjęta zostanie próba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
(np. środki UE) na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.
CEL OPERACYJNY 2.2.

Opracowanie programu na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy
DZIAŁANIA:

2.2.1. Rozpoznane zostaną możliwości Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego skierowania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy
(prace interwencyjne, staże, dofinansowanie nowotworzonych miejsc pracy).
2.2.2. Przygotowany zostanie system motywujący pracodawców do zwiększenia
zatrudnienia (np. możliwość obniżenia podatków lokalnych, zainteresowanie
subsydiowanym zatrudnieniem).
2.2.3. Przeprowadzone zostaną konsultacje z lokalnymi pracodawcami w zakresie
możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy.
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CEL OPERACYJNY 2.3.

Wspieranie samozatrudnienia
DZIAŁANIA:

2.3.1. Rozpoznane zostaną możliwości Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego skierowania środków dla bezrobotnych z terenu Gminy na
dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.
2.3.2. Przygotowany zostanie działania motywujące osoby bezrobotne do założenia
własnej działalności gospodarczej (np. obniżenie podatków lokalnych).
2.3.3. W Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy uruchomione
zostaną konsultacje dla osób planujących założyć własną działalność
gospodarczą.
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CEL STRATEGICZNY III
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
Wykluczeniem społecznym określa się sytuację, w której człowiek dotychczas
funkcjonujący w społeczeństwie przestaje w pełni uczestniczyć w istotnych aspektach życia
społecznego. Należy zaznaczyć, że najczęściej sytuacja taka jest poza kontrolą takiej jednostki
społecznej. Choć najczęściej jako przyczynę wykluczenia społecznego wymienia się ubóstwo
czy bezrobocie, to należy zwrócić uwagę, że również w oderwaniu od tego aspektu może
dotknąć różne osoby: niepełnosprawne, długotrwale lub ciężko chore oraz osoby starsze.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na tą ostatnią grupę, która w wyniku starzenia się
społeczeństwa będzie się w kolejnych latach dynamicznie powiększać.

CELE OPERACYJNE DLA CELU STRATEGICZNEGO III

CEL OPERACYJNY 3.1.

Zapobieganie wykluczeniu osób starszych
DZIAŁANIA:

3.1.1. Przy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zostanie powołany Klub Seniora.
3.1.2. Wykorzystane zostanie doświadczenia osób starszych – mieszkańców Gminy
przy prowadzeniu różnego rodzaju kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
3.1.2. Przeprowadzone zostaną konsultacje ze szkołami wyższymi w zakresie
możliwości intensyfikacji wsparcia merytorycznego Uniwersytetu III wieku.
3.1.3. Przeprowadzone zostaną badania nad koniecznością powstawania domów
opieki społecznej.
3.1.4. Zorganizowane zostaną szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad bliską
osobą starszą.
CEL OPERACYJNY 3.2.

Stworzenie programu opieki nad osobami niepełnosprawnymi
DZIAŁANIA:

3.2.1. Zintensyfikowane zostaną działania na rzecz dostosowania wszystkich
budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
3.2.2. Zorganizowane zostaną szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi.
3.2.3. Przeprowadzone zostaną badania nad koniecznością powstawania domów
opieki społecznej i innych instytucji mogących przejąć dzienną i całodobową
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
CEL OPERACYJNY 3.3.

Pomoc osobom długotrwale lub ciężko chorym
DZIAŁANIA:

3.3.1. Zaoferowana zostanie pomoc Ośrodka pomocy społecznej w załatwianiu
spraw administracyjnych dla osób ciężko chorych i ich bliskich.
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3.3.2. Przeprowadzone zostaną badania nad koniecznością powstawania miejsc
w domach opieki społecznej i innych instytucjach, które mogą zapewnić
opiekę nad długotrwale chorymi.
3.3.3. Zorganizowane zostaną szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami
długotrwale i ciężko chorymi z zakresu opieki nad osobami zależnymi.
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CEL STRATEGICZNY IV
WPROWADZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
Liczba osób nadużywających alkohol i inne środki odurzające stale rośnie. Alkoholizm,
narkomania i inne uzależnienia stanowią istotną dysfunkcję społeczną. Prowadzą do zaburzenia
w relacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej rodziny.
Niewątpliwie

wzmocnienie

działań

profilaktycznych

jest

ważnym

celem

przeciwdziałania narastaniu zjawiska alkoholizmu i innych uzależnień. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na zjawisko narkomanii, stanowi ono bowiem jeden z najważniejszych
problemów i zagrożeń z jakimi stykają się współczesne społeczeństwa. Narkomania występuje
przede wszystkim wśród ludzi młodych, jednak liczba dzieci i młodzieży zażywających
narkotyki i będąca od nich uzależniona jest niezwykle trudna do określenia.
Do przyczyn powstawania i rozwijania się zjawiska alkoholizmu i narkomanii należy
zaliczyć m.in.: bezsilność życiową, trudne sytuacje życiowe, poszukiwanie ucieczki
od dylematów życia codziennego, wpływ grupy rówieśniczej oraz otoczenia starszego,
pozostawienie samym sobie przez brak opieki czy pomocy, pojawiające się trendy (moda
na zażywanie narkotyków, dopalaczy), ciekawość.

CELE OPERACYJNE DLA CELU STRATEGICZNEGO IV

CEL OPERACYJNY 4.1.

Zapobieganie alkoholizmowi i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
DZIAŁANIA:

4.1.1. Corocznie zostaną przeprowadzane ankiety mające rozpoznać skalę problemu
spożywania alkoholu przez młodzież w wieku szkolnym.
4.1.2. Cykliczne będą prowadzone prelekcje dla uczniów szkół z zakresu uzależnień
alkoholem.
4.1.3. Uruchomione zostaną stałe dyżury psychologa, podczas których anonimowo
można zgłosić się z problemem uzależnienia od alkoholu.
4.1.4. Stworzone zostaną optymalne warunki pomocy członkom rodzin osób
uzależnionych, w szczególności ofiarom przemocy domowej.
4.1.5. Stworzone zostaną kolejne grupy samopomocowe.
CEL OPERACYJNY 4.2.

Stworzenie zintegrowanego systemu zapobiegania narkomanii
DZIAŁANIA:

4.2.1. Corocznie zostaną przeprowadzane ankiety mające rozpoznać skalę problemu
zażywania narkotyków przez młodzież szkolną.
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4.2.2. Uruchomione zostaną stałe dyżury psychologa, podczas których anonimowo
można zgłosić się z problemem uzależnienia od narkotyków.
4.2.3. Cykliczne będą prowadzone prelekcje dla uczniów szkół z zakresu
narkomanii i jej negatywnych skutków.
4.2.4. Zaoferowana zostanie pomoc w znalezieniu ośrodków odwykowych.
CEL OPERACYJNY 4.3.

Opracowanie programu zapobiegania innym uzależnieniom
DZIAŁANIA:

4.3.1. Corocznie zostaną przeprowadzane ankiety mające rozpoznać skalę problemu
innych uzależnień młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem
uzależnienia od urządzeń elektronicznych.
4.3.2. Teren Gminy zostanie monitorowany w zakresie pojawiających się punktów
handlowych prowadzących sprzedaż dopalaczy i innych używek.
4.3.3. Uruchomione zostaną stałe dyżury psychologa, podczas których anonimowo
można zgłosić się z problemem uzależnienia m.in. od urządzeń
elektronicznych i dopalaczy.
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V.

WPISANIE SIĘ STRATEGII W PROGRAMY REGIONALNE I LOKALNE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrój na lata

2017-2023 jest wieloletnim dokumentem programowym, który posiada ścisłą korelację
z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym
czy też europejskim.
Wśród dokumentów, w które wpisuje się Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023, warto wskazać m.in.:
PROGRAMY LOKALNE:


Strategia Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju

PROGRAMY REGIONALNE:


Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020






Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020
Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 roku
Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2014-2020
Program Strategiczny WŁĄCZENIE SPOŁECZNE na lata 2015 - 2020



Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020

PROGRAMY KRAJOWE:
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie
 Strategia Rozwoju Kraju 2020
 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji
PROGRAMY EUROPEJSKIE:


Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu

Przedstawione dokumenty wspólnie zakładają, że głównym punktem w procesie
modernizacji modelu społecznego na każdym ze szczebli jest zwalczanie ubóstwa,
minimalizacja wykluczenia społecznego oraz wspieranie najsłabszych. Strategie oraz programy
te oparte są na zasadzie pomocniczości państwa przy równoczesnym wykorzystaniu
aktywności środowisk lokalnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją
oraz zasobów tkwiących w środowisku lokalnym.
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
ze Strategią Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny: I
publicznego, socjalnego i zdrowotnego
Cel strategiczny: II

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cel strategiczny: IV

Wprowadzenie
zintegrowanego
systemu
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
uzależnień

Strategia Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju

3 Cel Strategiczny

Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego
i społecznego mieszkańców Krynicy-Zdroju

Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny: I
publicznego, socjalnego i zdrowotnego

Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020

Cel strategiczny: II
Cel strategiczny: II

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Rozwój sfery społecznej powiatu poprzez
wysoki poziom ochrony zdrowia oraz pomocy
społecznej, zachowanie bogactwa walorów
przyrodniczych i kulturowych powiatu oraz
likwidację zjawiska bezrobocia
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Cel strategiczny: I

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020

Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny 6
publicznego, socjalnego i zdrowotnego

Wysoko poziom bezpieczeństwa mieszkańców
Małopolski w wymiarze środowiskowym,
zdrowotnym i społecznym

Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
z Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 roku
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023

Cel strategiczny: IV

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
do 2020 roku
Cel główny: Tworzenie warunków do
skutecznego
funkcjonowania
interdyscyplinarnego
systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwie małopolskim.
Cele operacyjne:
1) Upowszechnienie postaw i zachowań
Wprowadzenie
zintegrowanego
systemu
wolnych od przemocy;
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów Cel główny
2) Upowszechnienie praktyki celowego
uzależnień
działania, opartego o diagnozę, plan
i ewaluację;
3) Profesjonalizacja służb zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
4) Zwiększenie dostępu i skuteczności usług
oferowanych przez instytucje i organizacje
zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
z Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023

Cel strategiczny: IV

Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2014-2020
Wzmacnianie
działań
kształtujących
prozdrowotny styl życia ze szczególnym
uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze
rodzinnym, społecznym i zdrowotnym
związanych ze spożywaniem alkoholu.
Cele operacyjne:
1. Wspieranie działań profilaktycznych oraz
edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży
Wprowadzenie
zintegrowanego
systemu
i dorosłych w obszarze problematyki
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów Cel główny
alkoholowej.
uzależnień
2. Rozwój
systemu
pomocy
osobom
uzależnionym od alkoholu, w tym
od uzależnień behawioralnych.
3. Rozwój oraz wzmacnianie współpracy
z instytucjami oraz osobami działającymi
na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych i uzależnień, w tym
behawioralnych
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
z Programem Strategicznym WŁĄCZENIE SPOŁECZNE na lata 2015 - 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Cel strategiczny: II

Cel strategiczny: III

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Program Strategiczny WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
na lata 2015 - 2020
Zintegrowana
polityka
społeczna
koncentrująca się na wszystkich aktorach życia
społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich
potencjału, zmierzająca do harmonizacji
działań, zapewniająca pożądaną jakość życia
w regionie – „Odpowiedzialne Terytorium

Cel główny

Cel Strategiczny 1.
Wsparcie działań wzmacniających rozwój
przedsiębiorczości społecznej.
Cel Strategiczny 2.
Wdrożenie systemowych form wsparcia na
rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania
dysfunkcji w rodzinie.
Cel Strategiczny 3.
Wdrożenie regionalnej strategii działań
w kontekście starzenia się społeczeństwa.
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
z Subregionalnym Programem Rozwoju do roku 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny: I
publicznego, socjalnego i zdrowotnego

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020

Cel strategiczny: II

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia Główny cel

Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wysoki potencjał ekonomiczny oraz spójność
społeczna i przestrzenna małopolskich
subregionów
Cel ogólny 2:
Wysoka jakość życia na terenie subregionów
województwa małopolskiego

Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023

Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Efektywne wykorzystywanie specyficznych
regionalnych
i
innych
terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
Strategiczny cel
i spójności w horyzoncie długookresowym.
2 Cel polityki regionalnej do 2020 rok:
„Budowanie
spójności
terytorialnej
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych („spójność”)”,
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
ze Strategią Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny: I
publicznego, socjalnego i zdrowotnego
Cel strategiczny: II

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Obszar strategiczny III

Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.1. Integracja społeczna.
III.1.1.
Zwiększenie
aktywności
osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach
najbardziej nim zagrożonych
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny: I
publicznego, socjalnego i zdrowotnego
Cel strategiczny: II

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Główny cel
Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Głównym celem działań zaplanowanych
w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest
rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez
wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły
one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
politycznym i ekonomicznym na wszystkich
etapach życia.
Cel szczegółowy:
1) Wzrost zatrudnienia
2) Wydłużenie okresu aktywności zawodowej
i
zapewnienie
lepszej
jakości
funkcjonowania osób starszych
3) Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
4) Poprawa
zdrowia
obywateli
oraz
efektywności systemu opieki zdrowotnej
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
Cel strategiczny: I
publicznego, socjalnego i zdrowotnego
Cel strategiczny: II

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Cel główny
Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Celem głównym jest zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost
spójności społecznej
Cele operacyjne:
1) Usługi dla aktywności i profilaktykiograniczenie
wykluczenia
dzieci
i młodzieży
2) Gwarancje dla przyszłości młodzieżystworzenie szansy dla młodzieży
w wejściu na rynek pracy i tworzeniu
rodzin
3) Aktywna osoba, zintegrowana rodzina,
odpowiedzialne lokalne środowisko
4) Zapobieganie
niepewności
mieszkaniowej
5) Seniorzy – bezpieczni, aktywni
i potrzebni
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Pola spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
z Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrójna lata 2017-2023
Cel strategiczny: II
Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia

Cel strategiczny: III

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
W obszarze zatrudnienia
 75 proc. osób w wieku 20-64 lat
powinno mieć pracę
Cele strategiczne

Walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 zmniejszenie liczby osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
o co najmniej 20 mln.
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VI.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19 lipca 2016 roku

za prawidłowość realizowania i wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023 odpowiedzialny jest Zespół opracowujący
Strategię.
Niezwykle istotnym elementem przesądzającym o efektywności wdrażanej Strategii jest
monitorowanie działań realizowanych w ramach określonych celów strategicznych bądź
operacyjnych i ewentualna ich aktualizacja, wynikająca z mogących wystąpić zmian
w otoczeniu, a których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia niniejszego dokumentu
planistycznego.
Dla prawidłowości realizacji Strategii ma również wpływ właściwe wskazanie ram
finansowania określonych działań podejmowanych zgodnie z założonymi celami. Przyjmuje
się, że głównymi źródłami finansowania wdrażanej Strategii będą środki pochodzące z:
 dotacji przyznawanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Ośrodka Pomocy
Społecznej,
 budżetu gminy Krynica-Zdrój,
 środki z funduszy europejskich,
 środki z pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach, punktach
gastronomicznych, sklepach,
 środki od sponsorów.
Przyjmuje się jednak, że corocznie podczas opracowywania budżetu Gminy oraz
budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej będzie przeprowadzana analiza spójności planu
finansowego z działaniami zaplanowanymi w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023.
Wskazane w Strategii cele strategiczne i operacyjne posiadają przypisany horyzont
czasowy ich realizacji. Zakłada się, że corocznie Ośrodek Pomocy Społecznej w KrynicyZdroju będzie opracowywał sprawozdanie z realizacji zapisów przyjętych w niniejszym
dokumencie. Podstawą takiego sprawozdania będą zarówno informacje statystyczne
gromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju jak i dane przekazane przez
instytucje współpracujące z Ośrodkiem, a działające w obszarze polityki społecznej.
Sprawozdanie to będzie przedkładane Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdój. Tworzone
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sprawozdania i ich analiza pozwolą na ocenę prawidłowości i skuteczności realizowanej
polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Gminie.
Należy pamiętać, że wdrażanie i ewaluacja Strategii jest procesem ciągłym,
powstającym przy udziale nie tylko władz Gminy, ale także pracowników jednostek podległych
oraz instytucji wspomagających realizację celów polityki społecznej w Gminie. Realizacja tak
dalekosiężnych, niejednokrotnie niełatwych zadań, będzie wymagała bowiem pełnego
zaangażowania całej społeczności lokalnej. Wdrażanie zapisów tego dokumentu powinno
opierać się na utworzonych odpowiednich systemach motywacyjnych, strukturach, właściwej
organizacji procesów i zasobów, unormowanych działaniach, jak również zapewnionych
odpowiednich narzędziach, służących do ich realizacji.
Na potrzeby realizacji Strategii, do poszczególnych celów operacyjnych przypisano
podmioty odpowiedzialne, co zostało przedstawione w tabeli 5.
Tabela 5. Podmioty odpowiedzialne i współodpowiedzialne za realizację poszczególnych
celów operacyjnych.
Nr

Cel operacyjny

1.1

Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców

1.2

Zapobieganie ubóstwu i wspomaganie
osób najmniej zamożnych

1.3

Wdrożenie polityki prozdrowotnej

2.1

Podmiot
odpowiedzialny

Podmiot
współodpowiedzialny

Straż Miejska

Policja

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

Środowiskowy Dom
Samopomocy,
Organizacje pozarządowe
Dyrektorzy Szkół, Szpital,
Organizacje pozarządowe

Stworzenie warunków
umożliwiających powrót na rynek
pracy osób długotrwale bezrobotnych

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy

2.2.

Opracowanie programu na rzecz
zwiększenia liczby miejsc pracy

Wydział Strategii i Rozwoju
Lokalnego

2.3.

Wspieranie samozatrudnienia

Wydział Strategii i Rozwoju
Lokalnego

3.1

Zapobieganie wykluczeniu osób
starszych

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.2.
3.3.

4.1

Stworzenie programu opieki nad
osobami niepełnosprawnymi
Pomoc osobom długotrwale lub
ciężko chorym
Zapobieganie alkoholizmowi i pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy,
Wydział FinansowoBudżetowy
Powiatowy Urząd Pracy,
Wydział FinansowoBudżetowy
Centrum Kultury,
Szkoły Wyższe,
Uniwersytet III Wieku
Wydział Inwestycji,
Architektury i Nieruchomości

Ośrodek Pomocy Społecznej

Szpital

Pełnomocnik Burmistrza ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Straż Miejska,
Policja,
Dyrektorzy Szkół
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4.2.

Stworzenie zintegrowanego systemu
zapobiegania narkomanii

Pełnomocnik Burmistrza ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom

4.3.

Opracowanie programu zapobiegania
innym uzależnieniom

Pełnomocnik Burmistrza ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom

Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Straż Miejska,
Policja,
Dyrektorzy Szkół
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Straż Miejska,
Policja,
Dyrektorzy Szkół

Źródło: Opracowanie własne.
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VII.

PARAMETRYZACJA CELÓW OPERACYJNYCH
Na potrzeby wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie

Krynica-Zdrój na lata 2017 – 2023 zaprojektowano parametryzację celów operacyjnych.
Zdefiniowanie mierzalnych wskaźników umożliwia ocenę postępów w realizacji Strategii.
Należy przypomnieć, że parametryzację przeprowadzono na poziomie celów
operacyjnych, te zaś są uszczegółowione działaniami. Aby ocenić właściwe przypisanie
wskaźników do poszczególnych celów operacyjnych należy analizować nie tylko właściwy cel
operacyjny, ale również zakres uszczegóławiających go działań.
Tabela 6. Parametryzacja celów operacyjnych
Nr

Cel operacyjny

Parametry
1.

1.1.

1.2.

Zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców

Zapobieganie ubóstwu i
wspomaganie osób najmniej
zamożnych

1.3.

Wdrożenie polityki prozdrowotnej

2.1

Stworzenie warunków
umożliwiających powrót na rynek
pracy osób długotrwale
bezrobotnych

2.2.

Opracowanie programu na rzecz
zwiększenia liczby miejsc pracy

2.3.

Wspieranie samozatrudnienia

2.

Liczba przeprowadzonych ankiet badających poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców
Liczba podjętych działań podnoszących poziom
bezpieczeństwa mieszkańców

3.

Liczba zainstalowanych kamer monitoringu miejskiego

1.

3.
4.

Liczba zorganizowanych szkoleń w zakresie
przekwalifikowania zawodowego
Liczba osób korzystająca ze szkoleń z zakresu
przekwalifikowania zawodowego
Liczba osób korzystająca z konsultacji z doradcą zawodowym
Liczba zorganizowanych akcji charytatywnych

1.

Liczba zorganizowanych bezpłatnych badań przesiewowych

2.

Liczba osób korzystająca z bezpłatnych badań
przesiewowych
3. Liczba zorganizowanych akcji promujących zdrowy styl
życia.
4. Liczba dzieci i młodzieży korzystająca z pozalekcyjnych
lekcji z wychowania fizycznego
1. Liczba szkoleń motywacyjnych
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych korzystająca ze
szkoleń motywacyjnych
3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które znalazły
zatrudnienie
4. Kwota pozyskanego wsparcia z zewnętrznych źródeł
finansowania na aktywizację osób bezrobotnych
2.

1.

Liczba nowych miejsc pracy

1.
2.

Liczba samozatrudnionych
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji organizowanych
przez Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego
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3.1

3.2.

Zapobieganie wykluczeniu osób
starszych

Stworzenie programu opieki nad
osobami niepełnosprawnymi

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

3.3.

Pomoc osobom długotrwale lub
ciężko chorym

2.
3.

4.1

4.2.

Zapobieganie alkoholizmowi i
pomoc osobom uzależnionym od
alkoholu

Stworzenie zintegrowanego
systemu zapobiegania narkomanii

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

4.3.

Opracowanie programu
zapobiegania innym uzależnieniom 3.
4.

Liczba funkcjonujących Klubów Seniora
Liczba zorganizowanych szkoleń dla osób sprawujących
opiekę nad osobą starszą
Liczba miejsc w domach opieki społecznej dla osób starszych
Liczba obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
Liczba zorganizowanych szkoleń dla osób sprawujących
opiekę nad osobą niepełnosprawną
Liczba miejsc w domach opieki społecznej i innych
instytucjach dla osób niepełnosprawnych
Liczba osób długotrwale chorych lub członków ich rodzin
korzystająca z pomocy w załatwianiu spraw
administracyjnych
Liczba zorganizowanych szkoleń dla osób sprawujących
opiekę nad osobą zależną
Liczba miejsc w domach opieki społecznej i innych
instytucjach dla osób długotrwale chorych
Liczba przeprowadzonych ankiet
Liczba zorganizowanych prelekcji dotyczących uzależnień od
alkoholu
Liczba osób korzystająca z porad psychologa
Liczba przeprowadzonych ankiet
Liczba osób korzystająca z porad psychologa
Liczba zorganizowanych prelekcji dotyczących narkomanii
Liczba funkcjonujących grup samopomocowych
Liczba osób, które skorzystały z pomocy przy znalezieniu
ośrodka odwykowego
Liczba przeprowadzonych ankiet
Liczba zarejestrowanych incydentów z posiadaniem i
zażywaniem dopalaczy
Liczba osób korzystająca z porad psychologa
Liczba zorganizowanych prelekcji dotyczących uzależnień od
urządzeń elektronicznych

Źródło: Opracowanie własne.

44

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023

SPIS TABEL
Tabela 1. Analiza SWOT – Mocne strony ............................................................................... 17
Tabela 2. Analiza SWOT – Słabe strony ................................................................................. 18
Tabela 3. Analiza SWOT – Szanse .......................................................................................... 18
Tabela 4. Analiza SWOT – Zagrożenia ................................................................................... 19
Tabela 5. Podmioty odpowiedzialne i współodpowiedzialne za realizację poszczególnych
celów operacyjnych ................................................................................................ .41
Tabela 6. Parametryzacja celów operacyjnych ....................................................................... .43

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Schemat procesu opracowywania Strategii rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Krynica-Zdrój ......................................................................... 8

45

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023
Załącznik

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE KRYNICA-ZDRÓJ
I.

CHARAKTERYSTYKA GMINY
Krynica-Zdrój, określana mianem „Perły Polskich Uzdrowisk”, położona jest

w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, we wschodniej części Beskidu
Sądeckiego oraz na zachodnim skraju Beskidu Niskiego. Gmina obejmuje swym obszarem 146
km2 i graniczy z Gminą Grybów, Gminą Uście Gorlickie, Miastem i Gminą Uzdrowiskową
Muszyna oraz Gminą Łabowa. Jednocześnie Krynica-Zdrój mieści się w polsko-słowackiej
strefie przygranicznej i jej południowe granice o długości 18 km wyznaczają granicę Państwa
ze Słowacją.
Krynica-Zdrój jest Gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto KrynicaZdrój (siedziba władz Gminy) oraz 8 sołectw:
•

Berest,

•

Czyrna,

•

Mochnaczka Niżna

•

Mochnaczka Wyżna,

•

Muszynka,

•

Piorunka,

•

Polany,

•

Tylicz.

Rysunek 1. Sołectwa Gminy Krynica-Zdrój

Źródło: S. Dorocki, Monografia społeczno-gospodarcza Gminy Krynica, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
Krynica-Zdrój 2002, s.7.
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Miasto Krynica-Zdrój, które w 1967 roku uznane zostało przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej za miejscowość uzdrowiskową, obejmuje swym obszarem ponad 27%
powierzchni Gminy Krynica-Zdrój.
Krynica-Zdrój, sławę swą jako uzdrowisko, zawdzięcza przede wszystkim wodom
leczniczym o wysokim zmineralizowaniu. Ponadto Gmina jest prężnie rozwijającym się
centrum turystycznym, sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym. Corocznie organizowane są na
terenie Gminy wydarzenia o zasięgu krajowym i zagranicznym, m.in. kongresy, seminaria
naukowe i polityczne, spotkania z ludźmi kultury, sztuki oraz biznesu.

II.

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
Sytuacja demograficzna Gminy Krynica-Zdrój jest jednym z ważniejszych czynników

determinujących występowanie określonych problemów społecznych.
Gminę Krynica-Zdrój zamieszkuje blisko 17 tys. mieszkańców. Na przestrzeni pięciu
lat od 2011 r. do 2015 r. dostrzega się niewielki spadek liczby ludności. W 2011 roku Gminę
zamieszkiwało 17 046 osób, natomiast w 2015 roku już o 188 osób mniej. Szczegółowe
zestawienie liczby ludności w gminie Krynica-Zdrój w badanym okresie przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie liczby ludności w gminie Krynica-Zdrój, w powiecie nowosądeckim
oraz w województwie małopolskim w latach 2011 – 2015 (w os.)
Lata
Wyszczególnienie
województwo małopolskie
powiat nowosądecki
Krynica-Zdrój

2011

2012

2013

2014

2015

3 346 796

3 354 077

3 360 581

3 368 336

3 372 618

208 715

209 988

211 045

211 830

212 894

17 046

16 980

16 991

16 862

16 858

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W przedstawionej tabeli liczba mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój została zestawiona
z liczbą mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz województwa małopolskiego.
W analizowanym okresie zarówno w powiecie nowosądeckim jak i w województwie
małopolskim, w przeciwieństwie do Gminy Krynica-Zdrój, liczba mieszkańców wzrastała.
Ludność Gminy w 2015 roku stanowiła 7,9% mieszkańców powiatu nowosądeckiego
oraz 0,5% ogółu mieszkańców województwa małopolskiego. Porównując gęstość zaludnienia
należy wskazać, że w województwie małopolskim wynosi ono 222os./km2, natomiast w gminie
Krynica-Zdrój jest na poziomie jedynie 115 os/km2.
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Szczegółowy udział liczby mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój w ogólnej liczbie
mieszkańców powiatu nowosądeckiego na przestrzeni pięciu lat zostało przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Udział liczby mieszkańców gminy Krynica-Zdrój w ogólnej liczbie
mieszkańców powiatu nowosądeckiego w latach 2011 – 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zgodnie z przedstawionymi danymi udział liczby mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój
w ogólnej licznie mieszkańców powiatu nowosądeckiego kształtuje się na poziomie około 8%.
Udział ten w 2015 roku jest nieznacznie niższy w stosunku do 2011 roku.
Dokonując oceny struktury demograficznej mieszkańców Gminy warto zwrócić uwagę,
że obszar miejski Gminy zamieszkuje blisko dwa razy więcej mieszkańców niż obszar wiejski.
W 2015 roku miasto Krynica-Zdrój zamieszkiwało 10 933 osoby, natomiast obszar wiejski
5 925 osób. Gęstość zaludnienia dla obszaru miejskiego w 2015 roku wynosiła 277 os/km 2,
natomiast dla obszaru wiejskiego jedynie 97 os/km2. Na przestrzeni pięciu lat dostrzega się
również, że liczba mieszkańców obszaru miejskiego nieznacznie spada na rzecz wzrostu liczby
mieszkańców obszarów wiejskich. Liczbę osób zamieszkujących Miasto Krynica-Zdrój
oraz obszar wiejski Gminy w latach 2011 – 2015 przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Liczba osób zamieszkujących Miasto Krynica-Zdrój oraz obszar wiejski
Gminy Krynica-Zdrój w latach 2011 - 2015
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0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dla oceny sytuacji demograficznej nie bez znaczenia jest podział mieszkańców według
płci. Gminę Krynica-Zdrój w 2015 roku zamieszkiwało 8 754 kobiet, co stanowi 52% ogółu
mieszkańców i jest o 650 więcej od liczby mężczyzn. Strukturę mieszkańców gminy KrynicaZdrój z uwzględnieniem płci w latach 2011 – 2015 przedstawia rysunek 4.
Rysunek 4. Liczba mieszkańców gminy Krynica-Zdrój według płci w latach 2011 - 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W analizowanych latach udział kobiet nieznacznie przewyższał udział mężczyzn
w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Krynica-Zdrój.
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy stanowi również ważny element oceny sytuacji
demograficznej danej jednostki. W 2015 roku w gminie Krynica-Zdrój największy udział
procentowy stanowiły osoby w wieku produkcyjnym tj. kobiety w wieku 18-59 lat oraz
mężczyźni w wieku 18-64 lata. Stanowili oni 61,90% ogólnej liczby mieszkańców. Drugą pod
względem wielkości grupą wiekową były osoby znajdujące się w wieku poprodukcyjnym
(kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej), którzy stanowili
19,80% ogółu mieszkańców. Natomiast pozostałą część mieszkańców stanowiła grupa
wiekowa osób młodych w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat).
Strukturę wiekową mieszkańców gminy Krynica-Zdrój w 2015 roku prezentuje
rysunek 5.

Rysunek 5. Struktura mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój w 2015 roku według grup
wiekowych

19,80%

18,30%
w wieku przedprodukcyjnym
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym

61,90%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Natomiast podział mieszkańców na osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym
oraz poprodukcyjnym na przestrzeni pięciu analizowanych lat ukazuje rysunek 6.
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Rysunek 6. Struktura mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój według grup wiekowych,
w latach 2011 – 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując strukturę wiekową mieszkańców gminy Krynica-Zdrój na przestrzeni lat
2011 – 2015 warto zwrócić uwagę na fakt, iż w latach 2011 – 2012 liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym była większa od liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko to
uległo zmianie w 2013 roku i od tego momentu liczba osób w wieku poprodukcyjnym
przewyższa liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców
gminy Krynica-Zdrój znajdujących się w wieku produkcyjnym należy podkreślić, że w ciągu
ostatnich 5 lat liczba ich nieznacznie się zmienia. Stanowią oni jednak zawsze grupę
najliczniejszą i wynoszą średnio ok. 62% ogółu wszystkich mieszkańców.
Badając sytuację demograficzną Gminy należy wziąć pod uwagę również migrację
ludności. Są one istotnym elementem stosunków ekonomicznych, oddziaływującym na wiele
sfer życia społeczeństwa. Procesy migracyjne mają coraz większe znaczenie w kształtowaniu
rozwoju gospodarczego i demograficznego danego obszaru. Migracje można podzielić na dwa
rodzaje: migracje wewnętrzne czyli przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki
administracyjnej np. miasto-wieś, oraz migracje zewnętrzne czyli przemieszczanie się ludności
poza granice obszaru. Natomiast najwyższy wskaźnik wymeldowań Gmina zanotowała w 2011
roku, wtedy to wymeldowało się 268 osób. W ciągu kolejnych dwóch lat liczba ta znacznie
zmalała, natomiast już w roku 2014 ponownie wzrosła do 223 osób
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Tabela 2 i 3 pokazują dane na temat liczby zameldowań i wymeldowani z gminy
Krynica-Zdrój w latach 2011 – 2014. Zameldowania dotyczyły zarówno zameldowań z miast,
zameldowań ze wsi oraz zameldowań z zagranicy. W analogiczny sposób zostały zestawione
wymeldowania z Gminy.
Najwięcej zameldowań w gminie Krynica-Zdrój było w roku 2013, liczba zameldowań
wyniosła wówczas 140 osób. Natomiast najmniej w 2014 roku, kiedy to była niższa o 19
w stosunku do roku poprzedniego. W 2014 roku za to odnotowano największą liczbę
zameldowań z zagranicy (10 osób).
Tabela 2. Zameldowania w gminie Krynica-Zdrój w latach 2011 - 2014
Lata

2011

2012

2013

2014

Zameldowania z miast

72

75

86

68

Zameldowania ze wsi

47

41

50

43

Zameldowania z zagranicy

6

6

4

10

125

122

140

121

Wyszczególnienie

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Natomiast najwyższy wskaźnik wymeldowań Gmina zanotowała w 2011 roku, wtedy
to wymeldowało się 268 osób. W ciągu kolejnych dwóch lat liczba ta znacznie zmalała,
natomiast już w roku 2014 ponownie wzrosła do 223 osób.
Tabela 3. Wymeldowania w gminie Krynica-Zdrój w latach 2011 - 2014
Lata
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

Wymeldowania do miast

113

114

99

109

Wymeldowania na wieś

151

87

85

95

4

8

22

19

268

209

206

223

Wymeldowania za granicę
RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ostatnich latach w gminie Krynica-Zdrój zdecydowanie więcej osób wymeldowało
się niż zameldowało. Poziom wymeldowań był w każdym z analizowanych lat niemalże dwa
razy wyższy od liczby osób, które meldowały się w Gminie.
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Saldo migracji dla gminy Krynica-Zdrój za lata 2011 – 2014, będące różnicą pomiędzy
imigracją, a emigracją ludności przedstawia rysunek 7. Zgodnie z przedstawionymi danymi
można stwierdzić, że w latach 2011-2014 w gminie Krynica-Zdrój saldo migracji było ujemne
co oznacza, że więcej było osób, które wyjeżdżały niż tych które napływały do Krynicy-Zdroju.
Przyczynami migracji wewnętrznych w gminie Krynica-Zdrój mogły być m.in. chęć zmiany
pracy, względy zdrowotne i lepsze warunki mieszkaniowe, natomiast w przypadku migracji
zewnętrznych poszukiwanie pracy, lepsze warunki życia oraz wyższe zarobki.
Rysunek 7. Saldo migracji w gminie Krynica-Zdrój w latach 2011 - 2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

III.

RYNEK PRACY
Istniejące warunki na rynku pracy są kolejnym ważnym czynnikiem determinującym

występowanie problemów społecznych w każdej jednostce terytorialnej. W przeprowadzonej
diagnozie rynek pracy był rozważany pod kątem występującego bezrobocia w Gminie.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny
to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej
służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową
do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się
w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu
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eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje
na studiach niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego
lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej5.
Liczbę mieszkańców gminy Krynica-Zdrój, którzy w latach 2011 – 2015 pozostawali
bez zatrudnienia i byli zarejestrowani w urzędzie pracy przedstawia rysunek 8.
Rysunek 8. Liczba mieszkańców gminy Krynica-Zdrój zarejestrowanych w urzędzie
pracy w latach 2011 – 2015 według płci
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując przedstawione na rysunku dane można zaobserwować, że liczba osób
bezrobotnych w latach 2012 – 2015 systematycznie spadała, co jest zdecydowanie pozytywnym
zjawiskiem. W 2015 roku liczba osób bezrobotnych była prawie o 26% niższa aniżeli w 2011
roku. Liczba osób bezrobotnych malała zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn. Jednak
mężczyźni w każdym z analizowanych lat stanowili liczniejszą grupę osób bezrobotnych.
W 2015 roku udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców gminy KrynicaZdrój wynosił 56%.
W ramach prowadzonej analizy dokonano również oceny udziału osób bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędzie pracy w ogólnej liczbie ludności gminy Krynica-Zdrój w wieku
produkcyjnym. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia rysunek 9.
5

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)
art. 2 ust 2.
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Rysunek 9. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w ogólnej
liczbie ludności gminy Krynica-Zdrój w wieku produkcyjnym wg płci,
w latach 2011 – 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Warte podkreślenia jest, że na przestrzeni pięciu lat udział osób bezrobotnych w ogólnej
liczbie osób w wieku produkcyjnym systematycznie spada. W 2011 roku wynosił 10,07%
natomiast w 2015 roku już tylko 7,68%. W 2011 roku udział kobiet bezrobotnych w grupie
kobiet w wieku produkcyjnym i udział mężczyzn w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym
były na porównywanym poziomie (10,1%). Na przestrzeni pięciu lat dostrzec można jednak,
że udział kobiet bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych będących w wieku produkcyjnym
co roku systematycznie spadał. Natomiast udział bezrobotnych mężczyzn w ogóle osób
bezrobotnych w wieku produkcyjnym w 2012 i 2013 roku wzrastał, dopiero od 2014 roku
systematycznie zaczął spadek. W 2015 roku udział bezrobotnych mężczyzn w ogólnej osób
w wieku produkcyjnym wynosił 8,11% był wyższy w stosunku do udziału kobiet (7,21%).

IV.

CHARAKTERYSTYKA

NAJWAŻNIEJSZYCH

PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE
Analiza istniejących problemów społecznych w gminie Krynica-Zdrój stanowi ważny
element niniejszej diagnozy. Właściwe zidentyfikowanie występujących problemów
społecznych pozwala na prawidłowe wyznaczenie przyszłych kierunków działań, celem ich
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minimalizacji. Podstawowym źródłem informacji dla określenia występujących problemów
były dane statystyczne zarejestrowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
4.1. WYMIAR UDZIELANEJ POMOCY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy
społecznej, jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwić osobom
oraz rodzinom przezwyciężanie trudności w sytuacjach życiowych, których nie są w stanie sami
pokonać6. Pomoc społeczna ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb oraz umożliwić im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka7.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że głównymi powodami udzielanej pomocy
przez ośrodki społeczne mają być8:
 ubóstwo,
 sieroctwo,
 bezdomność,
 potrzeba ochrony macierzyństwa,
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego,
 przemoc w rodzinie,
 alkoholizm,
 narkomania,
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej,
 klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 brak umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, op. cit., art. 2, ust. 1.
Tamże, art. 3, ust. 1.
8
Tamże, art. 7.
6
7
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W przeprowadzonej diagnozie analizie poddano powody przyznawania pomocy
społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, w ramach każdego
z poszczególnych lat w okresie od 2011 do 2015 roku. W tabeli 4 zestawiono powody
przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w 2011 roku.
Tabela 4. Powody przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w 2011 roku
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób
w rodzinach

Ogółem

W tym
obszar wiejski

Ubóstwo

234

78

683

Sieroctwo

2

1

6

Bezdomność

8

0

9

ogółem
Potrzeba
ochrony
w tym:
macierzyństwa
wielodzietność

62

45

406

54

41

367

Bezrobocie

210

65

603

Niepełnosprawność

123

35

247

Długotrwała lub ciężka choroba

128

33

295

51

17

193

40

11

132

7

5

48

Przemoc w rodzinie

1

1

2

Alkoholizm

1

0

4

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

5

1

5

Zdarzenia losowe

5

0

16

830

276

2 469

Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa
domowego - ogółem

RAZEM

ogółem
w tym:
rodziny niepełne
w tym:
rodziny
wielodzietne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

W 2011 roku ubóstwo stanowiło główny powód przyznawania pomocy społecznej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. Liczba rodzin korzystających z pomocy
z powodu ubóstwa stanowiła 28% ogółu udzielanej pomocy przez Ośrodek. Ubóstwo
rozumiane jest jako brak wystarczającej ilości środków materialnych do życia, niedostatek czy
bieda. Ubóstwo jest poważnym problemem społecznym, który powoduje występowanie
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kolejnych negatywnych skutków społecznych. Brak wystarczających środków finansowych
powoduje przede wszystkim:
 trudności w pozyskaniu i utrzymaniu mieszkania,
 ma negatywny wpływ na dzieci wychowujące się w takich rodzinach,
 ograniczenia dostępu do edukacji, korzystania z dóbr kultury,
 ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 migrację ludności.
Niejednokrotnie ubóstwo jest źródłem występujących frustracji, które często powodują
zachowania agresywne czy nawet przestępcze. Ubóstwo nierzadko jest przyczyną żebractwa,
a także popadania w różnego rodzaju uzależnienia.
Zjawisko ubóstwa ma charakter przyczynowo skutkowy. Trudno jest bowiem oddzielić
ubóstwo od innych problemów społecznych. Bowiem powodami ubożenia klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej często są: bezrobocie, wielodzietność, alkoholizm, pojawiająca się
długotrwała choroba czy też niepełnosprawność.
Kolejnym ważnym powodem przyznawania pomocy rodzin w 2011 roku było
bezrobocie. Liczba rodzin dotkniętych bezrobociem korzystających z pomocy stanowiła 25%
ogółu rodzin korzystających z pomocy. Praca jest podstawowym warunkiem pozwalającym na
poczucie bezpieczeństwa finansowego i społecznego. Pozostawanie bez pracy przez dłuższy
czas wpływa na ubożenie rodzin, powstawanie kolejnych problemów zaburzających jej
funkcjonowanie, a przez to rozszerzanie obszaru patologii społecznej. Brak pracy zmniejsza
poczucie własnej wartości oraz akceptacji w społeczeństwie.
Niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba były kolejnymi, pod względem
poziomu występowania, powodami

przyznawania pomocy społecznej.

Z powodu

niepełnosprawności udzielono pomocy 123 rodzinom, natomiast z powodu długotrwałej lub
ciężkiej choroby 128 rodzinom.
Niezwykle istotnym powodem przyznawania pomocy jest także bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba ochrony
macierzyństwa. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia nie tylko potrzeby bytowe,
materialne ale również emocjonalne, potrzeby psychologiczne, daje poczucie bezpieczeństwa,
własnej wartości. W 2011 roku bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
dotyczyła 51 rodzin, z czego 40 były to rodziny niepełne. Natomiast w ramach potrzeby
ochrony macierzyństwa z pomocy skorzystały 62 rodziny, w tym 54 to rodziny wielodzietne.
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Problemami społecznymi, które w mniejszym stopniu występowały w gminie KrynicaZdrój w 2011 roku były: sieroctwo, bezdomność, alkoholizm czy też trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
W roku 2012 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju skorzystało
2 515 osób z 895 rodzin. Szczegółowe zestawienie powodów przyznawania pomocy społecznej
w gminie Krynica-Zdrój za rok 2012 zawiera tabela 5.
Tabela 5. Powody przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w roku 2012
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób
w rodzinach

Ogółem

W tym
obszar wiejski

Ubóstwo

257

86

733

Sieroctwo

1

0

3

Bezdomność

7

1

7

ogółem
Potrzeba
ochrony
w tym:
macierzyństwa
wielodzietność

63

46

408

52

41

356

Bezrobocie

234

66

643

Niepełnosprawność

120

29

238

Długotrwała lub ciężka choroba

133

29

276

44

16

163

34

10

106

6

5

44

Przemoc w rodzinie

4

1

12

Alkoholizm

25

0

25

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

7

1

7

895

275

2 515

Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa
domowego - ogółem

RAZEM

ogółem
w tym:
rodziny niepełne
w tym:
rodziny
wielodzietne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Głównym powodem przyznawania pomocy społecznej w roku 2012 było ubóstwo.
W związku z trudną sytuacją materialną z pomocy skorzystało 257 rodzin. Rodziny, w których
występowało bezrobocie stanowiły również ważną grupę beneficjentów Ośrodka (tj. 234
rodziny). Niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba łącznie stanowiły powód dla
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blisko 30% ogółu rodzin korzystających z pomocy. Wsparcie udzielane na skutek sieroctwa,
bezdomności czy przemocy w rodzinie stanowiło nieznaczny odsetek.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2013 udzielił pomocy 904
rodzinom. Powody przyznawania pomocy społecznej rodzinom przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2012 roku zostały zebrane w tabeli 6.
Tabela 6. Powody przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w roku 2013
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób
w rodzinach

Ogółem

W tym
obszar wiejski

Ubóstwo

273

94

800

Sieroctwo

2

0

6

Bezdomność

9

1

9

ogółem
Potrzeba
ochrony
w tym:
macierzyństwa
wielodzietność

57

41

348

45

35

290

Bezrobocie

226

68

663

Niepełnosprawność

134

35

271

Długotrwała lub ciężka choroba

133

36

294

52

22

207

39

14

130

7

6

53

Przemoc w rodzinie

5

0

15

Alkoholizm

5

0

11

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

5

4

5

Zdarzenia losowe

3

1

7

904

302

2 636

Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa
domowego - ogółem

RAZEM

ogółem
w tym:
rodziny niepełne
w tym:
rodziny
wielodzietne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Na skutek ubóstwa z pomocy skorzystało 800 osób w 273 rodzinach. Ponadto 663
osobom bezrobotnym z 226 rodzin udzielono wsparcia. Osoby korzystające z pomocy
w ramach potrzeby ochrony macierzyństwa oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-
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wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego stanowiły 12% ogółu rodzin, którym
pomoc została zaoferowana przez Ośrodek.
W kolejnym 2014 roku 807 rodzin z gminy Krynica-Zdrój skorzystało z pomocy
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wymiar udzielonej pomocy przez Ośrodek za rok 2014 został
przedstawiony w tabeli 7.
Tabela 7. Powody przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w roku 2014
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób
w rodzinach

Ogółem

W tym
obszar wiejski

Ubóstwo

210

77

610

Sieroctwo

1

0

3

Bezdomność

8

0

8

ogółem
Potrzeba
ochrony
w tym:
macierzyństwa
wielodzietność

66

44

396

57

40

352

Bezrobocie

189

50

520

Niepełnosprawność

140

37

258

Długotrwała lub ciężka choroba

126

41

278

58

22

203

51

14

166

11

6

64

Przemoc w rodzinie

4

3

12

Alkoholizm

3

1

4

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

2

1

2

807

276

2 294

Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa
domowego - ogółem

RAZEM

ogółem
w tym:
rodziny niepełne
w tym:
rodziny
wielodzietne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

W 2014 roku ubóstwo stanowiło główny powód występujących trudności sytuacji
życiowych mieszkańców gminy Krynica-Zdrój. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia
210 rodzinom, w których występowało zjawisko ubóstwa. Bezrobocie było powodem
udzielenia pomocy dla 189 rodzin. Pomoc przyznawana na skutek sieroctwa, bezdomności,
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alkoholizmu, przemocy w rodzinie, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego stanowiła nieznaczny odsetek.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2015 udzielił wsparcia 2 257
mieszkańcom z 792 rodzin. W tabeli 8 zostały przedstawione szczegółowe dane na temat
powodów przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w roku 2015.
Tabela 8. Powody przyznawania pomocy rodzinom w gminie Krynica-Zdrój w roku 2015
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób
w rodzinach

Ogółem

W tym
obszar wiejski

Ubóstwo

202

70

579

Sieroctwo

2

0

4

Bezdomność

12

1

12

ogółem
Potrzeba
ochrony
w tym:
macierzyństwa
wielodzietność

72

47

416

64

42

378

Bezrobocie

177

49

508

Niepełnosprawność

148

45

276

Długotrwała lub ciężka choroba

121

37

276

49

17

173

37

12

114

7

4

39

Przemoc w rodzinie

2

1

5

Alkoholizm

5

1

6

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

2

0

2

792

268

2 257

Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa
domowego - ogółem

RAZEM

ogółem
w tym:
rodziny niepełne
w tym:
rodziny
wielodzietne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Na skutek ubóstwa, z pomocy Ośrodka skorzystało 579 osób w 202 rodzinach. Rodziny,
w których występowało bezrobocie stanowiły ponad 22% ogółu rodzin, którym udzielane było
wsparcie. Niepełnosprawność oraz długotrwałą lub ciężka choroba były powodem przyznania
pomocy dla łącznie 269 rodzin. W ramach potrzeby ochrony macierzyństwa ze wsparcia
skorzystały 72 rodziny, z czego 64 stanowiły rodziny wielodzietne. Natomiast z powodu
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bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
49 rodzin zostało objętych pomocą (w tym 37 to rodziny niepełne).
Zestawienie liczby rodzin, które korzystały z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju na przestrzeni pięciu analizowanych lat zawarte zostało na rysunku 10.
Rysunek 10. Liczba rodzin, które korzystały z pomocy społecznej w gminie Krynica-Zdrój
w latach 2011-2015
920
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z przedstawionymi danymi dostrzega się spadek liczby rodzin, którym Ośrodek
Pomocy Społecznej udzielił wsparcia. W 2015 roku o 38 rodzin mniej korzystało z pomocy
Ośrodka w stosunku do roku 2011 i o aż 112 rodzin w porównaniu do roku 2013.
Powody przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom Gminy Krynica-Zdrój
z uwzględnieniem poszczególnym lat, w ramach prowadzonej diagnozy, zostały przedstawione
na rysunku 11.
Dokonując analizy powodów przyznawanej pomocy przez Ośrodek należy podkreślić,
że główną przyczyną udzielonego wsparcia w każdym z analizowanych lat było ubóstwo.
W latach 2011 – 2015 bezrobocie było drugim w kolejności powodem udzielanej pomocy przez
Ośrodek. W każdym z poszczególnym lat badanego okresu niepełnosprawność oraz
długotrwała lub ciężka choroba były na podobnym poziomie i zajmowały kolejno trzecią
i czwartą pozycję w przyczynach korzystania przez rodziny z pomocy społecznej. Należy
zaznaczyć, że w analizowanym okresie liczba rodzin pobierających świadczenie na skutek
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niepełnosprawności nieznacznie wzrasta, natomiast liczba rodzin, którym udzielano pomocy
w ramach choroby nieznacznie spada.
Rysunek 11. Liczba rodzin, które korzystały z pomocy społecznej w gminie Krynica-Zdrój
w latach 2011 – 2015, z uwzględnieniem powodów trudnej sytuacji życiowej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego stanowiły również ważny powód
udzielanej pomocy przez Ośrodek. Rocznie około 50 rodzin korzystało z takiej pomocy.
Pozostałe powody przyznawania pomocy przez Ośrodek tj. sieroctwo, bezdomność,
przemoc w rodzinie, alkoholizm czy trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego stanowią nieznaczny odsetek udzielanej pomocy ogółem, w każdym
z analizowanych lat.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju oprócz realizowania zadań własnych,
realizuje zadania zlecone. Do zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek zaliczyć należy
m.in. pomoc ofertowaną w postaci9:


specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkana dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

9

Tamże, art.18, ust. 1.
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oraz wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez
sąd.
Szczegółowy wymiar udzielanej pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krynicy-Zdroju, w ramach zadań zleconych, został przedstawiony dla poszczególnych lat
analizowanego okresu w tabelach od 9 do 13. Formy realizowanej pomocy zostały
przedstawione z uwzględnieniem liczby osób, którym przyznano decyzję, świadczenia
oraz liczbę zrealizowanych świadczeń.
Tabela 9. Formy pomocy realizowane w ramach zadań zleconych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2011
Formy pomocy

Liczba osób,
którym przyznano
decyzję, świadczenia

Liczba świadczeń

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

10

4272

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd

2

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Tabela 10. Formy pomocy realizowane w ramach zadań zleconych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2012
Formy pomocy

Liczba osób,
którym przyznano
decyzję, świadczenia

Liczba świadczeń

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

8

3083

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd

4

34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
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Tabela 11. Formy pomocy realizowane w ramach zadań zleconych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2013
Formy pomocy

Liczba osób,
którym przyznano
decyzję, świadczenia

Liczba świadczeń

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

4

2259

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd

8

77

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Tabela 12. Formy pomocy realizowane w ramach zadań zleconych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2014
Formy pomocy

Liczba osób,
którym przyznano
decyzję, świadczenia

Liczba świadczeń

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

2

1004

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd

12

130

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Tabela 13. Formy pomocy realizowane w ramach zadań zleconych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju w roku 2015
Formy pomocy

Liczba osób,
którym przyznano
decyzję, świadczenia

Liczba świadczeń

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

2

1008

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd

13

156

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Liczbę osób, którym udzielono wsparcia w ramach zadań zleconych za lata 2011 – 2015,
z uwzględnieniem formy pomocy, zestawiono na rysunku 12. W analizowanym okresie
porównywalna liczba osób korzystała z pomocy w ramach zadań zleconych. W 2011 roku było
to 12 osób, natomiast w 2015 roku 15 osób. Należy jednak podkreślić, że odwróciły się
proporcie dla poszczególnych form pomocy. W roku 2011 ze specjalistycznych usług
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opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało
10 osób, a 2 osoby otrzymywały wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd. Natomiast w 2015 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały jedynie 2 osoby,
a 13 osobom zostało wypłacone wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd.

Rysunek 12. Liczba osób, którym udzielono pomocy w ramach zadań zleconych w latach
2011 – 2015, z uwzględnieniem formy pomocy
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Liczba zrealizowanych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w KrynicyZdroju, w ramach zadań zleconych za lata 2011 – 2015 zaprezentowana została na rysunku 13.
Liczba udzielonych świadczeń w 2015 roku z tytułu świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi była ponad 4krotnie niższa w stosunku do roku bazowego 2011. Natomiast liczba świadczeń dotycząca
wynagrodzeń należnych opiekunom z tytułu sprawowania opieki stanowiła ponad 17 razy
więcej aniżeli w roku 2011. Zaistniała sytuacja wynika zapewne z odwrócenia proporcji, na
przestrzeni 5 lat, pomiędzy ilością świadczeń wypłacanych na specjalistyczne usługi
opiekuńcze, a ilością wynagrodzeń dla opiekunów.
Analizując natomiast kwoty wypłacanych świadczeń w zależności od formy udzielonej
pomocy (rysunek 14), należy stwierdzić, że pomimo wzrostu ogólnej liczby osób, którym
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udzielana była pomoc (w 2011 roku - 12 osób, w 2015 – 15 osób), kwota wypłaconych
świadczeń w 2015 roku była niższa o 3 508 zł w stosunku do 2011 roku.
Rysunek 13. Liczba świadczeń zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju w ramach zadań zleconych w latach 2011-2015,
z uwzględnieniem formy pomocy
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Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Rysunek 14. Kwota świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju w ramach zadań zleconych w latach 2011-2015,
z uwzględnieniem formy pomocy
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psychicznymi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
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4.2. ZASOBY GMINY POMAGAJĄCE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE
Główną instytucją działającą w obszarze pomocy społecznej w gminie Krynica-Zdrój jest
Ośrodek Pomocy Społecznej. W Ośrodku zatrudnionych jest 21 pracowników, którzy mają pod
swoją opieką 16 858 mieszkańców. Szczegółowe zestawienie personelu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju zostało przestawione w tabeli 14.
Tabela 14. Wykaz osób pracujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
w latach 2011-2015
Lata

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

Starszy specjalista pracy socjalnej

2

2

2

3

3

Specjalista pracy socjalnej

4

4

4

5

6

Pracownik socjalny

2

2

2

0

0

Aspirant pracy socjalnej

1

1

1

0

0

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

1

1

4

5

5

Pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

4

4

2

1

1

Pozostali pracownicy

4

4

4

5

5

RAZEM

19

19

20

20

21

Stanowisko
Kierownicy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ośrodek pomocy
społecznej powinien zatrudniać „…pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby
ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie
gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie
gospodarujących”10. W 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
pracowało 9 pracowników socjalnych na 16858 mieszkańców, co spełnia wymogi ustawowe.
Od 01.09.2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest również asystent
rodziny. W 2015 roku miał pod swoją opieką 14 rodzin. Zestawienie liczby rodzin będących
pod opieką asystenta rodziny zawiera tabela 15.

10

Tamże, art. 110, ust. 11.
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Tabela 15. Liczba rodzin korzystających z pomocy Asystenta rodziny
Lata
Liczba rodzin
Liczba rodzin

2012

2013

2014

2015

0

12

18

14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej „liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie
prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może
przekroczyć 15”11. Zatem w 2015 roku liczba asystentów rodziny była odpowiednia.
Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy. Ośrodek dysponuje 35 miejscami,
natomiast na koniec 2015 roku, z pobytu w takim ośrodku korzystało 40 osób.
Gmina dysponuje jedynie 1 mieszkaniem chronionym.
W Gminie funkcjonują poza tym następujące instytucje z obszaru polityki społecznej:
Powiatowy Urząd Pracy filia w Krynicy-Zdroju, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna filia
w Krynicy-Zdroju, Poradnia Terapii Uzależnień Świetlice Środowiskowe, Polski Związek
Emerytów i Rencistów, Uniwersytet III wieku.
W gminie Krynica-Zdrój na rzecz społeczności lokalnej działają również organizacje
pozarządowe, których rejestr prowadzi Urząd Miasta. Do tych organizacji pozarządowych
należą:
1) Klub Łyżwiarstwa Figurowego Biellmann Krynica-Zdrój,
2) Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf,
3) Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Moderato”,
4) Miejski Klub Hokeja na Lodzie KTH Krynica-Zdrój,
5) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Romana Nitribitta
w Krynicy-Zdroju,
6) Stowarzyszenie „Aktywny Bądź”,
7) Stowarzyszenie Infinitas,
8) Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna,
9) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywny Tylicz”,
10) Stowarzyszenie Miłośników Małej Ojczyzny Berest,

11

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, op. cit., art. 15 ust. 4.

70

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023

11) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Polany,
12) Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Odkryj Tylicz”,
13) Uczniowski Klub Sportowy „Arcus” Krynica,
14) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2.

V.

POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju oprócz wykonywania zadań własnych

i zleconych, które określone są wymogami ustawowymi, w latach 2008 – 2014 realizował
projekt pt. „Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w gminie Krynica-Zdrój”, którego
celem było zminimalizowanie problemów klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w KrynicyZdroju. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła 97 882,73zł,
z czego wkład własny to 130 038,54zł, a wartość dofinansowania wyniosła 845 844,19zł.
Szczegółowe zestawienie wartości projektu w poszczególnych latach przedstawione zostało
w tabeli 16.
Tabela 16. Wartość projektu „Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w gminie KrynicaZdrój”, w poszczególnych latach realizacji
Rok

Koszty dofinansowania
kwalifikowalne

Wkład właściwy

Wartość projektu

2008

38 122,64

4 472,49

42 595,13

2009

88 619,42

10 396,69

99 016,11

2010

137 981,31

22 406,13

160 387,44

2011

168 643,83

27 385,27

196 029,10

2012

153 312,59

24 895,69

178 208,28

2013

129 735,00

20 265,00

150 000,00

2014

129 429,40

20 217,27

149 646,67

RAZEM

845 844,19

130 038,54

975 882,73

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
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Grupą docelową realizowanego projektu były:
a) osoby w trudnej sytuacji materialnej (osoby korzystające z pomocy z powodu ubóstwa
materialnego (biedy)) – kwalifikujące się zgodnie z kryteriami wynikającymi z ustawy
o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe 542
zł, dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe 456 zł lub kwalifikujące się na pomoc w
formie dożywiania (150% kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących
w rodzinie).
b) osoby bezrobotne, w pierwszej kolejności brały udział osoby długotrwale bezrobotne,
które były jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) korzystające ze
świadczeń OPS,
c) rolnicy – osoby będące w kategorii osób zatrudnionych,
d) pierwszeństwo w udziale w projekcie miały kobiety.
W projekcie w latach 2011 – 2014 wzięło udział 80 osób. Liczba osób, biorących udział
w projekcie w poszczególnych latach została przedstawiona w tabeli 17.
Tabela 17. Liczba osób biorących udział w projekcie
Lata
Liczba osób
Liczba osób

2011

2012

2013

2014

19

19

20

22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

W ramach realizowanego projektu Beneficjenci Ostateczni korzystali ze wsparcia
doradcy zawodowego oraz psychologa, którzy pomagali w opracowaniu indywidualnej ścieżki
rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu. Beneficjenci ponadto uczestniczyli w kursach
zawodowych, warsztatach psychologicznych, wyjazdach integracyjnych, pobierali zasiłki
celowe w okresie realizacji szkoleń.
Beneficjenci

uczestniczyli

w

kursach

zawodowych

opracowanych

zgodnie

z indywidualnymi ich potrzebami. Wśród szkoleń realizowanych w ramach projektu udało się
zrealizować:
 kurs asystenta do spraw księgowości,
 kurs stylizacji i wizażu,
 kurs florystyki,
 kurs przedstawiciela handlowego wraz z prawem jazdy kat. B,
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 podstawowy kurs komputerowy,
 kurs przedsiębiorczości,
 kurs pomocnika elektryka z uprawnieniami SEP,
 kurs opiekuna osoby starszej i dziecka,
 kurs fiskalnej, kurs sprzedawcy,
 kurs ochrony osób i mienia I stopnia,
 kurs prawa jazdy kat. C,
 kurs magazynier-sprzedawca,
 kurs kosmetyki z elementami wizażu,
 kurs języka angielskiego.
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