Uchwała Nr XXXVI/427/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 listopada 2008 r.
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Sącza na lata 2008 -2015.
Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 17 ust. 1 pkt. 1
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§2
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§3
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
WSTĘP
Pomoc społeczna jest częścią polityki społecznej państwa, mającą na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych i wprowadzenie korzystnych zmian, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Tak brzmi ustawowa
definicja pomocy społecznej, sformułowana w obowiązującej ustawie z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2008 roku Nr 115,
poz.728).
Przepisy wynikające z w/w ustawy oraz polityki regionalnej Unii
Europejskiej nakładają na władze samorządowe oraz instytucje pomocy
społeczdnej na poziomie lokalnym realizację wielu zadań sfery społecznej.
Pogłębiające się dysproporcje dochodowe rodzin, zjawiska związane ze sferą
ubóstwa, problemy egzystencji osób samotnych i starszych oraz
niepełnosprawnych, tworzą łańcuch problemów społecznych, które decydują
w istocie o sposobie postrzegania jakości życia przez społeczność lokalną.
Od sposobów ich rozwiązania zależy funkcjonowanie wspólnoty
samorządowej, jaką stanowi gmina i powiat. Rozwiązanie problemów
społecznych jest procesem długofalowym, dlatego celowe jest strategiczne
podejście, również na poziomie lokalnym, do zagadnień ze sfery polityki
społecznej. Wyrazem tego procesu jest „Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych”.
Wytyczenie strategicznych kierunków rozwiązywania problemów społecznych,
oparte jest na ich diagnozie. Zintegrowane podejście do problemów sfery
społecznej zaprezentowane w przedmiotowej Strategii, pozwala na przyjęcie
nowych rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk oraz
profesjonalnego i systemowego poszerzenia oferty usług społecznych.
Zadaniem niniejszej strategii jest doskonalenia form pracy socjalnej,
współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą społeczną w mieście oraz instytucjami działającymi
w szerszym obszarze polityki społecznej.
W „modelu strategicznym pomocy społecznej” istotną rolę odgrywa
system mający na celu kształtowanie postawy aktywności w każdej sferze
obszaru społecznego. Służy temu poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, terapia indywidualna i rodzinna, wyspecjalizowana praca
socjalna oraz interwencja kryzysowa.
Występujące problemy społeczne nie dotyczą pojedynczych osób, ale
całych środowisk, rodzin, grup społecznych.
Stąd konieczność wprowadzenia zmiany w funkcjonowaniu pomocy społecznej
i przyjęcia kierunku rozwiązań systemowych.

1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Założeniem Strategii jest nie tylko usuwanie niepożądanych zjawisk
społecznych, bądź rozszerzanie form pomocy instytucjonalnej, ale wzrost
skuteczności rozwiązywania problemów poszczególnych jednostek i grup.
Częścią strategii społecznej jest wypracowanie propozycji projektowych
związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi. Wzmocni to system
instytucjonalnej pomocy w oparciu o nowe formy takie jak partnerstwo,
integrację społeczną, aktywizację, co daje szanse na skuteczniejsze działania
w sferze łagodzenia problemów społecznych w mieście Nowym Sączu.
Dlatego też cele strategii identyfikują się z celami strategii na różnych
poziomach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013.
Narodowej Strategii Integracji Społecznej.
Krajowego Planu Działania na Rzecz Integracji Społecznej.
Strategii Rozwoju Kraju.
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007 – 2013.
Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza.
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Wizja Miasta - Nowy Sącz miastem zapewniającym swoim mieszkańcom
wszechstronne usługi w zakresie wsparcia społecznego i socjalnego oraz
warunki sprzyjające aktywności społecznej.
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CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA
Część ta zawiera diagnozę problemów społecznych na terenie miasta Nowego
Sącza. Diagnoza oparta została na danych statystycznych jednostek
organizacyjnych miasta Nowego Sącza.
DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W MIEŚCIE NOWYM
SĄCZU.
Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu grodzkiego, w Województwie
Małopolskim – zajmujące powierzchnię 57 km2 , położone jest w centrum
Kotliny Sądeckiej, w paśmie Beskidu Sądeckiego, pomiędzy dwoma rzekami
Dunajcem i Kamienicą. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce, lokowane
w 1292 roku.
Podstawowe dane statystyczne miasta Nowy Sącz.
Ludność:
Liczba ludności – wg. stanu na 19.08.2008 roku wynosi 83.871 osób.
Miasto podzielone jest na 25 osiedli.

Dane zestawienia ukazują, iż w latach 2005 – 2008 ogólna ilość mieszkańców
ulega corocznie nieznacznemu obniżeniu.
W 2006 roku o 225 osób, w 2007 roku – o 82 osoby, w 2008 roku – o 38 osób.

4

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dane wskazują na przewagę kobiet wśród mieszkańców Nowego Sącza.
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Odnotowuje się większy odpływ mieszkańców miasta, niż napływ nowych
obywateli. Jest to tendencja negatywna zważywszy na fakt, iż główną grupę
wiekowa wśród osób migrujących z miasta stanowią ludzie młodzi.
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Analiza przyrostu naturalnego wskazuje na większą ilość urodzeń niż zgonów.
Szczególnie widoczne jest to w roku 2007, gdzie liczba urodzeń wynosiła 953
osoby.
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Powyższa tabela wyraźnie wskazuje, że Miasto Nowy Sącz ma wysoki
wskaźnik procentowy ludzi w wieku produkcyjnym tj. 64,54% ogółu ludności
miasta.
Struktura płci ludności miasta wykazuje przewagę kobiet. Stanowią one 52,2%
ogółu mieszkańców.
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PROBLEMY SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY JEDNOSTEK
POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA

Zadanie organizacji pomocy społecznej spoczywa na organach
administracji rządowej i samorządowej, które w tym celu powinny
współpracować, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi. Zgodnie z przepisami ustawy
pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Potrzeby osób i rodzin korzystających
z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Zadaniem pomocy
społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem, przy czym beneficjenci, korzystający z pomocy
społecznej mają obowiązek współdziałania w rozwiązywaniu własnej, trudnej
sytuacji życiowej.
Z ustawy o pomocy społecznej wynika, że udziela się pomocy osobom,
rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności;
4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji
osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
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Poniższe dane przedstawiają statystykę rodzin i osób korzystających z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu na przestrzeni lat
2005-2008.

Jak pokazuje powyższy wykres, liczba osób objętych systemem pomocy
społecznej ulega zmianom. Decydujący wpływ na korzystanie z systemu
pomocy społecznej w Polsce mają regulacje prawne zawarte w ustawie
o pomocy społecznej oraz innych aktach normatywnych. Podstawową
przesłanką przyznania świadczeń jest kryterium dochodowe osoby i rodziny.
Obecnie kryterium to ustalono na poziomie 477zł miesięcznie w przypadku
osoby samotnie gospodarującej i 351zł na osobę w rodzinie. Niski poziom kwot
uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących i może
istotnie zniekształcać skalę występującego problemu. Na spadek liczby osób
korzystających z pomocy społecznej wpływ miała niewątpliwie nasilona w 2006
roku emigracja mieszkańców miasta do krajów Unii Europejskiej, a także praca
socjalna mająca na celu zmianę sytuacji życiowej klientów MOPS, fluktuacja
na rynku pracy, przejście znacznej grupy świadczeniobiorców do systemu
świadczeń rodzinnych oraz do systemu ubezpieczeń społecznych.
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W 2005 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 3159 rodzin, w 2006
roku nastąpił spadek ilości osób objętej pomocą społeczną, z której skorzystały
2752 rodziny, w roku następnym objętych pomocą było 2281 rodzin, a w roku
bieżącym zauważalna jest nadal tendencja spadkowa.
Liczba rodzin
korzystających z pomocy społecznej spadła o 437 rodzin.
Z powyższego wynika, że od roku 2005 liczba osób objętych pomocą społeczną
uległa spadkowi o prawie 50%.
Klienci MOPS ze względu na wiek
wiek
rok 0-17
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 i więcej
2006
1835
1087
1079
1208
1211
845
982
2007
1421
902
868
1008
986
764
861
2008
1654
640
578
724
775
522
539
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Największą grupę wśród klientów pomocy społecznej stanowią dzieci w wieku
do 17 roku życia – 30,45% ogółu . W większości przypadków dzieci pochodzą
z rodzin wielodzietnych i rozbitych. Następną grupą są osoby w wieku od 46-55
lat tj. 14,27% ogółu. Na trzecim miejscu są osoby w wieku 36-45 lat stanowiące
13,33%. Młodzież w wieku 18-25 lat to 11,78% ogółu. Osoby w wieku 26-35 lat
stanowią 10,64% ogółu, w wieku 66 lat i więcej– 9,61%, w wieku 56-65 lat –
9,92%.

Dane wykazują że, w 1245 rodzinach dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium określonego ustawą o pomocy społecznej.
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Jak wynika z graficznego obrazu powyższej tabeli w latach 2005-2008,
podobnie jak w latach wcześniejszych, głównymi powodami korzystania
z pomocy społecznej w Nowym Sączu były: ubóstwo, niepełnosprawność
i długotrwała choroba oraz bezrobocie. Na dalszych miejscach znajduje się
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa
domowego,
alkoholizm,
bezdomność,
trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, narkomania.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach pomoc udzielana
była z tytułu kilku przesłanek, dlatego też suma liczb w słupkach nie jest równa
liczbie rodzin objętych pomocą.
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UBÓSTWO
Ubóstwo, jako zjawisko społeczne polega na braku dostatecznych środków
materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodzin. W nauce
i polityce interpretacja ubóstwa jest uwarunkowana różnymi postawami
wartościującymi. Spór dotyczy istoty ubóstwa, jego kryteriów i mierników.
Przedmiotem dyskusji są przyczyny ubóstwa, sposoby przezwyciężania go,
a zwłaszcza rola państwa, samopomoc i solidarność społeczna, oraz
odpowiedzialność jednostki. Jednakże w każdym przypadku ubóstwo oznacza
dyskomfort osób bezpośrednio dotkniętych tym problemem.

Dane wykazują tendencję spadkową, nie mniej jest to duża grupa rodzin, którą
należy objąć szczególną troską.
Sytuacja rodzin dotkniętych ubóstwem i narażonych na nie, niesie zagrożenie
dla podstawowych funkcji rodziny . Jest także powodem dysfunkcyjności wielu
rodzin.
Ograniczenie ubóstwa powinno być zatem jednym z podstawowych zadań
polityki społecznej. Sytuacja materialna gospodarstw domowych jest sprawą
zasadniczej wagi. Godziwe warunki bytu determinują
potrzeby wyższego
rzędu .
Kumulowanie się deficytu materialnego i zdrowotnego łatwo generuje
dysfunkcje i zagraża wykluczeniu społecznemu.
Długotrwałe niezaspokojenie materialne doprowadza do samoograniczenia
potrzeb, dążeń, pasywności życiowej oraz ograniczeń funkcjonalnych.
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DŁUGOTRWAŁA CHOROBA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym. Obok kontekstu
medycznego należy uwzględnić kontekst psychologiczny i społeczny. Sam fakt
uszkodzenia funkcji życiowych utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia
pełnienie ról i zadań społecznych. Dodatkowo pogłębia to stan izolacji
społecznej. W społeczeństwie wciąż jeszcze występują tendencje do
ograniczania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Mimo
poprawy w tej dziedzinie, niektóre formy dyskryminacji osób
niepełnosprawnych stanowią nadal poważny problem. Osoby niepełnosprawne
zbyt często borykają się ze skutkami barier architektonicznych, transportowych
i komunikacyjnych. Realizacja programu pomocy osobom niepełnosprawnym
oraz działania podejmowane przez inne jednostki mogą w znacznym stopniu
poprawić sytuację tych osób. System wsparcia będzie uzupełniany o te formy,
które zagwarantują osobom niepełnosprawnym możliwość usamodzielnienia,
pełną integrację ze środowiskiem, a także będą przeciwdziałały izolacji
i marginalizacji tej grupy osób.

Liczba klientów MOPS z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
wymagających pomocy Ośrodka ulega corocznemu spadkowi. Jest to
spowodowane między innymi uzyskaniem dochodu przez podjecie zatrudnienia
– w 2007 roku podjęło pracę 131 osób niepełnosprawnych, w tym również
osoby objęte pomocą społeczną.
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W 2006 roku ze względu na niepełnosprawność i długotrwałą chorobę pomoc
otrzymało 1515 rodzin co stanowiło 55% rodzin korzystających z pomocy
społecznej. Natomiast od 2007 roku nastąpił nieznaczny spadek liczby rodzin
z problemem długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Z pomocy skorzystało
1405 osób, co stanowiło 61,59% wszystkich rodzin. W 2008 roku w dalszym
ciągu odnotowywany jest spadek liczby osób korzystających z powodu
długotrwałej choroby i niepełnosprawności do 1181 rodzin, co stanowi 64%
ogólnej liczby rodzin korzystających w tym okresie z pomocy.
W 2006 roku wzrost liczby rodzin z problemem długotrwałej choroby
i niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej spowodowany był
prowadzoną przez pracowników socjalnych pracą socjalną z osobami chorymi
długotrwale i niepełnosprawnymi. Osoby te kierowane były do Komisji
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu uzyskania stopnia
niepełnosprawności dla potrzeb opieki społecznej i zatrudnienia socjalnego.
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BEZROBOCIE
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, ekonomicznym i politycznym
polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej
podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
Bezrobocie powoduje szereg negatywnych następstw i skutków, wśród których
wymienia się:
1) skutki ekonomiczne - obniżanie poziomu życia osób bezrobotnych i ich
rodzin, ubóstwo , obciążenie dla państwa oraz dla jednostek samorządu
terytorialnego wynikające z konieczności wypłacania zasiłków dla
bezrobotnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, zapewniających
bezrobotnym oraz ich rodzinom minimum socjalne;
2) skutki społeczne narastanie zjawisk społecznie niepożądanych
i patologicznych (uzależnienia, kryzys w rodzinie, przemoc w rodzinie,
rozpad rodziny, utrata mieszkania, przestępczość), choroby (stres, jaki
towarzyszy długotrwałemu pozostawaniu bez pracy, może powodować
szereg chorób somatycznych, zmiana ról społecznych, utrata lub
ograniczenie kontaktów z otoczeniem. Długotrwałe bezrobocie wśród
młodzieży może prowadzić do wiązania się z różnymi subkulturami
i wzmacniać skłonności do narkomanii;
3) skutki psychologiczne - utrata poczucia bezpieczeństwa, obniżenie
samooceny, niezdolność do pokonywania problemów, poczucie
bezradności, poczucie utraty wpływu na własne życie, zanik gotowości
i chęci do pracy, osłabienie umiejętności funkcjonowania w różnych
formach życia społeczno-gospodarczego, zwiększony stres, depresje.
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Analiza problemu bezrobocia na terenie Miasta Nowego Sącza wskazuje, że
w liczbie mieszkańców Nowego Sącza wg stanu na dzień 31.12.2007 osoby
w wieku produkcyjnym (58 547 os.) stanowiły 69,4% ogółu mieszkańców,
osoby w wieku przedprodukcyjnym (13 481os.) – 16 % a osoby w wieku
poprodukcyjnym (12 340 os.)- 14,6% ogółu mieszkańców. Z ogólnej liczby
osób w wieku produkcyjnym 29 741 os. pozostawało w zatrudnieniu, 4 094 os.
były zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Liczba osób bezrobotnych na
dzień 30.06.2008r. wynosiła 3 414 os. a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 8,2
% (9,8% na ok. 31.12.2007 r.). Głównym powodem spadku poziomu bezrobocia
rejestrowanego było podjęcie pracy (stażu, przygotowania zawodowego)
w działających na terenie miasta 7 974 podmiotach gospodarczych. Stopa
bezrobocia na dzień 31.12.2007 roku wynosiła 8,2%
Pomimo spadku poziomu bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu
bezrobocie i jego negatywne skutki stanowią nadal poważny problem społeczny.
Tylko 10% osób posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Analiza zjawiska
bezrobocia wskazuje, wyraźnie na pojawiające się zmiany w jego „strukturze
jakościowej” i utrwalające się niekorzystne tendencje. Najtrudniejszymi
problemami do rozwiązania są m.in. bezskuteczne poszukiwanie pracy przez
ludzi młodych (bez doświadczenia zawodowego lub jakichkolwiek kwalifikacji
do wykonywania pracy), wysoki udział w ogólnej strukturze zarejestrowanych:
kobiet, osób w wieku przedemerytalnym 50-64 lata, posiadających
wykształcenie gimnazjalne i poniżej, bez stażu pracy, osób długotrwale
bezrobotnych. Niekorzystna jest też sytuacja osób niepełnosprawnych.
Poważnym problemem lokalnego rynku pracy jest tzw. bezrobocie rodzinne,
które dot. ponad 22% osób zarejestrowanych.
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Wykres wskazuje, że liczba osób korzystających z pomocy z powodu
bezrobocia ulega zmniejszeniu.
Rok 2005 był pierwszym rokiem działania nowej, dostosowanej do wymogów
unijnych ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta
miała wpływ na poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwłaszcza znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotni do 25 roku życia,
bezrobotni długotrwale zarejestrowani, bezrobotni powyżej 50 roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni niepełnosprawni). Na
19
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spadek liczby bezrobotnych duży wpływ miały m.in. liczne (odnotowywane
nasilenie od drugiej połowy 2006 roku) wyjazdy emigracyjne mieszkańców
miasta w poszukiwaniu pracy do krajów Unii Europejskiej.
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TRUDNOŚCI W PROWADZENIU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO i OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
W złożonej rzeczywistości społecznej, tam gdzie występują ubóstwo,
bezrobocie i uzależnienia szczególnie ciężki jest los dzieci. Często wychowują
się one
w dysfunkcjonalnych rodzinach. Dzieci bywają niedożywione
i zaniedbane, doświadczają przemocy ze strony dorosłych. Należy również
zauważyć, że warunki finansowe w dużym stopniu decydują o szansach
edukacyjnych młodego pokolenia. Dzieci z dysfunkcyjnych rodzin zagrożone
są utrwalaniem negatywnych wzorców społecznych. Obserwuje się
występowanie zjawiska dziedziczenia ubóstwa i dysfunkcji występujących
w rodzinie. Uzupełnieniem działań na rzecz dziecka jest akcja dożywiania dzieci
w szkołach oraz wyposażania ich w niezbędne przybory szkolne.

W roku 2005 liczba rodzin z problemem w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wynosiła 750,
co stanowiło 23,7% wszytskich rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Natomiast w latach 2006 – 2008 zauważalny jest systematyczny spadek liczby
rodzin z tymi problemami i tak: w 2006 roku - 512 rodzin (18,6% wszytskich
rodzin), w 2007 roku – 499 rodzin (21,8% ogółu rodzin), w 2008 roku – 478
rodzin (25,9% wszytskich rodzin korzystających z pomocy MOPS).
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Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną ze względu na problemy
w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opiekuńczo – wychowawcze
kształtują się w granicach 30% w stosunku do ogółu korzystających z pomocy
społecznej.
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PROBLEMY ALKOHOLOWE
Jedną z grup dysfunkcyjnych objętych pomocą stanowią osoby uzależnione od
alkoholu. Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie
jeden z poważniejszych problemów w naszym społeczeństwie. Szerzące się
zjawisko alkoholizmu nie respektuje płci, wieku ani statusu intelektualnego.
Jego rozmiary i niszczycielskie działanie dają się obserwować wśród klientów
pomocy społecznej.
Aby eliminować niekorzystny wpływ używania i nadużywania alkoholu,
konieczne jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i leczniczym.
Ważną rolę odgrywają w tym procesie uchwalane i realizowane corocznie
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania
podejmowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w ramach przysługujących jej uprawnień.
Poniższe tabele ukazują skalę zjawiska alkoholizmu wśród klientów pomocy
społecznej.
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Nie jest to pełna liczba osób i rodzin z tym problemem, bowiem wielu
podopiecznych, u których pracownik socjalny zauważa lub podejrzewa
występowanie problemu alkoholowego, nie uświadamia sobie uzależnienia,
a wielu problem ten ukrywa.
Skuteczna pomoc osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi polega na
umożliwieniu ludziom dotkniętym tą chorobą podjęcie leczenia.
Poważną barierą w podejmowaniu działań w tym kierunku jest negatywna
postawa uzależnionych od alkoholu. Podopieczni ci mają w większości postawy
roszczeniowe w stosunku do świadczeń pomocy społecznej. Są przekonani, że
ich uzależnienie spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi, nie chcą
pogodzić się z myślą, że to właśnie oni decydują o swojej sytuacji życiowej.
Praca z tak zaburzonymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest
bardzo trudna, długotrwała i często skazana na niepowodzenie. Z pomocą
w pracy z alkoholizmem pracownikom socjalnym przychodzi szereg instytucji
i organizacji działających w obszarze terapii i przeciwdziałania uzależnieniom.
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BEZDOMNOŚĆ
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osobę bezdomną
określa jako „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym” w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i „nie
zameldowaną na pobyt stały”, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, a także „osobę nie zamieszkującą w lokalu socjalnym
i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania”.
Pod pojęciem „bezdomny” można rozumieć człowieka nie posiadającego
własnego mieszkania, z reguły bez zameldowania na terenie kraju, nie mającego
możliwości powrotu do ostatniego miejsca zameldowania, z powodu braku
możliwości zamieszkania.
Wyróżnić można bezdomnych z przymusu i z wyboru. „Bezdomni z wyboru” to
ludzie o specyficznych predyspozycjach osobowościowych, przekonaniach,
które nie pozwalają im nigdzie osiedlić się na stałe, zadomowić. „Bezdomni
z przymusu” to osoby, które ze względów osobistych i ekonomicznych są
bezdomne.
Można mówić także o bezdomności „jawnej” i „ukrytej”, rozumiejąc przez
pierwszą „sytuację braku mieszkania i dachu nad głową”, a przez drugą
„sytuację warunków mieszkaniowych drastycznie odbiegających od społecznie
akceptowanego standardu mieszkaniowego”.
Zjawiska związane z procesem bezdomności i wykluczenia społecznego to
przede wszystkim:
1) rozpad rodziny – zerwanie więzi formalnych, psychologicznych
i społecznych oraz brak możliwości spełnienia przez rodzinę jej
podstawowych funkcji,
2) eksmisje (w ponad 90% przypadków spowodowane niepłaceniem
czynszu);
3) opuszczenie zakładu karnego,
4) brak stałych dochodów, długotrwałe bezrobocie,
5) przemoc w rodzinie,
6) uzależnienia,
7) konflikty spowodowane brakiem tolerancji społecznej,
8) likwidacja hoteli robotniczych,
9) opuszczenie placówek opiekuńczo - wychowawczych,
10) opuszczenie szpitali psychiatrycznych itp.
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W latach 2005-2006 liczba osób korzystających z pomocy MOPS z powodu
bezdomności utrzymywała się na zbliżonym poziomie 23 i 21 osób. W 2007
roku nastąpił wzrost do 36 osób. Natomiast w 2008 roku nastąpił spadek
o 5 osób.
Liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności wzrasta w okresie
zimowym. Główną formą pomocy, z której korzystają bezdomni jest
schronienie i pożywienie. Osoby korzystające z tego powodu z pomocy nie
zawsze są mieszkańcami miasta Nowego Sącza.
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TRUDNOŚCI
W
PRZYSTOSOWANIU
OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO

DO

ŻYCIA

PO

Liczba osób, które korzystały z pomocy MOPS z powodu trudności
w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego stanowi niewielki
procent ogółu korzystających z pomocy.
Wśród najczęściej spotykanych problemów w przystosowaniu się osób
opuszczających zakłady karne możemy wyróżnić:
problemy ze znalezieniem pracy,
problemy adaptacyjne, które wiążą się z trudnościami integracyjnymi
zarówno w rodzinie jak i lokalnej społeczności.
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SIEROCTWO
Definicja sieroctwa charakteryzuje się dosyć rozbudowanym zakresem
znaczeniowym i dlatego coraz częściej występuje podział na sieroctwo naturalne
i sieroctwo społeczne. Z sieroctwem naturalnym mamy do czynienia wtedy, gdy
oboje rodzice dziecka nie żyją. Sieroctwo społeczne natomiast polega na tym, że
dziecko jest pozbawione stabilnego środowiska rodzinnego. Przyczyny tego
mogą być bardzo różne: rozpad rodziny, niedostosowanie społeczne,
alkoholizm, narkomania , bieda czy choroby. Poszczególne sytuacje, w których
dziecko staje się sierotą społeczną mogą być bardzo zróżnicowane.
W niektórych przypadkach dziecko zamieszkuje razem z rodzicami i formalnie
jest pod ich opieką, ale z powodu wypadków losowych lub patologii można je
zaliczyć do grona sierot społecznych. Warto też wspomnieć o tym, że termin
"sieroctwo społeczne" bywa używane jako określenie bardzo subiektywnego
stanu psychicznego dziecka. Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko żyje pod
formalną opieką rodziców, jego fizyczne potrzeby są zaspokajane, a mimo to
czuje odtrącenie emocjonalne, a tym samym ma "poczucie sieroctwa".
Są również sytuacje kiedy dziecko przebywa w instytucji opiekuńczo –
wychowawczej i jego kontakty z rodziną są ograniczone i często
niesystematyczne. W takim przypadku dziecko traci poczucie więzi rodzinnej
i poczucie przynależności do rodziny.
Adopcje dzieci za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
w 2008 r.
Lp.

Wyszczególnienie danych

1

Liczba rodzin na terenie kraju, które adoptowały dzieci
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Liczba w 2008 roku
(stan na 30.09.2008)
15

2

Liczba dzieci adoptowanych ogółem

25

17

3

W tym sierot społecznych

25

17

4

W tym sierot naturalnych

-

-

5

Liczba dzieci adoptowanych z terenu powiatu

3

2

6

Liczba kandydatów zgłaszających się na rodziców
adopcyjnych

61 osób
( tj. 34 rodziny )

7

Rodziny zakwalifikowane do adopcji

20 rodzin

51 osób
( tj. 28 rodzin )
13 rodzin

8

Rodziny zakwalifikowane oczekujące na dziecko

30 rodzin

28 rodzin

9

Liczba dzieci oczekujących na adopcję

9

11

10

Sytuacja prawna adoptowanych dzieci:
Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców

13

8

11

Pozbawienie władzy rodzicielskiej samotnej matki

-

2

12

Zgoda blankietowa

10

7

Liczba w 2007 roku
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RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
Prowadzenie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających pod opieką tych
rodzin jest zadaniem własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Tworzenie rodzin zastępczych opiera się na zasadzie poszukiwania
odpowiednich opiekunów i stabilnego środowiska wychowawczego dla
konkretnego dziecka a nie na poszukiwaniu dziecka.
Rodzina zastępcza jest usługą zarówno na rzecz dzieci jak i ich rodziców
biologicznych. Daje dzieciom i rodzicom szansę, na wyeliminowanie objawów
i przyczyn kryzysu np. poprzez: leczenie lub specjalistyczną terapię,
uporządkowanie sytuacji bytowej (w razie potrzeby korzystając z usług pomocy
społecznej), udział w szkoleniach lub warsztatach dla rodziców itp. Zadaniem
rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło
do niej powrócić i przygotowanie dziecka do tego powrotu poprzez zaleczenie
ran z przeszłości, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka i wyrobienie
w nim umiejętności tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

Powyższy wykres przedstawia liczbę dzieci skierowanych do rodzin
zastępczych. Z danych tych wynika, że od 2005 roku do 2008 roku zmniejszyła
się liczba umieszczonych dzieci o 1/3. Powód to kompleksowa pomoc instytucji,
takich jak MOPS, Sąd Rodzinny, Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy oraz SOIK w
rozwiązywaniu problemów materialno – bytowych rodzin biologicznych oraz
takie wsparcie specjalistyczne tych rodzin, aby dziecko mogło pozostać w
rodzinie.
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Jak ukazuje powyższy wykres liczba rodzin zastępczych maleje.

Powyższa tabela wskazuje na liczbę dzieci skierowanych do Zespołu Placówek
Opiekuńczo – Wychwawczych pochodzących z terenu miasta Nowego Sącza.
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Liczba skierowanych dzieci wykazuje tendencję spadkową w związku
z efektywną pracą pracowników socjalnych z rodziną biologiczną, oraz spójnym
systemem opieki nad dzieckiem i rodziną - współpraca z OAO, SOIK, Sądem
Rodzinnym i kuratorami.
Do placówki trafiają dzieci starsze lub w stosunku do których nie ma
alternatywy w postaci rodzin zastępczych.

Z powyższego zestawienia wynika, że nastąpił spadek ilości rodzin.
Najliczniejszą grupę stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem (w 2008 roku
– 55 rodzin) .
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Procesem usamodzielnienia objęci są wychowankowie pełnoletni opuszczający
placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
schronisko dla nieletnich, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Wychowankowie zostają objęci pomocą mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także
pomoc:
1) pieniężną na usamodzielnienie,
2) pieniężną na kontynuowanie nauki,
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym
w mieszkaniu chronionym,
4) w uzyskaniu zatrudnienia,
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
W 2008 roku dla osób usamodzielnianych zostały opracowane przez MOPS
programy podnoszące kwalifikacje zawodowe tj. „Na prostą start” oraz
„Prowadzenie szkoleń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych i rodzin zastępczych”.
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Liczba dzieci objętych pomocą w skali roku w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
Rok

Liczba dzieci w
placówce
socjalizacyjnej
2007
53
Stan na
30.09.
2008

35

Liczba dzieci w
placówce
interwencyjnej
101
49

Ogółem
154
84

Liczba dzieci w
mieszkaniach
chronionych
7
2

W 2007 roku do Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostało
skierowanych 32 dzieci z terenu miasta Nowego Sącza, a w 2008 roku 14 dzieci
(wg. stanu na dzień 30.09.2008 roku).
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PRZEMOC
Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego
traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić.
Najczęściej ofiarami różnych form przemocy padają dzieci, osoby okresowo lub
trwale niedołężne ze względu na starość czy chorobę, kobiety, mimo, że ich
zależność od innych nie jest tak oczywista, jak w przypadku dziecka czy osoby
niedołężnej.
Przemoc w rodzinie następuje niezależnie od kultury, zajmowanego statusu
społecznego, czy miejsca zamieszkania.
Sam termin ,,przemoc” jest określeniem raczej potocznym niż
psychologicznym, a jego słownikowa definicja brzmi: ,,fizyczna przewaga
wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona
władza , panowanie”.
Przemoc w rodzinie:
- jest działaniem lub zaniechaniem działań dokonywanym przez jednego
członka rodziny przeciwko pozostałym,
- jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu,
- wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na
władzy i kontroli,
- narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny,
- powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.
Poniżej przedstawione zostaną statystyki – skala występowania przemocy
w mieście Nowym Sączu.
Udzielone porady
rok

Ogółem

Kobiety

Mężczy źni

Dzieci

2005

4356

2897

1184

275

Rozmowy
telefoniczne
801

2006

4721

2933

1270

450

550

2007

3506

2187

961

358

455

2008
od I -IX

2317

1459

674

184

391

Analizując powyższą tabelę dotyczącą ilości udzielonych porad można
zaobserwować spadek liczby porad udzielonych w 2007 roku w stosunku do lat
wcześniejszych. Obserwując 2008 rok za okres styczeń – wrzesień można
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przypuszczać, że przy stałej tendencji udzielanych porad rok 2008 może
zakończyć się porównywalnie z 2007 rokiem.

Dane dotyczące ilości osób korzystających z hostelu.
Hostel dla ofiar przemocy
Ogólna liczba
Liczba kobiet

rok

Liczba dzieci

2005

55

24

31

2006

39

22

17

2007

22

13

9

2008
od I -IX

29

11

18

SOIK prowadzi działalność o zasięgu ponadlokalnym, w tym dla ofiar przemocy
(dla kobiet i matek z dziećmi).
Analizując powyższe dane dotyczące ilości osób korzystających z hostelu
można zauważyć, że do 2007 roku utrzymywała się widoczna tendencja
spadkowa. 2008 rok pokazuje nam, iż zapotrzebowanie na odizolowanie się od
sprawców przemocy ma tendencje wzrostową, co pokazują nam dane za ten rok,
który obejmuje okres od stycznia do września.
W roku bieżącym zapewniono opiekę dla 3 matek i 6 dzieci z terenu miasta
Nowego Sącza.

Dane dotyczące problemów rodzinnych
I l o ś ć u d z i e l o n y c h p o r a d w zw i ą z k u z w y s t ę p o w a n i e m p r o b l e m ó w r o d z i n n y c h
rok

Konflikty
rodzinne

Problemy/
kryzysy
małżeńskie

Trudności
wychowawcze

Opieka Zaniedbywanie
nad
dzieci
dziećmi

Trudności we Kłopoty
szkolne
współpracy
rodzicielskiej

2005

351

210

147

43

37

30

12

2006

362

250

177

49

30

61

25

2007

462

251

170

64

24

60

45

2008
od
I -IX

272

273

89

61

7

26

16

Kolejną grupą problemów, z którymi zgłaszają się osoby po pomoc są problemy
rodzinne. Na pierwszym miejscu należy wymienić konflikty rodzinne, następnie
kryzys małżeński oraz trudności wychowawcze. Analizując dane dotyczące
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2008 roku w porównaniu do 2007 r. można zauważyć tendencję spadkową przy
jednoczesnej niepokojącej tendencji wzrostowej dotyczącej kryzysów
małżeńskich, co może świadczyć o problemach z jakimi nie radzą sobie
małżeństwa.
W ramach SOIK prowadzone jest również poradnictwo prawne. W większości
przypadków dotyczy to udzielenia pomocy w redagowaniu pism, wniosków do
urzędów, sądu, prokuratury. W bieżącym roku w tym zakresie udzielono
406 porad.
Ponadto organizowane są grupy wsparcia dla kobiet, młodzieży i rodziców, jak
również realizowany jest Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców
przemocy.
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PRZESTĘPCZOŚĆ
Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe
piętno na funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia
społecznego, ale intensywność zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują,
mogą mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących
społeczność miasta.
Skala przestępczości
Przestępstwa na terenie Nowego Sącza wg. zgłoszeń mieszkańców w latach
2005-2007.
Wybrana kategoria
Łącznie przestępstw

2005
2832

Liczba przestępstw w roku
2006
2007
2562
1837

Przestępstwa na terenie Nowego Sącza
w wybranych kategoriach w latach 2005-2007.
Wybrana kategoria
Zabójstwa
Zgwałcenia
Rozboje
Włamania
Kradzieże
Pobicia
Inne

2005
1
7
204
707
1000
44
869

wg.

zgłoszeń

Liczba przestępstw w roku
2006
1
4
201
515
951
29
861

mieszkańców

2007
1
1
139
283
651
32
730

„Komenda Miejska Policji w 2007 roku wszczęła postępowania w sprawie 1805
przestępstw. Najczęściej popełniano przestępstwa w kategorii kradzieże cudzej
własności (602) oraz kradzieże z włamaniem (292). Kolejne pod względem
ilości popełnionych przestępstw są drogowe (318), uszkodzenia rzeczy (252),
fałszerstwa kryminalne (165), oszustwa kryminalne (130), rozboje i wymuszenia
rozbójnicze (104). W porównaniu do lat poprzednich w roku 2007 odnotowano
spadek ilości przestępstw” (cyt. dane KMP w Nowym Sączu).
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SYTUACJA MIESZKANIOWA
Do Urzędu Miasta wpłynęły 154 wnioski na mieszkania docelowe oraz 104
wnioski na mieszkania socjalne. Eksmisją objęte są osoby zameldowane w 74
lokalach . Są wśród nich między innymi wychowankowie z rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców nie są w wystarczającym zakresie
zabezpieczone. Przy przydziale lokali socjalnych należałoby się kierować
również kryterium wieku i stanem zdrowia tych osób, by lokale socjalne
o wyższym standardzie były przeznaczane dla osób starszych i o złym stanie
zdrowia. Priorytetowo należy również traktować potrzebę zapewnienia
mieszkania
wychowankom
opuszczającym
placówki
opiekuńczowychowawcze.
DODATKI MIESZKANIOWE
Dodatki mieszkaniowe są jedną z form zapobiegania eksmisjom.
Dokonując analizy na przestrzeni lat 2005-2008 stwierdzić należy, iż ilość
rodzin korzystających z tej formy pomocy zmniejsza się. W 2005 roku pomoc
otrzymały 4373 rodziny, w 2006 roku – 4205, w 2007 – 3613, a w 2008 roku –
wg. stanu na dzień 30.09.2008 pomoc otrzymały 2263 rodziny.
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PODSUMOWANIE CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ
Dokonując podsumowania przeprowadzonej diagnozy możemy wskazać
najistotniejsze problemy, których rozwiązanie powinno się stać przedmiotem
działań w najbliższych latach.
Z analizy aktualnej sytuacji wg. stanu na dzień 30 września br. objętych zostało
pomocą 1844 rodzin, w których zamieszkują 5432 osoby.
Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż największą grupę
zagrożoną marginalizacją społeczną tworzą rodziny korzystające z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa tj. 1285 rodzin co stanowi 69,68% ogółu
klientów.
Dokonana
analiza
danych
wykazuje,
że
długotrwała
choroba
i niepełnosprawność jest również jedną z głównych przyczyn trudnej sytuacji
życiowej osób i rodzin z terenu miasta Nowego Sącza. Liczba rodzin z tym
problemem to 1181, co stanowi 64,04 % klientów MOPS.
Dane z trzech kwartałów br. dowodzą, że liczba rodzin z problemem bezrobocia
zmniejszyła się proporcjonalnie do zmniejszenia ilości rodzin korzystających
z pomocy społecznej.
Wśród mieszkańców Nowego Sącza znaczna grupa rodzin i osób wykazuje
bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i problemy opiekuńczo wychowawcze. W 2008 roku na 1844 rodziny – 479 rodzin z tym problemem
korzystało ze wsparcia Ośrodka, co stanowi 25,98 % wszystkich rodzin –
klientów MOPS.
Na podstawie zebranych informacji w 2008 roku ilość osób i rodzin
z problemem alkoholowym – klientów MOPS spadła w porównaniu w rokiem
ubiegłym, co nie oznacza, że problem alkoholowy zmniejszył się. Osoby
niejednokrotnie podejmują pracę dorywczą – rezygnując ze współpracy
z Ośrodkiem. Liczba rodzin z tym problemem stanowi 10,14% ogółu rodzin –
klientów MOPS.
Na terenie miasta Nowego Sącza – objęto wsparciem 19 osób bezdomnym
zapewniającym noclegu, wyżywienia, ubrania i pomoc w kontaktach z rodziną.
Pomoc otrzymało także 12 osób spoza terenu naszego działania.
Kolejnym problemem klientów MOPS jest kwestia trudności w przystosowaniu
do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Grupa rodzin mająca do czynienia
z tym problemem stanowi 0,65% ogółu klientów.
Podsumowując, większość w/w osób, rodzin, klientów MOPS zagrożonych jest
wykluczeniem społecznym, stąd też celem głównym działań winno być
przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez stworzenie warunków do poprawy
życia rodzin i osób zagrożonych marginalizacją przy wykorzystaniu ich własnej
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aktywności oraz ich pełnym zaangażowaniu i wykorzystaniu możliwości
wsparcia ze strony instytucji.
Działania te są zgodne z celem strategicznym Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013, oraz będącą na etapie aktualizacji Strategią Miasta
Nowego Sącza.
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ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
1. Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 443 53 08, fax.: (018) 443 78 63
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 444-36-23, (18) 444-36-24
fax. (018) 443 52 39
3. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 03 52
4. Dom Pomocy Społecznej
ul. Emilii Plater 20, 33-300 Nowy Sącz tel. (0-18) 443 77 48
5. Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax. (018) 443 93 04
6. Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax. (018) 443 99 55
7. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
ul. Lwowska 59, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax. (018) 441 55 15
8. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
Pl. Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 07 63
9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
ul. Tarnowska 107, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 441 60 84
10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
ul. Zyndrama 17, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 04 19
11. Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nawojowska 159 A, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 547 59 90
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12. Komenda Miejska Policji
ul. Szwedzka 9, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 46 30
13. Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 440 71 31
14. Organizacje Pozarządowe
15. Świetlice Środowiskowe
l.p.

Nazwa świetlicy

Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

„Biegonice”
„Na Wólkach”
„Zabełcze”
„Chruślice”
„Zawada”
„Piątkowa”
„Kochanowskiego”
„Wojska Polskiego”
„Poręba Mała”
„Gołąbkowice”
„Szujskiego”
„Helena”
„Szansa”
„Falkowa”

ul. Węgierska 206
ul. Barbackiego 46
ul. Tarnowska 120
ul. Chruślicka 22
ul. Kreta 1
ul. Lwowska 222
ul. Kołłątaja 13
ul. I Brygady 6
ul. Poręba Mała
ul. Armii Krajowej 27
ul. Sienkiewicza 17
ul. Św. Heleny 44
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Dłogoszewskiego

Jednostka
prowadząca
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz

Liczba
dzieci
40
40
45
30
70
35
45
40
60
40
30
40
20
20

Miasto Nowy Sącz

15

Świetlica integracyjna dla dzieci polskich i romskich
15

„Nawojowska”

ul. Nawojowska 43
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ANALIZA SWOT

Mocne strony

Słabe strony

1. Profesjonalizm
instytucji oraz dobre
merytoryczne
przygotowanie
personelu.
2. Budowanie
wzajemnego
partnerstwa zespołów
interdyscyplinarnych.
3. Nowy Sącz – stolica
subregionu
o charakterze
turystycznym.
4. Wypracowane i
wdrożone działania
systemowe w
obszarze polityki
społecznej.
5. Społeczność,
mieszkańcy.
6. Dobra lokalizacja
siedzib instytucji
działających w sferze
działalności
społecznej.
7. Duża liczba
organizacji
pozarządowych
w obszarze polityki
społecznej.
8. Wartości religijne.
9. Mocne więzi
rodzinne

1. Niespójny system
pomocowy
w obszarze
wykluczenia
społecznego.
2. Zbyt niska liczba
mieszkań
socjalnych.
3. Niski stopień
aktywności
mieszkańców.
4. Mała liczba
pracowników
socjalnych.
5. Mało
satysfakcjonujące
zarobki
powodujące
trudności w
utrzymaniu
wykwalifikowanej
kadry.
6. Niewystarczająca
infrastruktura dla
realizacji
statutowych zadań
7. Niewystarczająca
oferta dla ludzi
młodych.
8. Niedostateczne
pozyskiwanie
funduszy na
działalność
socjalną .
9. Niewystarczająca
liczba
specjalistycznych
szkoleń.

Szanse
1. Wzrost świadomości
mieszkańców w
obszarach
społecznych.
2. Dbałość o rozwój
kapitału
intelektualnego
instytucji obszaru
społecznego.
3. Rozwijająca się
przedsiębiorczość
wśród mieszkańców.
4. Możliwość
pozyskiwania
środków
finansowych z
funduszy UE.
5. Rozwój edukacji.
6. Wysoki odsetek
wykształconych,
młodych ludzi
wkraczających na
rynek pracy.
7. Rozwój dialogu i
partnerstwa
społecznego.
8. Atrakcyjne
położenie
geograficzne miasta.

Zagrożenia
1. Nadmierna
migracja
zarobkowa
2. Eurosieroctwo
3. Dysproporcje
w poziomie
życia
mieszkańców.
4. Ubóstwo /
bardzo niski
status
materialny
znacznej części
ludności
5. Wyuczona
bezradność
6. Łatwy dostęp do
różnego rodzaju
używek
7. Niski poziom
zatrudnienia
8. Problemy
społeczne
związane z
nasilającym się
zjawiskiem
bezrobocia
długotrwałego
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CZĘŚĆ PROGRAMOWA
CEL STRATEGICZNY: Profesjonalizm służb jednostek pomocy
społecznej.
Cel
operacyjny
Wzrost
efektywności
pracy służb
jednostek
pomocy
społecznej.

Kierunki działań

Realizatorzy

Planowane i
realizowane
programy/podejmowane
działania

1. Wypracowanie zasad
współpracy z
jednostkami pomocy
społecznej,
organizacjami
społecznymi i innymi
jednostkami
działającymi w
obszarze pomocy
społecznej.

Urząd Miasta,
jednostki pomocy
społecznej ,
inne jednostki
działające w
obszarze pomocy
społecznej,

Zawarte porozumienia.

2. Doskonalenie kadr
jednostek pomocy
społecznej –
motywowanie do
podnoszenia
kwalifikacji poprzez
dokształcanie
i szkolenia.

ROPS (w ramach
Projektów
szkoleniowych
kierowanych do
pracowników
instytucji pomocy
i integracji
społecznej,
jednostki
organizacyjne
pomocy
społecznej,
jednostki
realizujące
szkolenia w
ramach EFS,
wyższe uczelnie.

Plany dokształcania i
doskonalenia zawodowego.

3. Organizowanie
szkoleń dla rodzin
zastępczych.
4. Udostępnianie i
propagowanie
bieżących informacji
nt. realizowanych
zadań wśród
podopiecznych
MOPS.
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CEL STRATEGICZNY: Redukowanie zjawiska ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Cel operacyjny

Kierunki działań

Realizatorzy

Planowane i realizowane
programy/podejmowane
działania

1. Ograniczenie
skutków
ubóstwa i
zmniejszenie
liczby osób
zagrożonych
i pozostających
w obszarze
wykluczenia
społecznego

1. Objęcie pomocą
finansową, rzeczową
osób i rodzin
znajdujących się
w trudnej sytuacji
materialnej.

Urząd Miasta,
MOPS,
SUP,
SOIK,
OAO,
ZPOW,
KIS,
CIS,
Organizacje
pozarządowe,
Kościół
Katolicki,
Związki
wyznaniowe,
Zarządy Osiedli

Program rozwiązywania
problemów mieszkańców
Nowego Sącza w obszarze
pomocy społecznej na lata 20042010 (Uchwała Nr
XXXIII/381/2004 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia
2004 roku).

2. Rozszerzanie usług
w zakresie
świadczenia
poradnictwa
psychologicznego,
prawnego.
3. Zwiększenie
aktywności grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym poprzez
zawieranie
indywidualnych
kontraktów
socjalnych, mających
na celu zmianę
sytuacji klientów oraz
niwelowanie biernych
i pasywnych postaw.

Rządowy Program na Rzecz
Społeczności Romskiej w Polsce
w latach 2004-2013.
Powiatowy Program Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2007 – 2013 w Mieście
Nowy Sącz (Uchwała
LXIX/844/2006 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia
26 sierpnia 2006 roku).

4. Opracowywanie
i realizacja projektów
współfinansowanych
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
skierowanych do osób
korzystających
z pomocy społecznej
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, ze
szczególnym
uwzględnieniem
młodzieży do 25 roku
życia oraz osób
w wieku
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przedemerytalnym.
5. Wspieranie inicjatyw
organizacji
pozarządowych,
dotyczących
aktywizacji grup
i osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym. Ze
szczególnym
uwzględnieniem
podmiotów ekonomii
społecznej.
6. Zwiększenie
dostępności mieszkań
socjalnych dla grup
najbardziej
zagrożonych tj.
młodzież opuszająca
placówki opiekuńczo
- wychowawcze,
osoby bezdomne.

2. Wspieranie
osób
bezrobotnych
i poszukujących
pracy przez
wdrożenie
metod i
narzędzi
reintegracji
zawodowej.

1. Monitorowanie
i rozwiązywanie
problemów
związanych z
zjawiskiem
bezrobocia na terenie
miasta .

Program promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy na lata 2007-2008
(Uchwała Nr XI/148/2007 Rady
Miasta Nowego Sącza z dnia
12 czerwca 2007r.).

2. Opracowywanie i
realizacja programów
promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji
lokalnego rynku
pracy.
3. Opracowywanie
projektów
współfinansowanych
z EFS mających na
celu aktywizację
zawodową osób
niepełnosprawnych.
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CEL STRATEGICZNY: Tworzenie systemu pomocy dziecku i
rodzinie .
Cel operacyjny
1. Wspieranie
i wzmacnianie
rodziców,
wychowawców
i opiekunów
w procesie
opiekuńczo –
wychowawczym
dzieci.

Kierunki działań
1. Wyrównywanie szans
rozwoju dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
oraz ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
:
- wspieranie działań
świetlic
środowiskowych,
- organizacja
i finansowanie
dożywiania,
- organizacja
i finansowanie
wypoczynku letniego
i zimowego.

2. Opracowanie programu
dotyczącego gminnego
systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem
i rodziną .
2. Zapewnienie
warunków do życia
i rozwoju dzieciom
pozbawionym
opieki rodzin
naturalnych.

1. Wzmocnienie rodzinnych
form opieki nad dziećmi.

Realizatorzy

Planowane i realizowane
programy
/podejmowane działania
Urząd Miasta, Program Pomocy
MOPS,
Dziecku i Rodzinie na
OAO,
lata 2006-2010 (Uchwała
SOIK,
nr LXX/885/2006 Rady
TPD,
Miasta Nowego Sącza z
Ośrodek
dnia 26 września 2006
Kuratorski,
roku).
Sąd
Rodzinny,
ZPOW,
Program wieloletni
RDD,
„Pomoc Państwa w
Rodziny
zakresie dożywiania” na
Zastępcze,
lata 2006-2009 – ustawa z
Straż
dnia 29 grudnia 2005
roku.
Miejska,
Policja,
Pedagodzy
szkolni,
Kościół
Katolicki,
Związki
wyznaniowe, Gminny Program
Systemu Profilaktyki
Zarządy
i Opieki nad Dzieckiem
Osiedli
i Rodziną.

Budowa placówki
interwencyjnej.

2. Poprawa standardów
placówek opiekuńczo
wychowawczych ze
szczególnym
uwzględnieniem placówki
interwencyjnej.
3. Pozyskiwanie mieszkań
dla osób opuszczających
placówki opiekuńczo –
wychowawcze i rodziny
zastępcze.
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CEL STRATEGICZNY: Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie .
Cel operacyjny

1. Zapobieganie
powstawaniu
problemów
alkoholowych
i innych
uzależnień oraz
zmniejszanie
rozmiarów szkód
związanych z
uzależnieniami.

Kierunki działań

1. Rozwój usług
profilaktycznych
i wspierających rodziny
dysfunkcyjne.

2. Zwiększenie
skuteczności
i dostępności terapii dla
osób uzależnionych
i współuzależnionych.
3. Opracowywanie
i realizacja corocznych
programów
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i narkomanii.

2. Przeciwdziałanie
przemocy w
rodzinie.

1. Doskonalenie systemu
pomocy psychologicznopedagogicznej, socjalnej
i prawnej rodzinie, ze
szczególnym
uwzględnieniem rodzin w
kryzysie, w tym ofiar
przemocy.
2. Zwiększenie skuteczności
działań podejmowanych
w ramach nawiązanej
Koalicji Przeciwko
Przemocy oraz
skuteczności ochrony
ofiar przemocy
w rodzinie.

Realizatorzy

Urząd Miasta,
MOPS,
SOIK,
OAO,
Policja,
MONAR,
Pedagodzy
szkolni,
MOPiTU,
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Straż Miejska,
Kościół
Katolicki,
Związki
wyznaniowe,
Zarządy Osiedli.

Planowane i
realizowane
programy /
podejmowane
działania
Gminny Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok
2008.
Gminny Program
Przeciwdziałania
Narkomanii na lata
2008 -2010.

Program Korekcyjno –
Edukacyjny dla
Sprawców Przemocy.
Gminny Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
na lata 2008-2012
(Uchwała nr
XXII/283/2008 Rady
Miasta Nowego Sącza
z dnia 26 luty 2008
roku).
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CEL STRATEGICZNY: Zwiększenie oferty świadczonych usług na
rzecz osób starszych, w szczególności
samotnych oraz niepełnosprawnych.
Cel operacyjny

Kierunki działań

Realizatorzy

1. Poprawa jakości
życia oraz
zwiększenie
możliwości udziału
w życiu społecznym
ludzi starszych,
niepełnosprawnych
i chorych.

1. Podniesienie jakości
realizowanych usług
opiekuńczych

Urząd Miasta,
MOPS,
organizacje
pozarządowe,
Kościół
Katolicki,
Związki
wyznaniowe,
Zarządy Osiedli,
służba zdrowia,
domy pomocy
społecznej,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy.

2. Opracowanie i realizacja
specjalistycznych programów
pomocy osobom
niepełnosprawnym.
3. Tworzenie warunków dla
wzrostu liczby miejsc w
zakładach opiekuńczoleczniczych i hospicjach.

Planowane i
realizowane
programy/
podejmowane
działania
Powiatowy Program
Działań na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
na lata 2007 – 2013 w
Mieście Nowy Sącz
(Uchwała
LXIX/844/2006 Rady
Miasta Nowego Sącza
z dnia 26 sierpnia
2006 roku).

4. Aktywizacja środowiska,
tworzenie grup
samopomocowych i grup
wsparcia.

2. Stworzenie systemu
zintegrowanej
środowiskowej
opieki
psychiatrycznej
i pomocy dla osób
niepełnosprawnych.

1. Wspieranie inicjatyw
organizacji pozarządowych
w zakresie działań na rzecz
ochrony i promocji zdrowia,
opieki paliatywnej
i rehabilitacji.
2. Zwiększenie liczby miejsc
w ŚDS dla osób po kryzysach
psychicznych i
niepełnosprawnie intelektualnie.

Utworzenie
Dziennego Ośrodka
Wsparcia dla Osób
Starych i Chorych.
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CEL STRATEGICZNY: Aktywizacja społeczna środowiska
lokalnego - aktywna integracja społeczna.
Cel operacyjny

Kierunki działań

Realizatorzy

Poprawa i rozszerzenie
zakresu usług społecznych
poprzez zwiększenie
udziału organizacji
pozarządowych, grup
samopomocowych w
rozwiązywaniu problemów
społecznych, w
zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców.

1.

Diagnozowanie potrzeb
i problemów
społeczności lokalnej.

2.

Podniesienie
kompetencji
pracowników w
zakresie animacji
rozwoju lokalnego.

3.

Włączenie organizacji
pozarządowych
i mieszkańców w
rozwiązywanie
problemów
społecznych.

Urząd Miasta,
MOPS,
SOIK,
Organizacje
pozarządowe,
Kościół
Katolicki,
Związki
wyznaniowe,
Zarządy
osiedli,
Placówki
oświatowe,
Lokalny
biznes,
Media.

4.

Opracowanie Programu
Aktywności Lokalnej.

5.

Tworzenie
środowiskowych
programów
samopomocowych.

6.

Integracja mniejszości
etnicznych i
narodowych ze
społecznością miasta.

Planowane i realizowane
programy/
podejmowane działania
Program współpracy
miasta Nowego Sącza z
organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2009
– Uchwała Nr
XXXII/418/2008 Rady
Miasta Nowego Sącza z
dnia 27 października 2008
roku.

Planowany Program
Aktywności Lokalnej.
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REALIZOWANE PROJEKTY W 2008 ROKU

Lp

1.

2.

Nazwa projektu

„Twoja AKTYWNOŚĆ
szansą na sukces”

„Na prostą start”

Krótka charakterystyka
( hasłowa)
Projekt systemowy Miasta Nowy
Sącz- Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu, w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki:
Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej
integracji.
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Cele projektu: uruchomienie procesu
aktywizacji społecznej poprzez
wsparcie mobilności podopiecznych
MOPS w Nowym Sączu.
Uczestnicy: osoby korzystające z
pomocy społecznej, w wieku
aktywności zawodowej, nie
zatrudnione, zagrożone
wykluczeniem społecznym,
zamieszkałe na terenie Miasta
Nowego Sącza
(36 Uczestników Projektu).
Działania: instrumenty aktywnej
integracji zawarte w kontraktach
socjalnych.
Okres realizacji: od 01.07.2008 r. do
31.12.2008r.
Teren Miasta Nowego Sącza
Oferta szkoleniowa w ramach
projektu:
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Indywidualne konsultacje z doradcą
zawodowym.
- Szkolenie z technik
komputerowych - Corel Draw.
- Szkolenie ze znajomości kasy
fiskalnej.
- Szkolenie- trening w zakresie
podniesienia kompetencji
społecznych.
- Szkolenie w zakresie nauki kroju
i szycia
- Szkolenie z zakresu florystyki
- Kurs I pomocy z certyfikatem UE
Cel : Zapewnienie równego dostępu
do zatrudnienia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym,
wykluczonym oraz
dyskryminowanym na rynku pracy,
a także podwyższenie ich statusu
zawodowego i społecznego, poprzez

Koszt
realizacji
projektu
375 146,16 zł
( tym wkład
własny w
wysokości
39 600 zł)

196 246, 35 zł

Źródła
finansowania
Projekt
współfinansowany
przez Unię
Europejską
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego oraz
ze środków budżetu
miasta.

Dofinansowanie z
UE w ramach EFS 175 165, 45 zł.
Wkład własny –
21 080, 90 zł
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3.

„Rozwój profilaktyki
niedostosowania społecznego
i przeciwdziałanie
przestępczości wśród dzieci i
młodzieży poprzez tworzenie
i umacnianie
środowiskowych form
pomocy dzieciom i
rodzinie.”

4.

„Prowadzenie szkoleń dla
pełnoletnich wychowanków
placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin
zastępczych.”

przygotowanie ich do wejścia na
rynek pracy, w tym wspieranie
zdolności do podjęcia zatrudnienia,
szkolenia oraz zajęcia reintegracji
zawodowej
Odbiorcy: dla 20 uczestników
projektu- usamodzielnianych
pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych.
Zakładane rezultaty:
a) twarde- ukończenie kursu
b) miękkie :
-zdobycie doświadczenie
zawodowego,
- nabycie umiejętności
pracy i współpracy w
grupie,
- odzyskanie wiary we
własne możliwości,
c) rozwijanie własnych
zdolności i umiejętności,
d) wzmocnienie swojej pozycji
na rynku pracy
Sposób ewaluacji- ankieta oceniająca
Zapobieganie marginalizacji życia
społecznego.
- Wspieranie więzi uczuciowych i
integracji rodziny.
- Nabycie umiejętności
racjonalnego wykorzystania
czasu wolnego poprzez
rozeznanie i realizowanie
własnych pasji i zainteresowań.
- Wyposażenie rodziców w
podstawowe umiejętności
nawiązywania kontaktu i
zastosowania otwartej
komunikacji w realizacji z
dziećmi.
- Uczenie konstruktywnych
sposobów rozwiązywania
sytuacji konfliktowych.
- Ograniczenie ilości dzieci
kierowanych do rodzinny opieki
zastępczej i placówek
opiekuńczo – wychowawczych.
- Profilaktyka niedostosowania
społecznego oraz
przeciwdziałanie przestępczości
wśród dzieci i młodzieży.
Zakres rzeczowy zadania:
- Rozwój samodzielności
usamodzielnianych
wychowanków placówek
opiekuńczo- wychowawczych i
rodzin zastępczych.
- Nabycie zachowań pożądanych

30 040,00 zł.

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej
( 24 000,00 zł.)
Środki własne
(6 040,00 zł.)

36 500,00 zł

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej:
- wnioskowana
wielkość dotacji
(29 200 zł.)
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na rynku pracy.
Zapewnienie udziału w
szkoleniach: (kurs prawa jazdy
kat. B-15 wychowanków, kurs
dla operatorów wózków
widłowych- 5 wychowanków,
kurs komputerowy- 5
wychowanków. Łącznie 25
wychowanków.
Plan działań przy realizacji zadania:
- opracowanie programu realizacji
zadania,
- sporządzenie listy osób
uczestniczących w programie
(kwalifikowanie w zależności od
predyspozycji i potrzeb
ujawnionych przez
usamodzielnionych
wychowanków).
- wyłonienie jednostki
prowadzącej szkolenia
w w/w zakresie,
- zorganizowanie dodatkowej
kadry szkoleniowej
współuczestniczącej w realizacji
priorytetu,
- spotkanie z uczestnikami
programu i sporządzenie
indywidualnych kontraktów
dotyczących uczestnictwa w
szkoleniach,
- szkolenie i wsparcie dla
usamodzielnianych
wychowanków.
Odbiorcy: pełnoletni
wychowankowie placówek
opiekuńczo- wychowawczych
i rodzin zastępczych, którzy
kontynuują naukę, nie kontynuują
nauki lub nie pracują a ze względu na
trudną sytuację rodzinną, materialnobytową nie mogą liczyć na wsparcie
rodziny.
Zakładane rezultaty zadania:
Główny cel programu ׃jest
wspieranie pełnoletnich
usamodzielnianych wychowanków
placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin
zastępczych poprzez:
- motywowanie do podjęcia
szkolenia.
- podniesienie własnej samooceny.
- uzyskanie uprawnień
umożliwiających podjęcie
zatrudnienia.
- rozwijanie umiejętności
przydatnych na rynku pracy
i w codziennym życiu.
-

- środki własne
(7 300zł.)
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-

kształtuje poczucia
odpowiedzialności za postępy
w szkoleniu oraz podejmowane
decyzje.
Zakładane rezultaty: Aktywizacja
zawodowa usamodzielnianych
wychowanków i uzyskanie
zatrudnienia.
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PLANOWANE PROJEKTY W LATACH 2009 - 2015
W stosunku do beneficjentów, grup, osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym pozostającym bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej
i korzystających z pomocy społecznej podejmowane będą działania rozwijające
aktywne formy integracji i reintegracji społecznej i zawodowej, poprawiające
skuteczność działania instytucji pomocy społecznej oraz zwiększające
skuteczność pracy socjalnej z podopiecznymi w ich miejscu zamieszkania.
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MONITORING I EWALUACJA
Monitoring zapisów ujętych w strategii podlegać będzie systematycznej ocenie
realizowanych zadań oraz modyfikacji kierunków działań.
Ocena dokonywana będzie raz w roku. Wyniki oceny przedstawiane będą
Radzie Miasta w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Ewaluacja zadań i
kierunków działań ujętych w strategii przeprowadzona zostanie w 2015 roku.

WSKAŹNIKI MONITORINGU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ilość zrealizowanych projektów.
Uzyskane rezultaty projektów systemowych.
Ilość zawieranych kontraktów.
Ilość korzystających z pomocy społecznej.
Ilość przeszkolonych pracowników.
Ilość pozyskanych wolontariuszy.
Ilość zleconych zadań z pomocy społecznej.
Ilość utworzonych rodzin zastępczych.
Ilość zespołów interdyscyplinarnych.
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.
Ilość zrealizowanych programów.
Ilość zawartych partnerstw i ich efekty.
Ilość usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
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