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Wstęp
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim
na lata 2021-2026 została wykonana w odpowiedzi na zachodzące zmiany w obszarach:
społecznym i ekonomicznym powiatu. Niniejszy dokument powstał przy aktywnym
uczestnictwie Zespołu roboczego, w którego skład weszły następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Piotr Gofroń - Dyrektor PCPR i szef Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,
Grażyna Murzyn – z-ca Dyrektora PCPR,
Danuta Stręk - Główna Księgowa PCPR,
Jarosław Krzyszkowski - Zespół ds. Opieki Stacjonarnej w PCPR,
Andrzej Piwowarski – Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR,
Sylwia Gabryś - koordynator Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR,
Anna Kiszka - Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w PCPR,
Edyta Błażej-Widomska - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR,
Anna Profic - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR,
Karolina Pitak - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR,
Aneta Żądło - Dział ds. Świadczeń w PCPR,
Grażyna Leśniak - Dział ds. Świadczeń i Organizacyjny w PCPR,
Magdalena Wilczyńska - Dział Obsługi Finansowo-Księgowej w PCPR.

W trakcie prac przeprowadzono pogłębioną diagnozę problemów identyfikowanych
w powiecie oraz dokonano ich analizy biorąc pod uwagę skalę i intensywność występowania
na terenie wszystkich gmin powiatu myślenickiego. Strategia zawiera również prognozę
najistotniejszych czynników, które w najbliższych latach będą wyznaczały podstawowe
kierunki działań, w celu rozwiązywania problemów społecznych, dotykających mieszkańców
powiatu. W efekcie prac nad Strategią opracowano, dostosowywany do aktualnych potrzeb,
zestaw celów strategicznych, operacyjnych i niezbędnych działań oraz mierników
pokazujących ich efektywność. Ponadto w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
zostały nakreślone ramy finansowe na lata 2021-2026, które będą stanowiły źródło
finansowania przyjętych działań. Ramy finansowe prezentowane są w powiązaniu
z wdrożonymi programami długoterminowymi, stanowiącymi płaszczyznę do realizacji działań
nakreślonych w Strategii. W trakcie prac nad dokumentem zostały również opracowane
wartości bazowe i referencyjne dla poszczególnych mierników, których zadaniem będzie
ułatwienie bieżącego monitoringu realizowanego przez cały okres obowiązywania Strategii.
Ponadto przyjęta została reguła okresowego przeprowadzania ewaluacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdzie w odstępach trzyletnich proces ten będzie
dawał podstawy do wnikliwej oceny rezultatów działań. Ewaluacja może również wskazywać
obszary, w których rekomendowane będą zmiany przyjętych celów i działań, co zapewnia
mechanizm elastycznego dostosowywania się do zmieniającego otoczenia i potrzeb.
Prace nad dokumentem miały charakter partycypacyjny, w ich trakcie zostały
wyznaczone cele strategiczne na kolejne lata. Spotkania te przyjęły formę warsztatów,
w których uczestniczyli: samorządowcy, przedstawiciele i pracownicy powiatowych oraz
gminnych jednostek pomocy społecznej, edukacji, rynku pracy, jak również organizacji
pozarządowych.
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W trakcie prac, bazując na zidentyfikowanych głównych celach strategicznych,
przeprowadzono pogłębioną analizę SWOT. Zadaniem jej było zidentyfikowanie mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń, które w trakcie realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych będą stanowiły zarówno czynniki wzrostu, jak również czynniki ryzyka
zagrażające szansom osiągnięcia zakładanych rezultatów.

1.1 Podstawy prawne dla konstruowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego został zobligowany do okresowego
opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zadanie to jest określone
w art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jako własne,
w powiązaniu z art. 16 b cytowanej ustawy. Dokument strategiczny, zgodnie z normą prawa
określoną w art. 16 b ust 2 ustawy o pomocy społecznej, powinien zawierać:
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.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna również w swoich celach
i projektowanych działaniach nawiązywać do dokumentów strategicznych opracowywanych
na różnych szczeblach samorządowych. Powinna stanowić element kompleksowego podejścia
do rozwiązywania problemów społecznych. W procesie opracowywania strategii należy
uwzględniać
obowiązujące
programy
pomocy
społecznej,
wspierania
osób
niepełnosprawnych i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka. Ustawa wprowadza również dla powiatów obowiązek przeprowadzenia konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami, co zapewnia odpowiednie dopasowanie stosowanych
narzędzi polityki społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego
na lata 2021-2026 jest zgodna z założeniami polityki społecznej, określonej w krajowych
dokumentach strategicznych, jak również z innymi ustawami kompetencyjnymi szczebla
administracji rządowej i samorządowej. Działania przyjmowane w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych wynikają z bezpośredniego odniesienia do krajowych aktów
prawnych, a w szczególności:
− Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
− Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
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− Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
− Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
− Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
− Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
− Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
− Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
− Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
− Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami;
− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych;
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
- Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.

1.2 Odniesienie do dokumentów strategicznych określonych na szczeblu
Unii Europejskiej
Doświadczenia Unii Europejskiej po kryzysie, który wybuchł na przełomie lat 2007/2008,
spowodowały szereg działań mających na celu zabezpieczenie i szukanie właściwych dróg
wyjścia z sytuacji kryzysowych w szeroko pojętym obszarze funkcjonowania obywateli
i podmiotów życia publicznego. W wyniku prac przyjęto katalog programów i strategii,
wyznaczających kierunki, w których powinny podążać poszczególne kraje członkowskie UE.
Jednym z najistotniejszych z punktu widzenia budowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych jest:
EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU
SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
Wśród głównych jej celów należy wymienić m.in:


stopa zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinna wzrosnąć z obecnych 69%
do co najmniej 75%, między innymi wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet
i osób starszych oraz lepszej integracji migrantów na rynku pracy;
7
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cel związany z edukacją, dotyczący problemu osób przedwcześnie kończących naukę
szkolną, obejmuje ograniczenie wskaźnika przerywania nauki do 10% w porównaniu
z obecnym poziomem 15% oraz zwiększenie do 2020 r. odsetka osób w wieku
30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%;
liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa należy ograniczyć
o 25%, co będzie wymagać wydobycia z ubóstwa ponad 20 mln osób1.

Powyższe cele są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład lepsze wykształcenie
przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia przyczynia
się do zmniejszania ubóstwa. Większe możliwości w zakresie działalności badawczorozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz efektywniejsze
korzystanie z zasobów poprawią konkurencyjność i będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc
pracy. Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi się stan środowiska
naturalnego, będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zwiększać
potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia. Strategia Europa 2020 obejmuje szereg
innych celów wzajemnie ze sobą powiązanych jednak z uwagi na zakres niniejszej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych ograniczono się tylko do jej wymiaru społecznogospodarczego, co obrazują powyżej zaprezentowane cele. W chwili obecnej, z uwagi
na dobiegający końca okres obowiązywania Strategii Europa 2020 toczą się prace
ukierunkowane, aby Strategia na rzecz zrównoważonej Europy 2030 zastąpiła obecnie
obowiązującą.

1.3 Odniesienie do dokumentów strategicznych określonych na szczeblu krajowym
1.3.1 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów
uchwałą nr 184/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Dokument dąży do lepszego wykorzystania
potencjału ludzkiego i zapewnienia spójności społecznej. Dzięki przyjętym założeniom Polska
powinna stać się miejscem atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym, głównie za sprawą
tworzenia dobrych warunków do: życia, rozwijania wiedzy i podejmowania pracy.
Czego konsekwencją ma być lokowanie na terenie kraju nowych inwestycji i tworzenie
trwałych miejsc pracy. Istotnym jest przy tym zapewnienie wysokiego poziomu edukacji
formalnej i poza formalnej, odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej, przebudowa systemu
wsparcia osób w podeszłym wieku. Kluczowe są również: przeciwdziałanie ubóstwu oraz
wykluczeniu społecznemu. Ponadto stwarzanie warunków do poprawy dzietności odgrywa
istotną rolę dla rozwoju kapitału ludzkiego, zwłaszcza biorąc pod uwagę postępujący proces
starzenia się społeczeństwa.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego wyznacza wizję gospodarki opartej nie tylko na
innowacyjności i zrównoważonym rozwoju. Nowy model gospodarczy powinien opierać się
również na wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu. Powinien być on
jednak oparty nie na transferach między różnymi grupami społecznymi, ale na wzroście
dostępności do zatrudnienia, co ma być środkiem do większej spójności społecznej,
1

Za krajową granicę ubóstwa przyjęto próg 60% krajowej mediany rozporządzalnego dochodu w każdym
państwie członkowskim.
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gospodarczej oraz terytorialnej. Istotna jest również rola ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako
istotnych czynników sprzyjających ograniczaniu społecznych skutków kryzysu oraz budowaniu
wspólnych wartości społeczno-gospodarczych.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 zakłada przyjęcie czterech głównych celów,
które obejmują:





podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych,
poprawa zdrowia obywateli oraz systemu opieki zdrowotnej,
wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy,
redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług
świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.

1.3.2 Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia
Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia od 2018 roku jest przyjmowany
w perspektywie rocznej. Uwzględnia kierunki polityk realizowanych przez Krajowy Program
Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Daje podstawy do inicjowania zadań
mających na celu m.in. promocję zatrudnienia, ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia
oraz wspieranie aktywizacji społecznej. Określa on zarazem cele i kierunki działań, zgodnie
z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy, a także zawiera wytyczne, na które
orientują się samorządy na szczeblu wojewódzkim przygotowując corocznie regionalne plany
działań na rzecz zatrudnienia, w których określane są priorytetowe grupy bezrobotnych
i innych osób wymagających objęcia szczególnym wsparciem na regionalnym rynku pracy.

1.3.3 Krajowy Program Reform – Europa 2020
Krajowy Program Refom jest dokumentem opisującym wyzwania i problemy, z jakimi
będzie w najbliższych latach zmagać się Polska w aspekcie oddziaływań na system społecznogospodarczy. Pozostaje on w korelacji z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej
i obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Bieżący kształt Krajowego Programu Reform
jest próbą odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne, które
w ostatnim okresie zostały zdeterminowane negatywnymi skutkami pandemii wirusa
COVID-19. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego opracowania skupimy się jedynie na
wybranych zagadnieniach, które zostaną omówione poniżej. Odniesiemy się bowiem do
dwóch rozdziałów KPR znajdujących bezpośredni związek z tematyka poruszaną w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych są nimi: Sprawiedliwość oraz Rynek pracy.
Głównym dążeniem autorów Krajowego Programu Reform było stworzenie silnego
systemu ochrony socjalnej, odpowiadającego na potrzeby wszystkich ludzi niezależnie od
wieku i opartego na zasadach solidarności i podziału ryzyka. Jednocześnie zawraca się uwagę,
że potrzebne są dalsze działania w kierunku rozwoju systemu ochrony zdrowia i opieki
długoterminowej.
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„W zakresie opieki zdrowotnej, w celu optymalizacji udzielania świadczeń zdrowotnych
kontynuowane są prace na rzecz utworzenia nowego modelu organizacyjnego opieki
koordynowanej POZ +. Mając na uwadze słabe wyniki leczenia onkologicznego w Polsce
kontynuowane są prace nad zmianą modelu organizacyjnego opieki onkologicznej. Ponadto
planowane jest uruchomienie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Dziennych Domów
Opieki Medycznej, gdzie przebywać będą osoby wymagające dalszej opieki po przebytej
hospitalizacji.”2
Podejmowane są również zadania w kierunku rozwoju sektora ekonomii społecznej,
przejawiające się w działaniach ukierunkowanych na wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez wspierania ich zatrudnienia i redukcji skali ubóstwa.
Przeciwdziałając nierównościom w zakresie dostępu do mieszkań uruchomiono program
„Mieszkanie Plus”, który jest częścią pakietu rozwiązań Narodowego Programu
Mieszkaniowego.
„Mając na uwadze trudności z jakimi spotykają się na co dzień osoby starsze
i niepełnosprawne uruchomiono program Dostępność Plus 2018-2025, który ma na celu
włączenie wszystkich aspektów dostępności do każdej polityki publicznej, przyczyniając się
tym samym do wzrostu jakości życia tych osób i reszty obywateli. Dzięki jego realizacji do
porządku prawnego wprowadzono ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (DZ.U. z 2019 poz. 1696), nakładającą na podmioty
publiczne obowiązek zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym
i informacyjno-komunikacyjnym.”3

1.3.4 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Nowy
wymiar aktywnej integracji
Zagadnienia ubóstwa i wykluczenia społecznego nieustannie poruszane
są w dokumentach strategicznych na szczeblu krajowym. Wszystkie wzajemnie powiązane
ze sobą oddziaływania mogą zniwelować ich skutki, wymaga to jednak daleko idącej
koncentracji i koordynacji, jak również precyzyjnego określania celów strategicznych
i operacyjnych. W przypadku Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu, jego cel główny został zakreślony już w samym tytule. Opierając się na celu
głównym, wyżej opisanym, przyjęto sześć priorytetów obejmujących następujące obszary:







2

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
Zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych na rzecz
dzieci i młodzieży
Aktywna integracja społeczności lokalnej
Bezpieczeństwo i aktywność osób starszych
Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności
Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej

cyt. za: Krajowy Program Reform – Europa 2020 (Aktualizacja 2020/2021) Przyjęty przez Radę Ministrów
28 kwietnia 2020 r. s. 62
3
op. cit.
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Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020 - Nowy wymiar aktywnej integracji, wymaga szeregu działań o wymiarze prawnym,
organizacyjnym, finansowym i edukacyjnym, realizowanych przez wielu partnerów w ramach
administracji publicznej oraz partnerstwa publiczno-społecznego. Istotnym elementem będzie
skorelowanie działań o charakterze krajowym z działaniami realizowanymi w regionach.
W chwili opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Myślenickiego prowadzone były prace konsultacyjne w zakresie „Krajowego Programu
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą
do roku 2030.”

1.3.5 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób
w wieku 50+
Program „Solidarność pokoleń 50+” obejmuje szerokie spektrum inicjatyw, których
celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich osób w wieku 50 lat i więcej.
Zakłada, że działania w tym zakresie podejmowane będą na wielu poziomach. Począwszy
od działań rządu, przez inicjatywy władz regionalnych i lokalnych oraz pracodawców.
Niezbędne są również chęci poszczególnych osób do tego, aby wydłużać swoją aktywność.
Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy znaczna część środków, a zatem i działań w obszarze
polityki rynku pracy, pozostaje w gestii władz regionalnych. Celem Programu „Solidarność
pokoleń” jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku
55–64 lata na poziomie 50%.
Głównym beneficjentem i adresatem Programu są osoby powyżej 50 roku życia.
Działania kierowane będą jednak również do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno
do osób w wieku 60+, jak i do osób, które dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wchodzić
będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). Adresatami Programu są również
określone grupy i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,
samorządy terytorialne i instytucje administracji rządowej.

1.3.6 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności
Społecznej
Program ten stanowi element polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem sektora
ekonomii społecznej. Jest on rozwinięciem i doprecyzowaniem działań wynikających
z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przyjętego uchwałą nr 164 Rady
Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. Stanowi on „nadanie nowego impulsu dla polityki
publicznej w tym obszarze, prowadzącego do znaczącego zwiększenia efektywność działań na
rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
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wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej
i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.”4
W programie zdefiniowano kształt sektora ekonomii społecznej rozumianej jako sferę
„aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją
społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej
(na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”5 Jak również pojęcie ekonomii
solidarnej stanowiącej „część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest
aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.”6

Schemat nr 1 - Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej

Źródło: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej

4

cyt. za. - Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej" (M. P. z 2019 r. poz. 214) - Wstęp
5
Op. cit.
6
Op. cit.
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Realizacja Krajowego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej została oparta o7:
 Cel długofalowy strategiczny: Ekonomia społeczna i solidarna stanie się istotnym
instrumentem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju społecznego
oraz lokalnego.
 Cel główny: Do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą ważnym
elementem aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz dostarczycielami usług użyteczności publicznej i realizatorami zadań
z zakresu rozwoju lokalnego.
Obejmujący cele szczegółowe:
1. Wspieranie trwałego partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej
z samorządem terytorialnym w realizacji usług społecznych użyteczności
publicznej oraz zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.
2. Zwiększenie liczby wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej
na rynku.
4. Upowszechnienie
i solidarnej.

pozytywnych

postaw

wobec

ekonomii

społecznej

Głównym rezultatem KPRES jest wzrost do 40% liczby osób podejmujących pracę po
zakończeniu uczestnictwa w jednostkach reintegracyjnych. Ponadto zakłada się również
wzrost o 50 tys. osób młodych, występujących jako członków ekonomii społecznej i solidarnej
oraz utworzenie 75 tys. nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

1.4 Odniesienie do dokumentów strategicznych określonych na szczeblu województwa
małopolskiego
Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwalił Strategię
Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która stanowi aktualizację dokumentu
pn. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Wśród kluczowych
celów i działań, z którymi Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Myślenickiego wykazuje zbieżność, należy wskazać cel szczegółowy w obszarze
„Małopolanie”, który brzmi: „Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie”. Składają się
na niego główne kierunki polityki rozwoju, które obejmują następujące kierunki działań8:
1. Małopolskie Rodziny
1.1. Wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:
7
8

Op. cit.
cyt. za.
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Rozwoj%20Regionalny/Strategia%20Ma%C5%82opolska%202
030/2020-12-17_Zalacznik_Strategia_SWM_2030.pdf
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1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.1.1. Poradnictwo rodzinne oraz programy edukacyjne na rzecz wzrostu
kompetencji wychowawczych rodziców.
1.1.2. Rozwijanie i sieciowanie usług wczesnego wielospecjalistycznego
wsparcia rozwoju dziecka.
1.1.3. Rozwój usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.
1.1.4. Rozwój usług środowiskowych wspierających funkcjonowanie rodziny.
1.1.5. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
Kampanie edukacyjne przygotowujące młodzież do pełnienia ról rodzinnych,
społecznych i zawodowych, a także propagujące ideę wolontariatu.
Rozwój oferty sprzyjającej aktywizacji i integracji społecznej, w tym w wymiarze
międzypokoleniowym.
Pomoc osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami poprzez
środowiskowe formy aktywizacji i wsparcia oraz rozwój placówek pobytu
dziennego i opieki całodobowej.
Pomoc osobom sprawującym opiekę nad członkiem rodziny wymagającym
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym poprzez
działania w zakresie interwencji kryzysowej.
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego.
Działania z zakresu systemu pieczy zastępczej zgodne z zasadami
deinstytucjonalizacji oraz wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków.
Poprawa skuteczności, jakości i efektywności usług społecznych, w tym
systemowe rozwiązania dla zapewnienia adekwatnych do potrzeb kadr pomocy
i integracji społecznej.

2. Opieka Zdrowotna
2.1. Działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości zdrowotnej
społeczeństwa oraz promocji zdrowego stylu życia.
2.2. Programy profilaktyki i diagnostyki w zakresie istotnych dla regionu jednostek
chorobowych.
2.3. Promocja zdrowia psychicznego oraz profilaktyka i leczenie zaburzeń
psychicznych.
2.4. Profilaktyka chorób zawodowych oraz wczesne wykrywanie problemów
zdrowotnych i zagrożeń niepełnosprawnością.
2.5. Rozwój diagnostyki prenatalnej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie
i leczenie wad wrodzonych.
2.6. Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.
2.7. Systemowe rozwiązania dla zapewnienia, adekwatnych do potrzeb, kadr
medycznych oraz kadr w zawodach opiekuńczych.
2.8. Wsparcie istniejących oraz tworzenie nowych placówek świadczących usługi
długoterminowej opieki medycznej i pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz wzrost
potencjału terapeutycznego i rehabilitacyjnego tych placówek.
2.9. Rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi
diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne (z uwzględnieniem istotnych dla
regionu jednostek chorobowych oraz chorób rzadkich).
2.10. Rozwój infrastruktury i programów badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej.
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2.11. Systemowe rozwiązania dla współpracy między podmiotami świadczącymi usługi
zdrowotne.
3. Bezpieczeństwo
3.1. Wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa:
3.1.1. Promocja postaw wrażliwości i prawidłowego reagowania w sytuacjach
kryzysowych.
3.1.2. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3.1.3. Działania informacyjno-edukacyjne na rzecz zwiększania bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
3.1.4. Działania informacyjno-edukacyjne na rzecz zwiększania bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego.
3.2. Systemowe
rozwiązania
zwiększające
bezpieczeństwo
sanitarnoepidemiologiczne w podmiotach świadczących usługi społeczne.
3.3. Podnoszenie potencjału służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek
publiczny i ratownictwo:
3.3.1. Rozwój infrastruktury i wyposażenia.
3.3.2. Szkolenia pracowników służb.
3.3.3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu rezerw materiałowych.
3.4. Rozwój współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek
publiczny i ratownictwo, w tym integracja systemów ratownictwa oraz
elektronicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
4. Sport i Rekreacja
4.1. Tworzenie odpowiednich warunków umożliwiających rozwój sportu i rekreacji
w Małopolsce:
4.1.1. Budowa, rozbudowa oraz modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej
regionu.
4.1.2. Przygotowanie i wspieranie programów sportowych umożliwiających
rozwój psychofizyczny młodego pokolenia.
4.1.3. Przygotowanie odpowiedniej oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez
wsparcie dla organizacji pozarządowych organizujących wydarzenia
sportowo-rekreacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców,
zarówno rodzin z dziećmi, seniorów, młodzieży, jak zawodników
sportowych.
4.1.4. Działania edukacyjne i promocyjne podnoszące świadomość
mieszkańców na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.
4.2. Poprawa wyników w Systemie Sportu Młodzieżowego:
4.2.1. Wdrażanie i wspieranie programów zapewniających młodzieży
uzdolnionej sportowo i ich opiekunom optymalne warunki szkolenia
sportowego.
4.2.2. Tworzenie warunków do organizacji różnych form dokształcania dla kadr
trenerskich.
4.3. Organizacja imprez sportowych najwyższej rangi:
4.3.1. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w kontekście
rozgrywanych na terenie Województwa Małopolskiego imprez
sportowych najwyższej rangi
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4.3.2. Wsparcie dla organizatorów dużych imprez sportowych rangi Mistrzostw
i Pucharu Świata, Mistrzostw i Pucharu Europy itp.
4.3.3. Współpraca z Polskimi (Okręgowymi) Związkami Sportowymi w celu
pozyskania organizacji imprez najwyższej rangi.
4.3.4. Organizacja wydarzeń sportowych (w szczególności Igrzysk Europejskich
w 2023 roku) – promocja małopolskiego sportu na arenie
międzynarodowej.
5. Kultura I Dziedzictwo
5.1. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego:
5.1.1. Ochrona i promocja zabytków nieruchomych (m. in. wpisanych na listę
UNESCO i Pomników Historii) i ruchomych oraz opieka nad nimi,
dostępnych dla wszystkich grup odbiorców, w tym z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
5.1.2. Działania na rzecz nadawania obiektom zabytkowym, odtwarzanym
i rekonstruowanym wraz z ich otoczeniem nowych funkcji użytkowych.
5.1.3. Dokumentowanie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa
niematerialnego i materialnego, w tym wprowadzenie otwartej licencji
dla małopolskich wzorów etnograficznych w oparciu o regionalne formy
i motywy ludowe.
5.1.4. Wspieranie twórców ludowych, rzemiosła oraz produktów tradycyjnych
i form aktywności regionalnych.
5.1.5. Zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania obiektów zaliczanych
do dóbr kultury współczesnej.
5.2. Wzmocnienie edukacji kulturalnej:
5.2.1 Rozwijanie programów edukacji kulturalnej, ukierunkowanych
na zróżnicowane grupy odbiorców, wspierających kształtowanie potrzeb
i postaw oraz umożliwiających świadome i aktywne uczestnictwo
w kulturze.
5.2.2 Stymulowanie współpracy podmiotów sektora edukacji i kultury w celu
realizacji programów kulturalnych rozwijających umiejętności
uniwersalne, w szczególności kompetencje kreatywne dzieci i młodzieży,
oraz sprzyjających międzypokoleniowej wymianie wartości kulturowych.
5.2.3 Wspomaganie lokalnych inicjatyw i form twórczego uczestnictwa
w przedsięwzięciach kulturalnych.
5.3. Zmiana jakości usług i dostosowanie oferty kultury do zmieniających się potrzeb
odbiorców:
5.3.1 Poprawa jakości istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury, a także
adaptacja obiektów na cele kulturalne, przy uwzględnieniu rozwiązań
proekologicznych.
5.3.2 Tworzenie wspólnej oferty kulturalnej oraz wymiana doświadczeń
i wiedzy w celu budowania nowych wartości, w ramach współpracy
pomiędzy podmiotami kultury (sieciowanie).
5.3.3 Poprawa otwartości instytucji kultury, w tym na rodziny z dziećmi, osoby
z niepełnosprawnościami oraz seniorów.
5.3.4 Zwiększanie różnorodności oferty kulturalnej i wprowadzanie propozycji
interdyscyplinarnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań
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technologicznych i ekologicznych, w celu podnoszenia dostępności
i atrakcyjności oferty.
5.3.5 Wspieranie aktywności twórców, artystów i lokalnych animatorów
kultury w łączności z odbiorcami.
5.3.6 Prezentacja dorobku małopolskich twórców i artystów poza granicami
województwa.
5.3.7 Wzmocnienie kooperacji podmiotów działających w obszarze kultury
z podmiotami przemysłów kreatywnych.
5.3.8 Optymalizacja zarządzania podmiotami działającymi w obszarze kultury
i dziedzictwa oraz wparcie rozwoju kadr kultury, a także podwyższenie
standardów bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego w okresie
epidemii.
5.4. Zachowanie i budowa tożsamości mieszkańców w oparciu o potencjał innowacyjny
i tradycję:
5.4.1 Kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych służących
pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi i kształtowaniu świadomości
narodowej i regionalnej mieszkańców.
5.4.2 Koordynacja i wsparcie marketingowe wydarzeń kulturalnych
inicjowanych przez społeczności i instytucje lokalne.
5.4.3 Ożywianie potencjałów drzemiących w społecznościach lokalnych, m.in.
organizowanie muzeów domowych i ekomuzeów.
5.5. Wzmocnienie obecności kultury w sieci:
5.5.1 Wzmocnienie, tworzenie i upowszechnianie zjawisk kulturalnych w sieci
poprzez rozwój infrastruktury cyfrowej podmiotów kultury.
5.5.2 Tworzenie alternatywnej oferty on-line dziedzictwa kulturowego
Małopolski, w tym bibliotek cyfrowych upowszechniających wiedzę
i zasoby podmiotów kultury, twórców i artystów Małopolski,
z uwzględnieniem zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
5.5.3 Intensyfikacja działań marketingowych i promocyjnych podmiotów
działających w obszarze kultury i dziedzictwa.
5.5.4 Wzmacnianie kondycji finansowej i atutów konkurencyjności podmiotów
sektora kultury, w tym instytucji kultury, poprzez rozwój sprzedaży
produktów tych podmiotów w Internecie.
5.6 Prezentacja i promocja kultury regionów Europy i świata, w szczególności regionów
partnerskich Małopolski.
6. Edukacja
6.1. Poprawa jakości kształcenia na wszystkich etapach edukacji, w szczególności
poprzez rozwiązania programowe, metodyczne, organizacyjne i infrastrukturalne
sprzyjające kształtowaniu wartości i kompetencji uniwersalnych oraz promowanie
podejścia interdyscyplinarnego.
6.2. Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów, tj. wspierająca
zarówno w pokonywaniu różnego rodzaju trudności w nauce, jak i w rozwijaniu
zainteresowań, uzdolnień i talentów.
6.3. Doskonalenie kompetencji kadr systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
w szczególności w zakresie kompetencji metodyczno-cyfrowych.
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6.4. Wsparcie infrastruktury i wyposażenia placówek wychowania przedszkolnego
oraz szkół podstawowych i średnich, ukierunkowane na kształtowanie optymalnej
sieci tych placówek oraz poprawę warunków nauki, w tym dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami.
6.5. Dostosowanie procesów kształcenia do możliwości efektywnego nauczania
z
wykorzystaniem
aktywizujących
uczniów
metod
dydaktycznych
(w tym w modelu hybrydowym lub w pełni zdalnym) oraz cyfrowego środowiska
uczenia (się).
6.6. Poprawa jakości kształcenia i warunków pobytu w placówkach oświatowowychowawczych oraz pozostałych placówkach dla dzieci i młodzieży
wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i/lub resocjalizacji.
6.7. Lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy i wymagań nowoczesnej
gospodarki:
6.7.1. Poprawa jakości kształcenia branżowego, w szczególności poprzez
dostosowanie go do wyzwań zawodów przyszłości (w tym Przemysłu
4.0), rozwój infrastruktury i wyposażenie szkół i placówek oraz
wzmocnienie ich współpracy ze środowiskiem pracodawców.
6.7.2. Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, w szczególności
poprzez jego umiędzynarodowienie oraz modernizację i rozbudowę
infrastruktury dydaktycznej.
6.7.3. Upowszechnianie wysokiej jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego
na każdym etapie życia.
6.7.4. Promocja uczenia się przez całe życie i rozwój edukacji ustawicznej,
w tym w kierunku potwierdzenia kompetencji zawodowych w ramach
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
7. Rynek Pracy
7.1. Wsparcie na rzecz uzyskania dobrej jakości zatrudnienia:
7.1.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
7.1.2. Wsparcie na rzecz zmiany zatrudnienia na dające lepsze perspektywy
rozwoju zawodowego.
7.1.3. Kompleksowe rozwiązania
sprzyjające podejmowaniu przez
cudzoziemców pracy długoterminowej, szczególnie w zawodach
deficytowych.
7.1.4. Systemowe działania ułatwiające reemigrantom podejmowanie
aktywności zawodowej.
7.2. Działania wspierające aktywizację społeczno-zawodową adresowane
do pracodawców:
7.2.1. Wdrażanie rozwiązań z zakresu kształtowania przyjaznego,
prozdrowotnego środowiska pracy, zwłaszcza w kontekście zagrożeń
psychospołecznych.
7.2.2. Upowszechnianie stosowania elastycznych form świadczenia pracy oraz
wdrażanie
rozwiązań
(organizacyjnych,
technologicznych)
umożliwiających rozwój pracy zdalnej.
7.2.3. Zwiększanie skłonności pracodawców do inwestowania w aktualizację
wiedzy i rozwój kompetencji pracowników.
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7.2.4. Działania na rzecz wsparcia zatrudnienia, w szczególności osób
z niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 50. roku życia.
7.3. Programy przekwalifikowywania pracowników zagrożonych utratą pracy
lub pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
7.4. Rozwój ekonomii społecznej.
7.5. Doskonalenie i dostosowywanie działań służb zatrudnienia do aktualnej sytuacji
na rynku pracy.

1.5 Odniesienie do dokumentów strategicznych określonych na szczeblu powiatu
myślenickiego
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2014-2020 jest
dokumentem, który przyjmuje w ramach poszczególnych obszarów zespół celów
bezpośrednio związanych z zagadnieniami znajdującymi się w kręgu tematów poruszanych
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego. Wśród nich m.in.
należy szczególnie wyróżnić poniżej opisane cele wchodzące w obszar pn. „Sprawy społeczne
i potencjał instytucjonalny”. Ich brzmienie kształtuje się następująco:
 Dostosowana oferta edukacyjna dla potrzeb rynku pracy.
 Zintegrowane, aktywne, o wysokim poczuciu bezpieczeństwa społeczeństwo,
w tym zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym.
 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, szczególnie ochrony zdrowia,
zabezpieczenia i wsparcia społecznego.
Powyższe cele wpisują się w potrzeby i obszary, w których Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych określa zwarty katalog celów i działań koniecznych do wyrównywania
diagnozowanych nierówności i zaburzeń funkcjonowania na gruncie społecznoekonomicznym na terenie powiatu myślenickiego. Należy ponadto zaznaczyć, że w chwili
opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych trwają prace nad nową
Strategią Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030.

2. Charakterystyka powiatu myślenickiego
Powiat myślenicki zajmuje powierzchnię 673 km² i jest położony w południowej części
Województwa Małopolskiego. Od wschodu powiat myślenicki graniczy z powiatami:
bocheńskim oraz limanowskim. Południowa granica powiatu myślenickiego przylega
do powiatu nowotarskiego. Natomiast od strony zachodniej graniczy z powiatami: suskim
i wadowickim. Powiaty: krakowski oraz wielicki, sąsiadują z powiatem myślenickim od strony
północnej.
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„Większość powiatu myślenickiego leży w malowniczej dolinie Raby okolonej górami
Beskidu Średniego i Wyspowego, a północną jego część stanowią wzniesienia Pogórza
Wielickiego
oraz
Dolina
Skawinki.
Okolice
Dobczyc,
Myślenic
łączą
w sobie cechy obszarów górskich i wyżynnych. Największe góry: Luboń Wielki 1022 m,
Szczebel 977 m, Lubomir 904 m, Łysina 891 m, Koskowa Góra 866 m, Kotoń 857 m,
Zębalowa 858 m, Ciecień 829 m, Kamiennik 818 m, Uklejna 680 m, Chełm 654 m. Równie
ważnym elementem krajobrazu są łany pól na zboczach, czasem położone bardzo wysoko,
malowane całą paletą barw (zmienność upraw, pory roku). Dogodność połączeń, a przede
wszystkim „zakopianka” - droga łącząca Kraków z Zakopanem zachęcają do korzystania z
uroków Beskidu Średniego. […] Bogactwo naturalnego krajobrazu uzupełniają liczne
osobliwości turystyczne i okazy przyrodnicze. Na terenie powiatu znajduje się 95 pomników
przyrody. Aż 91 z nich to sędziwe drzewa, z których największym jest dąb w Osieczanach (680
cm obwodu), a pozostałe znane to: ,,Lipka" na Górze Plebańskiej w Myślenicach, lipa
,,Marysieńka" w Dobczycach, wg tradycji zasadzona przez Jana III Sobieskiego i słynne ,,Cisy
Raciborskiego" w Harbutowicach, z których starszy liczy ponad 660 lat oraz liczne starodrzewy
przy zabytkowych budowlach - kościołach i dworach. Pomniki przyrody nieożywionej to: głaz
narzutowy w Dobczycach oraz skałki piaskowcowe: ,,Diabelskie Kamienie" w Krzesławicach,
Rudniku oraz ,,Kamień Grzyb" w Zegartowicach. Walory Ziemi Myślenickiej podkreślają
niezwykle urokliwe okolice Tokarni oraz Wiśniowej. Do innych ciekawostek przyrodniczych
powiatu należą: 26-metrowa jaskinia szczelinowa ,,Zimna Dziura" w masywie góry Szczebel k.
Lubnia, starodrzew ,,Lipiny" w Pcimiu, skałki ,,Diabelski" i ,,Wielki Kamień" w Stróży oraz skałka
,,Kopytko" i źródełko Błogosławionej Anieli Salawy w Sieprawiu.
Na terenie powiatu znajduje się Zbiornik Dobczycki (zwany również Jeziorem
Dobczyckim). Jest to sztuczny zbiornik, który utworzono w latach 1985-87 grodząc tamą rzekę
Rabę w Dobczycach i zalewając część doliny Raby na odcinku Dobczyce-Osieczany. Zbiornik
Dobczycki, stanowi rezerwuar wody pitnej dla Krakowa, w związku z tym zabronione jest
jakiekolwiek korzystanie z wody tego zbiornika dla celów rekreacyjnych czy gospodarczych.
Powierzchnia akwenu wynosi 10,65 km2, średnia głębokość 11 m, max. głębokość ok. 28 m.
Ogromna powierzchnia zbiornika oraz gęsto zalesione brzegi nadają mu charakter naturalnego
jeziora. Długość jeziora wynosi ok. 8 km, szerokość średnio 1 km. Jest jednym z największych
zbiorników wodnych w Polsce.”9

9

cyt. za. https://www.myslenicki.pl/index.php/powiat/o-powiecie/charakterystyka-powiatu, według stanu na
29 maja 2021 roku.
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Schemat nr 2 - Usytuowanie powiatu myślenickiego względem powiatów
sąsiadujących

Źródło: Portal geostatystyczny GUS https://geo.stat.gov.pl/imap/ wg stanu na 29 maja 2021 roku

Powiat swoim zasięgiem obejmuje obszar trzech gmin miejsko-wiejskich: Dobczyce,
Myślenice i Sułkowice oraz sześciu gmin wiejskich: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw,
Tokarnia i Wiśniowa. Powiat myślenicki zamieszkiwany był przez 127 872 osób według stanu
na koniec pierwszego półrocza 2020 roku.
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Schemat nr 3 - Gminy znajdujące się na terenie powiatu myślenickiego

Źródło: Portal geostatystyczny GUS https://geo.stat.gov.pl/imap/ wg stanu na 29 maja 2021 roku

Na terenie powiatu myślenickiego według stanu na koniec pierwszego kwartału
2021 roku widniało w rejestrze REGON łącznie 14.610 podmiotów gospodarki narodowej
(bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne).
Najliczniejszą grupę stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników – 14.171 podmiotów.
W sektorze prywatnym firm zarejestrowanych było 14.307, z czego 11.952 stanowiły osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Struktura podmiotów gospodarczych na terenie powiatu myślenickiego
z uwzględnieniem klasyfikacji działalności PKD wskazuje, że dominującym sektorem jest
budownictwo. Kolejną pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest
działalność w obszarze handlu hurtowego i detalicznego, ze znaczącą przewagą handlu
detalicznego. Trzecią z kolei grupę stanowią podmioty działające w sektorze działalności
związanej z przetwórstwem przemysłowym. Warto jednak podkreślić, że to właśnie podmioty
działające w sektorach: budownictwa, handlu oraz przetwórstwa przemysłowego w 2019 roku
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generowały 40% miejsc pracy na terenie powiatu myślenickiego. Podobną wielkość miejsc
pracy w tym okresie wygenerował sektor gospodarki związany z: rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem.

2.1 Pomoc Społeczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania wynikające
w szczególności z ustaw: o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jak również ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skupia się w kilku najważniejszych
obszarach działalności tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
świadczenie specjalistycznego poradnictwa,
wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie,
przyznawanie świadczeń i dodatków na rzecz rodzin zastępczych,
pomoc usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
przyznawanie dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
realizacja programów finansowanych ze środków PFRON.

W ramach swojej działalności PCPR dokonuje zmiany decyzji ustalających mieszkańcom
skierowanym do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. opłaty za pobyt w DPS – w przypadku
każdorazowej zmiany wysokości ich dochodu mającej wpływ na przedmiotowe opłaty.
Na szczególną uwagę zasługuje realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zadań w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu myślenickiego. Wymienić tu należy m.in.
tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin pomocowych, w tym pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie wsparcia dla istniejących
rodzin zastępczych poprzez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia,
organizowanie pomocy wolontariuszy, prowadzenie poradnictwa i terapii, zapewnianie
pomocy prawnej, a także przyznawanie świadczeń pieniężnych, dotyczących dzieci
umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz pomocy osobom
usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.
Wsparcie osób z niepełnosprawnością stanowi jeden z głównych obszarów działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Mieszkańcy mogą np. korzystać
z dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w przedmioty
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ortopedyczne i środki pomocnicze. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność w realizacji
przez PCPR programów finansowanych ze środków PFRON do których należą m.in. programy:
Aktywny Samorząd oraz Wyrównywanie Różnic Między Regionami.

Ośrodki Pomocy Społecznej
Realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, realizacji programów profilaktycznych oraz projektów systemowych.
Działają jako jednostki organizacyjne gmin. Pomoc społeczna zapewniona na poziomie
ośrodków pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Ponadto zapobiega trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem. Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w formie pieniężnej
i niepieniężnej. Świadczenia pieniężne to: zasiłek stały - przyznawany dla osób całkowicie
niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłek okresowy –
przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
ewentualnie możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego, zasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie
niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy można
również otrzymać na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi, specjalny
zasiłek celowy – świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie
albo rodzinie, przekraczającym kryterium dochodowym.
Ośrodki pomocy społecznej udzielają wsparcia w ramach usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania podopiecznego.
Usługi opiekuńcze to niepieniężne świadczenie z pomocy społecznej obejmujące pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie, która
wymaga pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania mają
na celu zapewnienie możliwości dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim
dotychczasowym środowisku, pomimo ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu
podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Dzięki
zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, powyższe ograniczenia oraz bariery powinny być
niwelowane. Usługi opiekuńcze świadczone są adekwatnie do rozpoznanych potrzeb
i zakładają partycypację w kosztach przez osoby objęte opieką. W trakcie realizacji usług
opiekuńczych przyjmuje się założenie ścisłej współpracy z rodziną i najbliższym otoczeniem
wnioskodawcy.
Efektami usług opiekuńczych są:
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a)

poprawa sprawności fizycznej osoby korzystającej z usług lub utrzymanie jej
na dotychczasowym poziomie, poprawa kondycji psychicznej oraz integracja
ze społecznością adekwatnie do indywidualnych możliwości i potrzeb;

b)

utrzymanie stabilnego stanu zdrowia;
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c)

uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą
chorobą;

d)

kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy
pomocy opiekuna;

e)

poprawa samopoczucia;

f)

podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności i aktywności;

g)

zmniejszenie izolacji społecznej.

Przyznanie usług opiekuńczych następuje na podstawie decyzji administracyjnej,
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, podczas którego ustala się szczegółowy
zakres i wymiar udzielanej pomocy. Przyznając usługi opiekuńcze ustala się indywidualny
zakres usług ze wskazaniem konkretnych czynności, biorąc pod uwagę w szczególności:
a)

konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz inne uzasadnione potrzeby
świadczeniobiorcy, odpowiadające celom i mieszczące się w możliwościach OPS,

b)

sytuację socjalno-bytową
świadczeniobiorcy

c)

rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną świadczeniobiorcy,

d)

możliwości wykorzystania uprawnień i zasobów świadczeniobiorcy i jej otoczenia
(np. pomoc sąsiedzka, wolontariat).

(w

tym

warunki

mieszkaniowe)

i

rodzinną

Usługi opiekuńcze są odpłatne, ich wysokość uzależniona jest od dochodu klienta.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Poza usługami opiekuńczymi klientom przysługuje instytucjonalna pomoc w formie
pobytu w domach pomocy społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Ze względu na
stan zdrowia osoby kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, wśród
których należy wymienić domy dla:
1)

osób w podeszłym wieku;

2)

osób przewlekle somatycznie chorych;

3)

osób przewlekle psychicznie chorych;

4)

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5)

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6)

osób niepełnosprawnych fizycznie;

7)

osób uzależnionych od alkoholu.
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Ponadto ośrodki pomocy społecznej wspierają rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych zapewniona jest pomoc w formie wsparcia asystenta rodziny,
który ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich
poczucie wpływu na własne życie, oraz podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc asystenta
rodziny ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu
wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz
motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.
Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci
w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.
Asystent wspiera rodziny w których występują problemy rodzinne a także te, które potrzebują
pomocy w odzyskiwaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania. Wsparcie rodziny w takiej
formie wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wsparcie to realizowane jest także przy uczestnictwie i pomocy przedstawicieli innych
instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodziny. Wsparcie asystenta rodziny zakłada
opracowanie z rodziną planu pracy, na podstawie którego realizowane są poszczególne
działania, mające doprowadzić do usamodzielnienia się rodziny, nabyciu przez nią
umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych; nabycia
umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem rodziny; właściwego pełnienia funkcji
rodzicielskich.
Ważnym elementem pracy ośrodków pomocy społecznej jest świadczenie pracy
socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych. Metodyka działania pracownika
socjalnego zakłada m.in. poprzedzenie analizy sytuacji rodziny w oparciu o zasoby oraz
jej ograniczenia, opracowaniem z rodziną/osobą celu dalszej pracy socjalnej oraz jej realizacji.
Analizę sytuacji rodziny przeprowadza się za pomocą narzędzi takich jak kwestionariusz
wywiadu środowiskowego lub innej specjalistycznej dokumentacji, służącej precyzyjnemu
opracowaniu diagnozy rodziny. Świadczenie pracy socjalnej może odbywać się m.in. poprzez
monitorowanie sytuacji osoby/rodziny, edukowanie, poradnictwo specjalistyczne, pomoc
w przygotowaniu do pełnienia określonej roli społecznej. Istotą pracy socjalnej jest także
podejmowanie rożnego rodzaju interwencji np. odebranie dziecka wobec bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia lub wobec osób starszych pozostawionych bez należytej opieki albo
doświadczających przemocy domowej. Działaniem w ramach pracy socjalnej jest także
występowanie na rzecz osoby/rodziny do innych instytucji, celem objęcia pomocą według
ich kompetencji. Natomiast praca socjalna z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej, polega głównie na monitorowaniu ich sytuacji życiowej, edukowaniu
w zakresie nabywania właściwych kompetencji wychowawczych, ocenianiu oraz opiniowaniu
dla organizatorów pieczy zastępczej ich gotowości i motywacji do ponownego przejęcia opieki
nad dzieckiem.
Na terenie powiatu myślenickiego działania w obszarze pomocy społecznej na szczeblu
gminnym realizowane są przez poniżej wskazane ośrodki.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach
Centrum Usług Społecznych w Myślenicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

Wpisując się w katalog zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznego
poradnictwa oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na terenie powiatu myślenickiego
funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, który jest powiatową jednostką
organizacyjną pomocy społecznej, komplementarną dla PCPR. Głównym zadaniami OIKiP są:
1. prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu;
2. udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, socjalnego,
prawnego, a także rodzinnego obejmującego problemy funkcjonowania rodziny,
w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapii rodzinnej;
3. udzielanie, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy dla
wymagających tej formy wsparcia osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie;
4. animowanie i prowadzenie grup samopomocowych i grup wsparcia;
5. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
6. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz
poradnictwa specjalistycznego;
7. opracowywanie i realizacja:
a) powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu
udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych kryzysem,
c) programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie;
8. realizacja programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie opracowanych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego;
9. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
w tym tworzenie i realizacji programów osłonowych.

Powiatowe jednostki działające w obszarze pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej oraz
pieczy zastępczej
Powiat myślenicki dysponuje rozbudowaną siecią całodobowych i dziennych placówek,
z pomocy których mogą skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne oraz samotne lub ich
27
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rodziny. Na terenie powiatu prowadzone są trzy domy pomocy społecznej, łącznie
dysponujące (według stanu na koniec marca 2021 roku) 206 miejscami, dwa środowiskowe
domy samopomocy posiadające 83 miejsca, jeden warsztat terapii zajęciowej z dwoma filiami
- łącznie dla 100 uczestników oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu:
socjalizacyjnego i rodzinnego - łącznie dla 22 wychowanków. Szczegółowy ich wykaz został
zaprezentowany w dalszej części niniejszego dokumentu.
Ponadto na terenie powiatu myślenickiego działają dwa środowiskowe domy
samopomocy prowadzone przez Gminy Raciechowice i Dobczyce oraz dzienny dom seniora
prowadzony przez Gminę Myślenice.

2.2 Ochrona Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Powiatowa jednostka świadcząca usługi medyczne dla mieszkańców powiatu
myślenickiego i powiatów sąsiednich dysponuje 11 oddziałami szpitalnymi, które końcem
2019 roku dysponowały 322 łóżkami. Należy wśród nich wymienić:
1. Wewnętrzny – 50 łóżek
2. Neurologiczny – 17 łóżek
3. Anestezjologii – 4 łóżka
4. Pulmonologiczny – 29 łóżek
5. Zakaźny - 20 łóżek
6. Dziecięcy – 28 łóżek
7. Ginekologiczno-Położniczy – 42 łóżka
8. Chirurgii – 36 łóżek
9. Urazowo-Ortopedyczny – 18 łóżek
10. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – 44 łóżka
11. Neonatologiczny – 34 łóżka
Natomiast ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowana jest w kilkunastu
poradniach specjalistycznych. Obejmują one następujące specjalizacje:
1. Alergologiczną
2. Kardiologiczną
3. Reumatologiczną
4. Neonatologiczną
5. Ginekologiczno-Położniczą
6. Onkologiczną
7. Neurologiczną
8. Urologiczną
9. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
10. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
11. Chirurgii Dziecięcej
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12. Gastroenterologiczną
13. Zdrowia Psychicznego
14. Leczenia Uzależnień
15. Medycyny Pracy
16. Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc
17. Chorób Zakaźnych
18. Rehabilitacyjną
Należy ponadto podkreślić, że na terenie powiatu myślenickiego w 2019 r.
zrealizowanych zostało sześć programów profilaktycznych w obszarze ochrony zdrowia.
Obejmowany one m.in10:
1. Program profilaktyki próchnicy
2. Edukacyjny program powiatu myślenickiego z zakresu bezpieczeństwa i udzielania
pierwszej pomocy
3. Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy
4. Program profilaktyki sepsy – szczepień przeciw meningokokom typu C
5. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
6. Program profilaktyki raka płuc
W ramach opisu systemu ochrony zdrowia poddano analizie liczbę aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego. Wskaźnik liczby ludności przypadającej
na aptekę wskazuje na stosunkowo niższą ich dostępność na terenie powiatu w porównaniu
do obszarów kraju i województwa. Według danych GUS w 2019 roku na terenie powiatu
w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało 3.753 mieszkańców,
dla porównania w kraju wartość tego wskaźnika wyniosła 3.124, a w woj. małopolskim 3.212.

2.3 Edukacja
W obszarze działalności edukacyjnej na terenie powiatu myślenickiego funkcjonuje sieć
placówek oświatowych wypełniających swoje zadania w zakresie kształcenia na poziomie
szkolnictwa średniego dla młodzieży, specjalnego oraz poradnictwa psychologicznopedagogicznego.
W zakresie placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat
myślenickiego w 2019 roku funkcjonowały podmioty wskazane w poniżej tabeli.

Tabela nr 1 – Liczba szkół w poszczególnych zespołach na terenie powiatu
myślenickiego w 2019 roku
Zespół
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Myślenicach

Szkoła
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Myślenicach
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Myślenicach

10

por. Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w Roku 2019, s. 90
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Zespół
Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja
Reja w Myślenicach
Zespół Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego w Myślenicach
Zespół Szkół im. ks. Józefa
Tischnera w Dobczycach
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Bohaterów
Monte Cassino w Lubniu
Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
w Sułkowicach

Szkoła
Technikum nr 1 w Myślenicach
Technikum nr 1 w Dobczycach
Technikum nr 2 w Myślenicach
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Dobczycach
I Liceum Ogólnokształcące w Dobczycach
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubniu
Technikum w Lubniu
Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego
w Sułkowicach
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Sułkowicach
Technikum im. Karola Wojtyły w Sułkowicach

Zespół Szkół Małopolska Szkoła
II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
Gościnności w Myślenicach
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Powiatu Myślenickiego w 2019 roku

Łącznie w szkołach prowadzonych przez powiat w 2019 roku pobierało naukę
4.837 uczniów. Największą grupę stanowili uczniowie techników. Na drugim miejscu pod
względem liczby uczniów w badanym okresie znalazły się licea ogólnokształcące dla młodzieży.
Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 2 – Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół na terenie powiatu
myślenickiego w 2019 roku
Wyszczególnienie
Liceum ogólnokształcące dla młodzieży
I Liceum Ogólnokształcące w Dobczycach
I liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
IV Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Sułkowicach
Branżowa Szkoła
Branżowa Szkoła I stopnia a nr 1 w Dobczycach
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Myślenicach
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubniu
Branżowa Szkoła I stopnia w Sułkowicach
Technikum
Technikum nr 1 w Dobczycach
Technikum nr 1 w Myślenicach
Technikum nr 2 w Myślenicach
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Liczba uczniów ogółem
1523
220
919
360
24
18
18
944
249
454
118
123
2352
584
980
402
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Wyszczególnienie
Technikum w Lubniu
Technikum w Sułkowicach
Suma końcowa

2021

Liczba uczniów ogółem
181
205
4837

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Powiatu Myślenickiego w 2019 roku

Ponadto na terenie powiatu myślenickiego działają niepubliczne placówki oświatowe.
Należy wśród nich wymienić11:







Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobczycach
Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myślenicach
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Myślenicach
Prywatne Technikum w Myślenicach
1 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące NEO TM SCHOOL w Myślenicach

Edukacja specjalna na terenie powiatu myślenickiego realizowana jest przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach. Jest on placówką dydaktyczno-wychowawczą
i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz
niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem, w wieku od 7 do 24 lat.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości
do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspokajanie ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Organem prowadzącym jest
Województwo Małopolskie. Oferta edukacyjna SOSW obejmuje:





Szkołę Podstawową 8 letnią,
Branżową Szkołę I stopnia 3 letnią,
Szkołę Przysposabiającą do Pracy 3 letnią,
Internat.

Zadania SOSW w Myślenicach są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej
pedagogiki specjalnej oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dostosowanych
do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności wychowanków,
a w szczególności poprzez:
1) organizację
procesu
edukacyjno-terapeutycznego
w
szkołach
Ośrodka
w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich
wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania
dostosowanym do tempa rozwoju dziecka;
2) podejmowanie wspierania rozwoju wychowanków przez zorganizowaną działalność
psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o rzetelną, wielokrotną, interdyscyplinarną
diagnozę wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka;

11

por. https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/edukacja/szkoly/szkoly-niepubliczne, według
stanu na 29 maja 2021 r.
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3) opracowywanie i realizowanie programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb
dziecka;
4) rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych;
5) stosowanie aktywnych metod nauczania;
6) wypracowanie koncepcji kształcenia zawodowego i przygotowanie do pracy
w powiązaniu z rynkiem pracy;
7) śledzenie przebiegu edukacji i terapii dziecka we współpracy z rodzicami;
8) tworzenie warunków partnerskiej współpracy z rodzicami;
9) prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do prawidłowej
adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych;
10) zapewnienie wychowankom doradztwa edukacyjno- zawodowego, odpowiednio
do ich indywidualnych potrzeb.

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

W obszarze diagnozowania dzieci i młodzieży na terenie powiatu myślenickiego
funkcjonują dwie publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Myślenicach
i Dobczycach. Ponadto działają następujące poradnie niepubliczne:
 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SPECJALMED w Dobczycach,
 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach,
 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Progres” w Sułkowicach.
Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem
i kształceniem młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zakresie diagnostyki i terapii psychologicznej realizowane jest: prowadzenie diagnozy
psychologicznej dla dzieci młodzieży i dorosłych pod kątem m.in. specyficznych trudności
w uczeniu się i innych problemów szkolnych, również na potrzeby Powiatowych Zespołów
Orzekania o Niepełnosprawności i w innych ważnych sprawach dotyczących problemów
emocjonalnych.
Natomiast w zakresie diagnostyki i terapii pedagogicznej - diagnoza problemów dzieci
i młodzieży głównie związana z tzw. specyficznymi trudnościami w uczeniu się jak: dysleksja,
dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia.
W zakresie diagnozy i terapii logopedycznej: przeprowadzenie diagnozy związanej
z opóźnieniem rozwoju mowy, korektą wad wymowy oraz niepłynności mowy dzieci młodzieży
i dorosłych.
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2.4 Bezpieczeństwo
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

Teren powiatu myślenickiego zabezpieczany jest w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
Głównym obszarem działania jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami. Komenda Powiatowa PSP prowadzi aktywną współpracę
ze strukturami OSP, polegającą na zabezpieczeniu gotowości operacyjnej jednostek OSP.
Wśród najważniejszych należy wymienić: wyposażanie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
analizowanie potrzeb operacyjnych w celu włączenia jednostek OSP do KSRG, jak również
wyposażanie w specjalistyczny sprzęt ratownictwa komunikacyjnego. Ponadto organizowane
są szkolenia dla strażaków OSP. Na terenie powiatu myślenickiego funkcjonuje 56
ochotniczych straży pożarnych.

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Podejmuje działania w obszarze ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego
transportu i komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego
korzystania. Ponadto prowadzona jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych
i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych.
Godnym zwrócenia uwagi jest podejmowanie działań w ramach tworzenia i realizacji,
we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami
pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa
i porządku w miejscach publicznych,
b) zwalczanie przestępczości,
c)

ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzona jest również edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących
utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału
w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu.
Edukacja mieszkańców obejmuje również, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży szkolnej - zagadnienia bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania
zagrożeniom w ruchu drogowym. Opracowywane i wdrażane są programy propagujące zasady
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podejmowana jest stała współpraca z placówkami
oświatowymi, samorządowymi i przedstawicielami lokalnej prasy, w tym organizowanie
konkursów i zawodów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów placówek
oświatowych na terenie powiatu.
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Komenda Powiatowa Policji podejmuje ponadto aktywne działania ukierunkowane na
zwalczanie przestępczości oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich
rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie. Prowadzona jest stała analiza stanu
zagrożenia zjawiskami przestępczości i patologii społecznej w celu wypracowania modelowych
rozwiązań i propagowanie sposobów ograniczania i skutecznego zapobiegania przestępczości,
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży.

2.5 Rynek Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
Głównym obszarem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach jest realizacja
zadań określonych w: ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, innych właściwych przepisach prawa,
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej. Celem, do którego dąży PUP w ramach realizowanych działań jest osiągnięcie:
1)
2)
3)
4)
5)

pełnego i produktywnego zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich,
osiągnięcie wysokiej jakości pracy,
wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej,
zwiększania mobilności na rynku pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy opracowuje Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy dla Obszaru Powiatu Myślenickiego, w którym przyjmowane są cele
i kierunki działań poprawiające warunki funkcjonowania lokalnego rynku pracy.

2.6 Organizacje Pozarządowe
Obszar powiatu myślenickiego charakteryzuje się bardzo dużym wskaźnikiem
zaangażowania trzeciego sektora. Na terenie powiatu funkcjonuje 345 organizacji
pozarządowych, które aktywnie działają w różnych dziedzinach na rzecz społeczności
lokalnych, 17 spośród nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Należy zaznaczyć,
że liczba ta zawiera 56 ochotniczych straży pożarnych.
Wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
szczególną uwagę należy zwrócić na poniżej opisane.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA
Podejmuje głównie działalność integracyjną, która przyjmuje najczęściej formę
organizowania wycieczek i obozów dla osób z niepełnosprawnościami. Realizowana jest
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ponadto pomoc w wyszukiwaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz
świadczenie dla nich pomocy materialnej.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice
Jednym z podstawowych działań Stowarzyszenia jest rozwój osób niepełnosprawnych
poprzez działalność w sferze kultury. Służy temu organizowany od 2014 roku konkurs piosenki
„Śpiewam Sercem”. W konkursie brało udział początkowo ok. 20 uczestników, obecnie liczba
ta waha się od 80 do 100 osób z całego powiatu, oraz ok. 400 widzów na widowni są to również osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Konkurs ten to przede wszystkim
możliwość zaprezentowania własnych umiejętności oraz talentów, to szansa wystąpienia
na dużej scenie osób, które są wykluczone z tego typu konkursów dostępnych dla pozostałej
części społeczeństwa. To nauka zdrowej rywalizacji, rozwój i odkrywanie talentów,
zainteresowań, determinacji, przełamywania własnych słabości. Łatwo zauważyć progresywny
rozwój tej imprezy, gdyż z roku na rok jej poziom wzrasta. Konfrontacje muzyczne,
bo tak brzmi pełna nazwa tego wydarzenia, odbywają się również z niebywałą korzyścią dla
niepełnosprawnych widzów. Na co dzień zdecydowana większość z nich, pozbawiona jest
jakiejkolwiek możliwości udziału w wydarzeniach kulturalnych. W konkursie wszyscy
uczestnicy mogą dodatkowo obejrzeć film lub wziąć udział w koncercie zaproszonej gwiazdy.
Kolejnym obszarem, w którym Stowarzyszenie podejmuje działania, jest sport.
Systematycznie, raz w tygodniu, całymi rodzinami członkowie pod okiem instruktora biorą
udział w zajęciach basenowych. Jak wiadomo pływanie doskonale wpływa na poprawę
kondycji, wydolność płuc i układu krążenia, koryguje wady postawy, co w przypadku
podopiecznych stowarzyszenia jest nieocenioną korzyścią. Raz w roku Stowarzyszenie
organizuje wewnętrzne zawody pływackie mające na celu konfrontacje zdobytych
umiejętności.
Pływanie to nie jedyna dziedzina sportu, którą czynnie uprawiają podopieczni
Stowarzyszenia. Aktywnie biorą udział w zawodach organizowanych przez Olimpiady
Specjalne Polska Małopolska. Taka aktywność jest dla nich bardzo ważna. Poprawia
ich kondycję i zdrowie, kształtuje charaktery, uczy zdrowej rywalizacji, rozwija, odkrywa
sportowe talenty, rodzi zainteresowania, uczy pracy zespołowej, wreszcie pozwala
na integrację i spędzanie czasu w ciekawy, aktywny i efektywny sposób.
Jednym z podstawowych celów działalności Stowarzyszenia jest także organizacja czasu
wolnego. Kilka razy w roku organizowane są jedno lub kilkudniowe wycieczki dla całych rodzin,
które często połączone są z zajęciami, warsztatami, zabawami. Najważniejszym
przedsięwzięciem jest organizowany corocznie wyjazd wakacyjny. Taki wyjazd, który generuje
największe koszty finansowe i organizacyjne jest dla wielu członków jedyną okazją
do wspólnego wyjazdu całej rodziny. Odpoczynek i rewitalizacja są bardzo potrzebne nie tylko
dzieciom obarczonym niepełnosprawnością, ale również rodzicom i rodzeństwu.
Ponadto w różnej formie organizowane są wewnętrzne spotkania z okazji Dnia Dziecka,
Mikołaja oraz wspólne grillowanie, palenie ogniska i biesiadowanie. Na stałe w harmonogram
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Stowarzyszenia wpisał się coroczny Rodzinny Piknik Integracyjny, którego istnienie ma bardzo
wiele pożytecznych aspektów dla samego Stowarzyszenia, ale również wszystkich osób
z niepełnosprawnościami oraz całej społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych KRZCZONÓW
Stowarzyszenie prowadzi działalność mającą na celu poprawę życia osób
z niepełnosprawnościami oraz ich integrację ze środowiskiem. Głównym celem pracy
Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans w dostępie do zajęć rehabilitacyjnych oraz
umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym jak również wzrost wiedzy
na temat przysługujących praw dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia"
Jego głównym zadaniem jest prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej,
zawodowej i leczniczej osób z niepełnosprawnościami, zmierzających do osiągnięcia przez nich
jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wśród
szerokiego zakresu realizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć należy szczególnie
zwrócić uwagę na:
 Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza
w Harbutowicach.
 Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyjnych
na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie
osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia.
 Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
 Prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym
młodzieżowych i dorosłych grup wolontariuszy.
Stowarzyszenie "Kolonia” prowadzi od lat, na zlecenie Powiatu Myślenickiego, dzienny
środowiskowy dom samopomocy w Sułkowicach z filią w Lubniu. Natomiast kolejną taką
placówkę w Myślenicach prowadzi (również na zlecenie Powiatu), myślenickie Koło Polskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Swoją prężną działalność na terenie powiatu myślenickiego realizuje również CARITAS
Archidiecezji Krakowskiej, który m.in. prowadzi na rzecz Powiatu Myślenickiego dwie placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
Szczegółową informacje o fundacjach i stowarzyszeniach (bez pozostałych form
organizacyjno-prawnych) działających na terenie powiatu myślenickiego zawiera poniższa
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tabela. Aktywnie działających fundacji i stowarzyszeń w dniu 29 maja 2021 roku
zarejestrowanych było 172 na terenie powiatu myślenickiego.

Tabela nr 3 – Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu myślenickiego
Miejscowość
BĘCZARKA

BRZĄCZOWICE
BRZEZOWA
CZASŁAW

CZECHÓWKA
DOBCZYCE

Forma
organizacyjnoNazwa
prawna
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE BĘCZARKA RAZEM
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
"DAMY RADĘ"
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKI
STOWARZYSZENIE RIDDLY GAMES
FUNDACJA AQUANAUT-DIVETARGET NA RZECZ OCHRONY
Fundacje
EKOSYSTEMÓW WODNYCH
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZEZOWA I OKOLIC
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE " PO HORYZONT"
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI, ROZWOJU I PROMOCJI WSI
CZASŁAW
STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH
Stowarzyszenia
W CZECHÓWCE
Fundacje
FUNDACJA "OKNO NADZIEI"
FUNDACJA E-NABLE POLSKA
UKRAIŃSKO - POLSKA FUNDACJA PSARY
Stowarzyszenia "STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PORABIE"
DOBCZYCKIE STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
DOBCZYCKIE STOWARZYSZENIE PARTNERSTWA MIAST
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W DOBCZYCACH
STOWARZYSZENIE "NASZE MIASTO - NASZE DECYZJE"
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINA
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZINY WIĘŹ
STOWARZYSZENIE KAT DOBCZYCE
STOWARZYSZENIE ŁUCZNICZE ACHILLES
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY DOBCZYCE
STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ W DOBCZYCACH "FUNDUSZ ROZWOJU SZKOŁY"

DROGINIA
DZIEKANOWICE
GLICHÓW
GŁOGOCZÓW

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY "CHARSTEK"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU PLACÓWEK
Stowarzyszenia
OŚWIATOWYCH W DROGINI "W LEPSZE JUTRO"
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY IM. BOHATERÓW
Stowarzyszenia
TAJNEGO NAUCZANIA W DZIEKANOWICACH
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH "GLICHOWIANKA"
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GLICHÓW I OKOLIC
Fundacje
FUNDACJA "AKADEMIA SPORTU I NAUKI"
FUNDACJA "OD POCZĄTKU DO KOŃCA"
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Miejscowość

GRUSZÓW
HARBUTOWICE

JASIENICA
JAWORNIK

KAWEC
KĘDZIERZYNKA
KOBIELNIK
KORNATKA

KRZCZONÓW

KRZESŁAWICE
KRZYSZKOWICE
KRZYWACZKA

LUBIEŃ

ŁĘKI
MYŚLENICE
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Forma
organizacyjnoNazwa
prawna
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W GŁOGOCZOWIE
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GŁOGOCZOWA
PARAFIALNA FUNDACJA ROZWOJU ROLNICTWA
Fundacje
W GRUSZOWIE W LIKWIADCJI
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI GRUSZOWSKIEJ
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ CIS W HARBUTOWICACH
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HARBUTOWIC
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARBUTOWIC "SANGUSZKA"
W HARBUTOWICACH
STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA"
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE INICJATYW REGIONALNYCH "DWA ŚWIATY"
Stowarzyszenia "RÓŻA" STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET JAWORNIKA
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "SZWADRON" JAWORNIK
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JAWORNIKA
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE KAWEC RAZEM
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Stowarzyszenia
"COMMUNICARE"
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE "NASZ KOBIELNIK"
FUNDACJA K-OCHANA IMIENIA DANUTY SNOW SONG I SILVER
Fundacje
FOX
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH - KORNATKA
Stowarzyszenia
WESPÓŁ
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "GOŚCINIEC"
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH WSI KRZCZONÓW
STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE W KRZCZONOWIE
STOWARZYSZENIE PRZYJACÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KRZCZONÓW
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE MAŁA OJCZYZNA
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE ALETHEIA
Fundacje
FUNDACJA BRZEZINA
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE "MUZYCZNA PARANTELA"
STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ - SWOJSKIE KLIMATY
STOWARZYSZENIE MOC RÓŻNYCH RAZEM
STOWARZYSZENIE SKOTNICA DLA NATURY Z SIEDZIBĄ
W KRZYWACZCE
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
Stowarzyszenia
"KOMPENDIUM"
STOWARZYSZENIE KLUBU PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ I ORGANIZACJI
MONTE CASSINO
STOWARZYSZENIE NA RZECZ GIMNAZJUM W LUBNIU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W LUBNIU
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE "MY ŁĘCZANIE"
STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ MALINY Z BULINY
Fundacje
FUNDACJA AKTYWNEGO ROZWOJU "PROGRESJA"
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Forma
organizacyjnoprawna

2021

Nazwa
FUNDACJA EKOMINI
FUNDACJA OWOCNA
FUNDACJA PRZYSTANEK ZIEMIA
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU MYŚLENICKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I PROMOCJI OBRONNOŚCI
"MURAWA"
FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS
FUNDACJA TRZYMAM SŁOWO
FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTOWEGO TAŃCA
TOWARZYSKIEGO ABAT

Stowarzyszenia MYŚLENICKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW MUZYKÓW
MYŚLENICKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-KULTURALNE
MINERWA
MYŚLENICKIE STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE AQUARIUS
MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY
MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE "AS"
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO
W MYŚLENICACH
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ "LUBOMIR" W MYŚLENICACH
STOWARZYSZENIE " MŁODZI AKTYWNI - MYŚLENICE"
STOWARZYSZENIE "HUNTERS ASG"
STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I PUBLICYSTÓW
STOWARZYSZENIE EDUKACJI KREATYWNEJ
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH
STOWARZYSZENIE KLUB "MOTOSPORT" MYŚLENICE
STOWARZYSZENIE KLUB DYLEMATY MAMY I TATY
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY LADY FITNESS
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DZIELNICY ZARABIE
W MYŚLENICACH
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI "DALIN"
MYŚLENICE
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTU SWIMART
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE FERMATA POD NAZWĄ
ORKIESTRA REPREZENTACYJNA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
STOWARZYSZENIE MYŚLENICKIEJ GRUPY FOTOGRAFICZNEJ
"MGFOTO"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE
MYŚLENICKIM
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH AGAPE
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Forma
organizacyjnoprawna

Nazwa
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA
"DLA ZDROWIA"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MYŚLENICACH
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI
TECHNICZNEJ - SMART
STOWARZYSZENIE OBRONA TERYTORIALNA "HALNIAK"
MYŚLENICE
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY
MYŚLENICE
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NA RZECZ KSZTAŁCENIA
MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
STOWARZYSZENIE PIRAMIDA DZIAŁAŃ
STOWARZYSZENIE POMOC ZESPOŁOWI SZKÓŁ IM. ANDRZEJA
ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH
STOWARZYSZENIE POMOCY SZPITALOWI ZDROWIE
STOWARZYSZENIE PRZYTUL SIERŚCIUCHA
STOWARZYSZENIE ROZWOJU ORIENTEERINGU
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO BUSOLA
STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY JEDYNKA MYŚLENICE
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MYŚLENICE
TOWARZYSTWO CZYTELNI MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ "SŁOWO
I CZYN" W MYŚLENICACH
TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ W MYŚLENICACH
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO
UKLEJNA W MYŚLENICACH

OSIECZANY

Stowarzyszenia

PCIM

Stowarzyszenia

POLANKA
PORĘBA
POZNACHOWICE
DOLNE
RACIECHOWICE

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia

RUDNIK
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FRANCJI ZIEMIA MYŚLENICKA
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ZARABIE" STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MIODU SPADZIOWEGO
Z BESKIDU WYSPOWEGO
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI OSIECZANY
STOWARZYSZENIE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PCIMIU
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "TALENT"
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY, SPORTU I INFORMACJI
LOKALNEJ "NEDAN"
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ POLANKI
STOWARZYSZENIE SPORTOWNIA

Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE POLISH PRIDE
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE KRAINA
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŁOWIECTWA GRODZISKO
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE "PRINCIPIUM"
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SIEPRAW

SIERAKÓW

SKOMIELNA
BIAŁA

SKOMIELNA
CZARNA
SKRZYNKA
STRÓŻA

Forma
organizacyjnoprawna

Nazwa

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ KALINA W RUDNIKU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU RUDNIKA DIABELSKI
KAMIEŃ
Fundacje
FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
AGRAFKA
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA
Stowarzyszenia
PODKOWA
STOWARZYSZENIE POMAGAJMY RAZEM W GMINIE SIEPRAW
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI SIEPRAWSKIEJ
Fundacje
FUNDACJA DWÓR SIERAKÓW
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE GRANICA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PAŁACOWEGO
W SIERAKOWIE
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE " W KRĘGU PRZYJACIÓŁ"

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Fundacje
Stowarzyszenia

SUŁKOWICE

2021

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE AKTYWNI PO ZDROWIE W SKOMIELNEJ
BIAŁEJ
STOWARZYSZENIE POMOCY ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
OSIEDLI SKOMIELNEJ BIAŁEJ W WODĘ
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW SKOMIELNEJ CZARNEJ
I BOGDANÓWKI
TOWARZYSTWO ZIEMOWIT
FUNDACJA "RADOSNE DZIECKO"
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
NADZIEJA
"STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ" W SUŁKOWICACH
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
W SUŁKOWICACH - "KLUB SENIORA"
STOWARZYSZENIE GOSPODARNA GMINA
STOWARZYSZENIE KOWALI W SUŁKOWICACH
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁALNIA "MIĘDZY
DALINEM I GOŚCIBIĄ"

TENCZYN

STOWARZYSZENIE POMAGAMY LUDZIOM KREUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ KP_PL
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W SUŁKOWICACH "ADAŚ"
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH "TRADYCJA
I PRZYSZŁOŚĆ"
STOWARZYSZENIE RADOSNE SERCE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SUŁKOWIC "KOWADŁO"
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZABURZENIAMI
Stowarzyszenia
ROZWOJU
STOWARZYSZENIE TENCZYN
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Miejscowość
TOKARNIA

TRZEMEŚNIA
WIŚNIOWA

Forma
organizacyjnoNazwa
prawna
Fundacje
FUNDACJA WSPIERAM DOBRO
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE "JESIENNY LIŚĆ"
STOWARZYSZENIE TOKARZANKI
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY TOKARNIA
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH
Fundacje
FUNDACJA RÓWNI WOBEC ŻYCIA
Stowarzyszenia

ZAKLICZYN
ZASAŃ
ZEGARTOWICE

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE
W WIŚNIOWEJ

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KRÓLIKÓW
RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO
STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY BESKIDU WYSPOWEGO
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ARTYSTÓW "CEPRY"
STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE WIŚNIOWA
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKLICZYNA
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE "NASZA ZASAŃ"
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA OSP ZASAŃ
Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ZEGARTOWICE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

Źródło: https://ekrs.ms.gov.pl według stanu na 29 maja 2021 roku

3. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej
Rozdział poświęcony diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu myślenickiego
w swojej głównej strukturze obejmuje obszary z zakresu demografii, rynku pracy oraz
zagadnień będących przedmiotem oddziaływania systemu pomocy społecznej.

3.1 Struktura ludności w powiecie
Powiat myślenicki plasuje się na 9 miejscu, pośród powiatów ziemskich, pod względem
ogólnej liczby mieszkańców województwa małopolskiego. Według stanu na koniec
pierwszego półrocza 2020 roku liczba mieszkańców powiatu wyniosła 127 872 osób,
co stanowiło 3,7% ogółu populacji województwa. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.
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Tabela nr 4 - Rozkład ludności województwa małopolskiego wg stanu
na koniec I półrocza 2020 roku
Wyszczególnienie

Województwo

MAŁOPOLSKIE
Powiat bocheński
Powiat brzeski
Powiat chrzanowski
Powiat dąbrowski
Powiat gorlicki
Powiat krakowski
Powiat limanowski
Powiat miechowski
Powiat myślenicki
Powiaty
Powiat nowosądecki
Powiat nowotarski
Powiat olkuski
Powiat oświęcimski
Powiat proszowicki
Powiat suski
Powiat tarnowski
Powiat tatrzański
Powiat wadowicki
Powiat wielicki
Powiat m. Kraków
Miasta na
Powiat m. Nowy Sącz
prawach powiatu
Powiat m. Tarnów

Ludność
ogółem
3 413 931
107 023
93 125
124 190
59 147
108 778
280 403
131 997
48 689
127 872
216 994
191 882
110 900
153 125
43 160
84 197
201 454
68 120
159 971
129 984
780 981
83 762
108 177

Udział ludności powiatów
w ogólnej liczbie
mieszkańców
województwa
małopolskiego
100,0%
3,1%
2,7%
3,6%
1,7%
3,2%
8,2%
3,9%
1,4%
3,7%
6,4%
5,6%
3,2%
4,5%
1,3%
2,5%
5,9%
2,0%
4,7%
3,8%
22,9%
2,5%
3,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura
ludności
powiatu
myślenickiego
na
przestrzeni
ostatnich
5 lat, biorąc pod uwagę udział kobiet i mężczyzn, wykazuje się stabilnością, niedostrzegalne są
znaczące odchylenia w rozkładzie tych grup populacji. Zauważalna jest natomiast nieznaczna
tendencja powiększania się grupy kobiet w stosunku do liczby mężczyzn, zmiana ta przebiega
w bardzo wolnym tempie. Średnia wielkość udziału kobiet w populacji mieszkańców powiatu
w badanym okresie wyniosła 50,41%, a mężczyzn 49,59%. Szczegółowe dane zawarto
w poniższej tabeli.
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Tabela nr 5 - Stan ludności wg miejsca zamieszkania i płci
(stan na koniec I półrocza 2020 roku)
Wyszczególnienie
ogółem

Powiat myślenicki
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
liczba
udział
liczba
udział
liczba
udział
liczba
udział
liczba
udział
125 315 100,00% 125 955 100,00% 126 684 100,00% 127 262 100,00% 127 872 100,00%

mężczyźni 62 162 49,60% 62 504 49,62% 62 814
kobiety
63 153 50,40% 63 451 50,38% 63 870
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

49,58%
50,42%

63 086
64 176

49,57%
50,43%

63 356
64 516

49,55%
50,45%

Analizując strukturę mieszkańców powiatu myślenickiego na przestrzeni lat 2018-2020
zauważalny był wzrost ogólnej ich liczby. Badając natomiast rozmieszczenie mieszkańców
w poszczególnych gminach powiatu, należy stwierdzić, że ich udział w ogólnej liczbie
mieszkańców powiatu wykazuje się względną stabilnością, w badanym okresie nie zachodziły
istotne zmiany w tym obszarze. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 6 – Liczba mieszkańców powiatu myślenickiego wg miejsca zamieszkania
w podziale na gminy w latach 2018-2020
(stan na koniec pierwszego półrocza)
powiat / gmina
Powiat myślenicki
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

Rok
2018
2019
2020
liczba
udział
liczba
udział
liczba
udział
126 684 100,00% 127 262 100,00% 127 872 100,00%
15 214 12,01% 15 277 12,00% 15 330 11,99%
10 040
7,93%
10 061
7,91%
10 090
7,89%
44 131 34,84% 44 272 34,79% 44 530 34,82%
11 043
8,72%
11 096
8,72%
11 119
8,70%
6 359
5,02%
6 405
5,03%
6 441
5,04%
8 918
7,04%
8 993
7,07%
9 044
7,07%
14 864 11,73% 14 945 11,74% 15 044 11,76%
8 758
6,91%
8 796
6,91%
8 861
6,93%
7 357
5,81%
7 417
5,83%
7 413
5,80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując dynamikę zmian liczby mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu
myślenickiego należy stwierdzić, że na wyróżnienie zasługują pod tym względem gminy:
Raciechowice, Siepraw, Sułkowice oraz Tokarnia. W latach 2018-2020 wykazały się one
dodatnią dynamiką przyrostu liczby ich mieszkańców, przekraczającą tempo wzrostu
mieszkańców liczone dla całego powiatu, które w analizowanym okresie przyjęło wielkość 0,94%. Dynamika zmian liczby mieszkańców powiatu myślenickiego jest korzystna
w porównaniu do innych powiatów ziemskim wchodzących w skład województwa
małopolskiego. Wzrost liczby mieszkańców powiatu w latach 2018-2020, według stanu

44

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

2021

na koniec pierwszego półrocza, szybciej przebiegał jedynie na terenach powiatów: wielickiego
i krakowskiego.
W pozostałych gminach należących do powiatu myślenickiego przyrosty liczby ich
mieszkańców odnotowały wartości poniżej średniej powiatowej. Najmniejsze tempo
przyrostu liczby mieszkańców odnotowano na terenach gmin: Lubień, Pcim, Dobczyce
i Wiśniowa. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 7 – Dynamika zmian liczby mieszkańców w poszczególnych gminach
za lata 2018-2020 (stan na koniec I półrocza)
powiat / gmina

2018
liczba

liczba

Rok
2019
zmiana [%]
2018=100

Powiat myślenicki

126 684 127 262

0,46%

Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

15 214
10 040
44 131
11 043
6 359
8 918
14 864
8 758
7 357

0,41%
0,21%
0,32%
0,48%
0,72%
0,84%
0,54%
0,43%
0,82%

15 277
10 061
44 272
11 096
6 405
8 993
14 945
8 796
7 417

2020
zmiana [%]
liczba
2018=100
127
0,94%
872
15 330
0,76%
10 090
0,50%
44 530
0,90%
11 119
0,69%
6 441
1,29%
9 044
1,41%
15 044
1,21%
8 861
1,18%
7 413
0,76%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Istotną z punktu widzenie problemów społecznych jest struktura wiekowa mieszkańców
powiatu. Skupiając się na grupie wiekowej powyżej 65 roku życia, która stanowi jeden
z podstawowych obszarów oddziaływania jednostek pomocy społecznej, należy stwierdzić,
że grupa ta z upływem lat ma coraz większy udział w populacji mieszkańców powiatu.
We wszystkich gminach występuje jednoznacznie widoczny trend wzrostowy, co pokazują
dane z lat 2017 – 2019, zaprezentowane w poniższej tabeli. Zwrócić należy uwagę na fakt,
że udział mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu
wyniósł ponad 13%, według stanu na koniec 2019 roku. Na terenie trzech gmin
tj. Myślenice, Pcim oraz Raciechowice powyższy wskaźnik przekroczył poziomy, które można
było zaobserwować na obszarze całego powiatu. Uwzględniając stałe tempo przyrostu liczby
mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia oraz ponadprzeciętny udział tej grupy
wiekowej w ogóle populacji na terenie powyżej wskazanych gmin, należy w okresie
obowiązywania niniejszej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych podjąć szereg
działań, kierowanych do tej właśnie grupy społecznej.
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Tabela nr 8 – Liczba mieszkańców powiatu myślenickiego, z podziałem na gminy,
w wieku 65 lat i więcej w latach 2017 – 2019 (stan na koniec roku)
powiat / gmina

Powiat myślenicki
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw

Funkcjonalne
grupy wieku
ogółem
65 i więcej

liczba
127 028
17 103

udział
100,00%
13,46%

2019
liczba
udział
127 600
100,00%
17 652
13,83%

ogółem
65 i więcej
ogółem
65 i więcej
ogółem
65 i więcej

15 227
1 818
10 027
1 321
44 021
6 197

100,00%
11,94%
100,00%
13,17%
100,00%
14,08%

15 272
1 875
10 060
1 360
44 189
6 415

100,00%
12,28%
100,00%
13,52%
100,00%
14,52%

15 321
1 963
10 076
1 374
44 444
6 628

100,00%
12,81%
100,00%
13,64%
100,00%
14,91%

ogółem
65 i więcej
ogółem
65 i więcej
ogółem
65 i więcej

10 999
1 479
6 321
871
8 852
1 043

100,00%
13,45%
100,00%
13,78%
100,00%
11,78%

11 082
1 517
6 395
895
8 953
1 116

100,00%
13,69%
100,00%
14,00%
100,00%
12,47%

11 131
1 563
6 413
918
9 001
1 157

100,00%
14,04%
100,00%
14,31%
100,00%
12,85%

14 916
1 876
8 771
1 043
7 390
1 006

100,00%
12,58%
100,00%
11,89%
100,00%
13,61%

14 982
1 967
8 820
1 065
7 412
1 017

100,00%
13,13%
100,00%
12,07%
100,00%
13,72%

ogółem
14 826
100,00%
65 i więcej
1 815
12,24%
ogółem
8 730
100,00%
Tokarnia
65 i więcej
1 012
11,59%
ogółem
7 336
100,00%
Wiśniowa
65 i więcej
957
13,05%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Sułkowice

Rok
2018

2017
liczba
udział
126 339 100,00%
16 513
13,07%

Badając strukturę wiekową grupy mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia,
przeprowadzono analizę dynamiki jej przyrostu. Jako bazowy przyjęto 2017 rok i w odniesieniu
do niego zaprezentowano tempo wzrostu liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 lat.
Analiza zaprezentowana w poniższej tabeli pokazuję, że wraz z upływem czasu, wzrasta
również w zdecydowanie większym tempie liczba mieszkańców w wieku powyżej
65 roku życia. Wzrost ten na przestrzeni trzech lat 2017-2019 wyniósł prawie 7% w skali całego
powiatu. Odnosząc tą zmianę do przyrostu mieszkańców ogółem, który w latach
2017-2019 osiągnął wartość 1% - patrz poniższa tabela, należy stwierdzić, że przyrost liczby
mieszkańców powiatu myślenickiego w grupie wiekowej 65+ był prawie siedmiokrotnie
większy w porównaniu do przyrostu liczby mieszkańców ogółem.
W najbliższej przyszłości będzie to miało ogromne znaczenie dla obciążenia powiatu oraz
gmin w zakresie świadczeń socjalnych dla grupy seniorów. Jednakże wyżej opisywane zjawisko
nie jest jednorodne dla wszystkich gmin powiatu. Szczególną uwagę należy zwróci na gminy:
Dobczyce, Myślenice, Siepraw i Sułkowice. Charakteryzują się one bowiem tym,
że dynamika przyrostu liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia jest znacznie
większa w porównaniu do obszaru całego powiatu, przekraczając 6,90%.
W pozostałych gminach tempo przyrostu liczby mieszkańców analizowanej grupy
wiekowej oscyluje w przedziale od 4,01% do 6,27%. Szczegółowe dane zawiera poniższa
tabela.
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Odnosząc powyższe wielkości do znacznie mniejszego tempa przyrostu liczby
mieszkańców ogółem, należy uznać, że sytuacja demograficzna powiatu myślenickiego
jednoznacznie wskazuje na rosnące wyzwania dla systemu pomocy społecznej w zakresie
oddziaływań na rzecz seniorów.

Tabela nr 9 – Dynamika przyrostu mieszkańców w wieku 65 lat i więcej
w poszczególnych gminach powiatu myślenickiego (stan na koniec roku)

ogółem
65 i więcej
ogółem

126 339
16 513
15 227

Rok
2018
zmiana [%]
liczba
2017=100
127 028
0,55%
17 103
3,57%
15 272
0,30%

65 i więcej
ogółem
65 i więcej
ogółem
65 i więcej
ogółem

1 818
10 027
1 321
44 021
6 197
10 999

1 875
10 060
1 360
44 189
6 415
11 082

3,14%
0,33%
2,95%
0,38%
3,52%
0,75%

1 963
10 076
1 374
44 444
6 628
11 131

7,98%
0,49%
4,01%
0,96%
6,95%
1,20%

65 i więcej
ogółem
65 i więcej
ogółem
65 i więcej
ogółem

1 479
6 321
871
8 852
1 043
14 826

1 517
6 395
895
8 953
1 116
14 916

2,57%
1,17%
2,76%
1,14%
7,00%
0,61%

1 563
6 413
918
9 001
1 157
14 982

5,68%
1,46%
5,40%
1,68%
10,93%
1,05%

65 i więcej
1 815
1 876
ogółem
8 730
8 771
Tokarnia
65 i więcej
1 012
1 043
ogółem
7 336
7 390
Wiśniowa
65 i więcej
957
1 006
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

3,36%
0,47%
3,06%
0,74%
5,12%

1 967
8 820
1 065
7 412
1 017

8,37%
1,03%
5,24%
1,04%
6,27%

powiat / gmina

Powiat
myślenicki
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice

Funkcjonalne
grupy wieku

2017
liczba

2019
zmiana [%]
liczba
2017=100
127 600
1,00%
17 652
6,90%
15 321
0,62%

Problem postępującego starzenia się społeczeństwa powiatu myślenickiego
dostrzegalny jest również w aspekcie podziału mieszkańców na grupy w wieku:
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Dodatkowo dla potrzeb prowadzonej
analizy zostało wprowadzone rozróżnienie na kategorie wieku produkcyjnego mobilnego
i niemobilnego. Kluczową kategorią obrazującą potencjał populacji jest udział w niej osób
w wieku produkcyjnym, czyli ludności wykonującej pracę, która przynosi dochód lub
bezrobotnych. Przedziały wiekowe opisujące wiek produkcyjny, przyjęte w statystyce
dla potrzeb ekonomii klasyfikują:
 mężczyzn pomiędzy 18 - 64 rokiem życia,
 kobiety pomiędzy 18 - 59 rokiem życia.
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Jak już wcześniej wspomniano kategoria wieku produkcyjnego została dodatkowo
opisana podkategoriami:
 wieku produkcyjnego mobilnego – 18–44 lata mężczyźni i kobiety,
 wieku produkcyjnego niemobilnego – 45–64 lata mężczyźni i 45–59 lat kobiety.
Zaprezentowane w poniższej tabeli dane pokazują bardzo wyraźną tendencję,
utrzymującą się na przestrzeni lat 2017-2019, charakteryzującą się stałym spadkiem udziału
mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym. Jednocześnie w przyjętym przedziale
czasowym odnotowywany jest stale rosnący udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym,
co potwierdza wcześniej wysnute wnioski na temat postępującego procesu starzenia się
populacji mieszkańców powiatu myślenickiego. Zauważalny również jest niewielki spadek
udziału mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym co oznacza, że powstaje luka
demograficzna pomiędzy osobami opuszczającymi rynek pracy i nowo wchodzącymi na niego.

Tabela nr 10 – Ludność powiatu myślenickiego w podziale na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny i poprodukcyjny w latach 2017-2019
Ludność w podziale
na wiek
ogółem
w wieku
przedprodukcyjnym
w wieku produkcyjnym
w wieku
produkcyjnym
mobilnym
w wieku
produkcyjnym
niemobilnym
w wieku poprodukcyjnym

2017
liczba
udział
126 339 100,00%

Powiat myślenicki
Rok
2018
liczba
udział
127 028 100,00%

2019
liczba
udział
127 600 100,00%

27 155

21,49%

27 231

21,44%

27 336

21,42%

79 023

62,55%

78 907

62,12%

78 713

61,69%

51 425

40,70%

51 275

40,37%

50 917

39,90%

27 598

21,84%

27 632

21,75%

27 796

21,78%

20 161

15,96%

20 890

16,45%

21 551

16,89%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powyższe rozważania potwierdzają dane płynące z analizy wskaźnika obciążenia
demograficznego. Liczba mieszkańców powiatu myślenickiego w wieku poprodukcyjnym
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym wykazuje od 2014 roku tendencję
rosnącą. Wartość tego wskaźnika na koniec 2019 roku osiągnęła poziom 27,4.
Oznacza to, że na każdą osobę w wieku powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn
i 60 w przypadku kobiet, przypadały niespełna cztery osoby w wieku produkcyjnym, gdzie
w 2014 roku były to ponad cztery osoby. Należy jednak stwierdzić, że sytuacja demograficzna
na terenie powiatu, analizowana przez pryzmat niniejszego wskaźnika, prezentuje się
najbardziej niekorzystnie w porównaniu do pozostałych analizowanych jednostek
terytorialnych.
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Niepokojąco kształtuje się liczba mieszkańców powiatu w wieku poprodukcyjnym
przypadająca na sto osób w wieku przedprodukcyjnym. Odwołując się do poniższych danych
można stwierdzić, że w 2019 roku na każdych 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
przypadało prawie 79 osób w wieku poprodukcyjnym. Pozytywnym zjawiskiem jest to,
że w całym analizowanym okresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym była mniejsza
w stosunku do liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Czego nie można było zaobserwować
na terenie województwa czy kraju. Jednakże, różnica pomiędzy liczbą osób wychodzących
z rynku pracy a liczbą osób wchodzących na niego, w całym badanym okresie zmniejszała się
na terenie powiatu myślenickiego. Oznacza to, że w populacji mieszkańców powiatu od wielu
lat zmniejsza się grupa osób wchodzących na rynek pracy w miejsce osób
go opuszczających. Patrząc jednak na wartość opisywanego wskaźnika dla obszaru Polski,
i województwa należy stwierdzić, że w tej relacji powiat myślenicki odnotowywał wyraźnie
lepsze wyniki.
Rosnący udział mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym, czyli osób w wieku 0-17 lat
lub tych, którzy już wyszli z rynku pracy; w stosunku do osób w wieku produkcyjnym, skłania
do przyjęcia negatywnej oceny sytuacji demograficznej powiatu myślenickiego. Na koniec
2019 roku na jedną osobę w wieku nieprodukcyjnym przypadały mniej niż 2 osoby w wieku
produkcyjnym. Wielkość ta stale maleje od 2014 roku, jednak dynamika tych zmian nie jest
wysoka.
Korzystnym zjawiskiem charakterystycznym dla powiatu myślenickiego jest to,
że w porównaniu do obszarów: kraju i województwa, wskaźniki obciążenia demograficznego
dla powiatu przyjmują, w wartościach nominalnych, lepsze odczyty. Jednak ich poziomy
i tempo zmian wskazują na konieczność podejmowania zintensyfikowanych działań
w kierunku budowania sieci wsparcia dla seniorów. Potwierdzają to dane zobrazowane
w postaci wskaźników: obciążenia demograficznego osobami starszymi oraz starości
społeczeństwa. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 11 - Wskaźniki obciążenia demograficznego w latach 2014-2019
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
POLSKA
58,8
60,1
61,7
63,4
65,1
66,7
MAŁOPOLSKIE
59,2
60,1
61,3
62,6
63,9
65,1
Powiat myślenicki
57,6
58,2
58,9
59,9
61,0
62,1
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
POLSKA
105,2
109,1
112,7
115,5
118,3
121,0
MAŁOPOLSKIE
95,4
98,3
101,0
103,2
105,4
107,3
Powiat myślenicki
67,7
69,8
72,1
74,2
76,7
78,8
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
POLSKA
30,2
31,4
32,7
34,0
35,3
36,5
MAŁOPOLSKIE
28,9
29,8
30,8
31,8
32,8
33,7
Powiat myślenicki
23,2
23,9
24,7
25,5
26,5
27,4
współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi
Jednostka terytorialna
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Rok

Jednostka terytorialna

2014
2015
2016
2017
2018
POLSKA
21,9
22,8
23,9
25,0
26,1
MAŁOPOLSKIE
21,5
22,1
23,0
23,8
24,6
Powiat myślenicki
17,2
17,7
18,3
19,0
19,7
odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem
POLSKA
15,3
15,8
16,4
17,0
17,5
MAŁOPOLSKIE
14,9
15,3
15,7
16,2
16,6
Powiat myślenicki
12,0
12,3
12,7
13,1
13,5

2019
27,2
25,5
20,4
18,1
17,0
13,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując strukturę ludności powiatu myślenickiego przez pryzmat przyrostu
naturalnego należy stwierdzić, że charakterystyka w tym zakresie do końca 2019 wykazywała
dobre odczyty. Saldo przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach
2015-2019 dla powiatu miało wartość dodatnią i zamykało się w przedziale od 2,8 do 4,1 dla
wartości ogółem. Należy jednak zwrócić uwagę, że maksymalny odczyt niniejszego wskaźnika
odnotowany został w 2017 roku, po czym dynamicznie wkroczył na ścieżkę spadkową.
Porównując tą wielkość z danymi opisującymi obszar województwa małopolskiego
zauważamy, że odczyt ten jest korzystniejszy, bowiem na terenie województwa w badanym
okresie zarejestrowany został zdecydowanie mniejszy przyrost naturalny, jednak w dalszym
ciągu przyjmujący wartości dodatnie. Odmiennie dane kształtowały się dla obszaru Polski,
gdzie mieliśmy do czynienia ze spadającym tempem przyrostu naturalnego, a jego odczyty
w całym badanym okresie przyjmowały wartości nieprzekraczające zera. Dostrzegalne jest
również zjawisko występowania większego przyrostu naturalnego na terenach wiejskich
w stosunku do miejskich, co jest charakterystyczne dla wszystkich badanych obszarów.
Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 12 - Przyrost naturalny na 1000 ludności wg miejsca zamieszkania
w latach 2015 - 2019
Region

Lokalizacje

ogółem
w miastach
na wsi
ogółem
MAŁOPOLSKIE w miastach
na wsi
ogółem
Powiat
w miastach
myślenicki
na wsi
POLSKA

2015
2016
- 0,7
- 0,1
- 1,1
- 0,5
- 0,1
0,3
1,0
1,7
0,1
1,2
1,9
2,1
3,9
4,0
3,0
4,0
4,2
4,0

Rok
2017
2018
2019
0,0
- 0,7
- 0,9
- 0,5
- 1,2
- 1,4
0,7
- 0,1
1,9
1,6
1,2
1,1
0,7
0,4
2,6
2,4
1,9
4,1
4,0
2,8
3,6
1,4
1,3
4,2
4,9
3,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W celu graficznego zobrazowania tendencji występujących w zakresie kształtowania się
przyrostu naturalnego posłużymy się poniższym schematem, na którym pokazane zostały
trendy występujące w wartościach ogółem dla poszczególnych obszarów. Charakterystycznym
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jest to, że na terenie województwa zarysował się wyraźny trend wzrostowy przyrostu
naturalnego, jednocześnie przyjmujący wartości dodatnie. Natomiast na terenach kraju
i powiatu obserwowaliśmy trend spadkowy. Wartości przyrostu naturalnego dla obszaru
Polski były ujemne lub zerowe, natomiast na terenie powiatu myślenickiego w dalszym ciągu
były dodatnie i wyższe w porównaniu do województwa małopolskiego, choć znajdujące się
w wyraźnym trendzie spadkowym. Taki obraz generuje niepokojące sygnały w zakresie
kształtowania się sytuacji demograficznej na terenie powiatu myślenickiego.

Schemat nr 4 - Przyrost naturalny na 1000 ludności wg miejsca zamieszkania
w latach 2015 - 2019
5,0

wartość ogółem w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców
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4,1

4,0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kolejnym czynnikiem wpływającym na sytuację demograficzną terenu powiatu
myślenickiego jest zjawisko migracji wewnętrznych. Analiza salda migracji w latach
2016-2019 pokazuje, że z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na osiedlenie w powiecie.
Tendencja ta ma wyraźnie charakter wzrostowy. Szczególnie widoczne jest dodatnie saldo
migracji w gminach: Myślenice i Siepraw. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 13 – Migracja wewnętrzna ludności powiatu myślenickiego na tle
województwa małopolskiego w latach 2016-2019
Jednostka
terytorialna
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim

saldo migracji wewnętrznych
Rok
2016
2017
2018
2019
3376
3760
4842
5914
171
191
213
236
0
-4
11
5
15
-17
7
40
76
154
69
118
-27
5
27
-7
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Jednostka
terytorialna
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

saldo migracji wewnętrznych
Rok
2016
2017
2018
2019
22
-11
33
15
73
52
37
44
-2
-11
29
20
6
9
-18
-7
8
14
18
8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Badając zjawisko migracji należ odnieść się również do migracji zagranicznej, która dla
obszaru powiatu myślenickiego nie ma szczególnie znaczącego wpływu na sytuację
demograficzną. Należy zauważyć, że odczyty salda migracji zagranicznej w poszczególnych
gminach przyjmują wartości jednostkowe. Porównując je do ogólnej liczby mieszkańców,
należy uznać, że nie są one istotne z demograficznego punktu widzenia. Szczegółowe dane
zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 14 - Migracja zagraniczna mieszkańców powiatu myślenickiego
na tle województwa małopolskiego w latach 2016-2019
Jednostka
terytorialna
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

saldo migracji zagranicznych
Rok
2016
2017
2018
2019
296
346
679
958
-12
-16
12
24
-2
-2
-2
2
-5
-15
-16
-11
11
9
10
15
-13
3
3
2
-1
1
2
2
0
0
1
0
0
-1
5
6
-3
-13
8
6
1
2
1
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.2 Rynek pracy i bezrobocie
Rynek
pracy
na
terenie
powiatu
myślenickiego
daje
zatrudnienie
w przeważającej większości w sektorach gospodarki związanych z: rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem, które w badanym okresie średnio stanowiły 41% ogółu
zatrudnionych. Na drugim miejscu należy wskazać sektor przemysłu i budownictwa, który
dawał zatrudnienie przeszło jednej czwartej osób pracujących na terenie powiatu
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myślenickiego. Trzecią grupę pod względem liczebności stanowiły osoby zatrudnione
w sektorze usług pozostałych. W latach 2015-2019, znalazł tam zatrudnienie prawie co piąty
pracujący. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 15 – Liczba pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki
w latach 2015-2019
Sektory gospodarki
ogółem
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
przemysł i budownictwo
handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport
i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja
działalność finansowa
i ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości
pozostałe usługi

Powiat myślenicki
liczba osób pracujących w poszczególnych latach
2015
2016
2017
2018
2019
32 248
33 387
34 562
35 182
34 716
13 918

13 914

13 904

13 909

13 910

7 792

8 377

9 154

9 417

9 121

3 995

4 251

4 497

4 671

4 689

291

292

280

302

286

6 252

6 553

6 727

6 883

6 710

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza struktury bezrobocia w powiecie myślenickim wykazuje jedną podstawową
cechę, która jest właściwa dla większości obszaru Polski, to jest dodatnia korelacja stopy
bezrobocia w powiecie ze stopą krajową i wojewódzką. Oznacza to, że wzrost i spadek
bezrobocia przebiegają w tych samych kierunkach w analizowanej jednostce czasu dla
wszystkich obszarów. Charakterystycznym jest również to, że poziom bezrobocia
rejestrowanego na terenie powiatu myślenickiego, od 2015 roku, jest wyraźnie niższy od
poziomów rejestrowanych na obszarze województwa i kraju. Szczegółowe dane zawiera
poniższa tabela.

Tabela nr 16 - Stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec roku
w latach 2011-2020
Obszar
POLSKA
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki

stopa bezrobocia rejestrowanego [%]
Rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
12,5 13,4 13,4 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 5,2 6,2
10,5 11,4 11,5 9,7 8,3 6,6 5,3 4,7 4,1 5,3
13,2 14 13,5 10,4 7,5 4,9 3,0 2,7 2,4 3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Reprezentacja bezrobotnych powiatu myślenickiego według płci w latach 2016-2020
została zaprezentowana w poniższej tabeli. Z danych w niej zawartych wynika,
że na przestrzeni badanych lat średni udział kobiet w tej grupie wyniósł 54%, a mężczyzn 46%.
Zauważalna była również tendencja powiększającej się grupy bezrobotnych kobiet
w porównaniu do grupy mężczyzn.

Tabela nr 17 - Bezrobotni zarejestrowani wg płci w latach 2016-2020
Osoby
bezrobotne
ogółem
mężczyźni
kobiety

2016
2017
liczba udział liczba udział
2 293 100,0% 1 454 100,0%
1 156 50,4%
644 44,3%
1 137 49,6%
810 55,7%

Powiat myślenicki
Rok
2018
2019
2020
liczba udział liczba udział liczba udział
1 312 100,0% 1 195 100,0% 1 923 100,0%
596
45,4%
541 45,3%
899 46,7%
716
54,6%
654 54,7% 1 024 53,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując populację bezrobotnych powiatu myślenickiego pod względem grup
wiekowych dostrzegamy, że najliczniejszą reprezentację stanowiły osoby w wieku 25–34 lat,
niespełna co czwarty bezrobotny na przestrzeni 2016-2020 roku mieścił się właśnie w tej
grupie wiekowej. Niewiele mniejszą grupę liczyły osoby bezrobotne w wieku 35-44 lat.
Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. Pozytywnym zjawiskiem jest spadający udział
liczby osób bezrobotnych w wieku powyżej 55 roku życia, od 2017 roku proces ten przebiegał
ze zmiennym tempem w kierunku malejącym.

Tabela nr 18 - Bezrobotni zarejestrowani wg wieku w latach 2016-2020 (według stanu
na koniec czwartego kwartału)
Powiat myślenicki
według
stanu
na koniec IV kwartału
Osoby
bezrobotne
Rok
według wieku
2016
2017
2018
2019
2020
liczba udział liczba udział liczba udział liczba udział liczba udział
ogółem
2 293 100,0% 1 454 100,0% 1 312 100,0% 1 195 100,0% 1 923 100,0%
18-24
480 20,9% 250 17,2% 260 19,8% 200 16,7% 404 21,0%
25-34
710 31,0% 463 31,8% 410 31,3% 351 29,4% 506 26,3%
35-44
410 17,9% 248 17,1% 251 19,1% 260 21,8% 423 22,0%
45-54
332 14,5% 233 16,0% 177 13,5% 177 14,8% 301 15,7%
55 lat i więcej 361 15,7% 260 17,9% 214 16,3% 207 17,3% 289 15,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kolejną charakterystyczną cechą rynku pracy na terenie powiatu myślenickiego jest
fakt, że udział bezrobocia w grupie wiekowej 35-44 lat wykazywał trend wzrostowy, pomimo
spadającej ogólnej stopy bezrobocia. Wśród głównych przyczyn takiego zjawiska należy
wskazać wykonywanie pracy w tzw. szarej strefie. Zasadniczą motywacją osób w tym
przedziale wiekowym jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, które otrzymują,
rejestrując się jako bezrobotni. Faktycznie jednak pozostają oni aktywni zawodowo.
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Natomiast patrząc na grupę wiekową powyżej 55 roku życia, można stwierdzić,
że udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych systematycznie malał, co należy odczytać
jako czynnik pozytywny.
Powyżej opisana sytuacja występowała przy stale poprawiającej się koniunkturze na
rynku pracy. W chwili obecnej należy wziąć pod uwagę czynniki wpływające na pogarszanie
się koniunktury, spowodowane wybuchem kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-19.
Charakterystyka wyżej opisywanych grup wiekowych została zaprezentowana na poniższym
schemacie.

Schemat nr 5 – Udział bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu
myślenickiego wg grup wiekowych w latach 2016-2020 (stan na koniec
czwartego kwartału)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura bezrobotnych powiatu myślenickiego, analizowana pod kątem poziomu ich
wykształcenia na przestrzeni lat 2016-2020, wskazuje na malejący udział grupy osób z wyższym
wykształceniem. W badanym okresie statystycznie ponad co piąta osoba bezrobotna
legitymowała się właśnie takim wykształceniem. Lekko wzrósł natomiast udział bezrobotnych
z wykształceniem zasadniczym o 1,9% w porównaniu do końca 2016 roku, jednak należy
pamiętać, że udział tej grupy bezrobotnych był największy w ogólnej liczbie osób
bezrobotnych.
Kolejną grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym. Prawie co czwarta osoba bezrobotna posiadała właśnie takie wykształcenie.
Od końca 2016 roku udział liczby osób bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim
utrzymywał się na stałym poziomie.
Niemałą grupę bezrobotnych, bowiem niespełna jedna na sześć osób, stanowili
bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Jednak spadek udziału tej grupy
bezrobotnych na przestrzeni lat 2016-2020 szacuje się na 1,3%. W badanym okresie
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największy przyrost osób bezrobotnych został zanotowany w grupie legitymującej się
wykształceniem zasadniczym zawodowym, która jednocześnie była najliczniejszą spośród
wszystkich grup. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 19 - Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia
w latach 2016-2020 (stan na koniec czwartego kwartału)

2016
100,0%
17,1%
24,8%
10,9%

Powiat myślenicki
Rok
2017
2018
2019
100,0% 100,0% 100,0%
20,2% 18,2% 17,6%
24,6% 24,4% 27,4%
9,9% 11,6% 9,3%

2020
100,0%
16,7%
24,8%
10,7%

29,7%

27,5%

30,1%

27,9%

31,6%

17,5%

17,8%

15,7%

17,8%

16,2%

Wykształcenie
ogółem
wyższe
policealne, średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze
zawodowe/branżowe
gimnazjalne i poniżej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Osoby
długotrwale
bezrobotne
na
terenie
powiatu
myślenickiego
w badanym okresie (średniorocznie) stanowiły grupę ponad 18% ogółu bezrobotnych.
Prawie jeden na sześciu mężczyzn pozostawał bez pracy przez okres dłuższy niż rok.
W przypadku kobiet zjawisko to można było zaobserwować u co piątej osoby. Jednakże
znamiennym jest, że w grupie bezrobotnych w wieku 55-64 lat w okresie 2016-2020 roku,
średniorocznie prawie co trzecia osoba była długotrwale bezrobotna. Grupa ta wymaga
szczególnego zainteresowania ze strony służb rynku pracy, konieczne są działania
ukierunkowane na ich aktywizację zawodową. Pozytywnie należy ocenić tempo redukcji
zjawisko długotrwałego bezrobocia na terenie powiatu myślenickiego, zostało
ono zredukowane o 11% w okresie od końca 2016 roku. Szczegółowe dane zawiera poniższa
tabela.

Tabela nr 20 - Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok
w latach 2016-2020
Udział bezrobotnych, pozostających bez
pracy dłużej niż rok, w grupach:
ogółem w % bezrobotnych ogółem
mężczyźni w % bezrobotnych mężczyzn
kobiety w % bezrobotnych kobiet
w % ludności aktywnej zawodowo
bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający
bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w
bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem

2016
21,1
18,0
24,2
1,0

Powiat myślenicki
Rok
2017 2018 2019
[%]
19,7 14,7 17,0
16,9 11,7 14,2
21,9 17,2 19,3
0,6 0,4 0,4

18,8
16,7
20,7
0,7

35,5 25,8 25,2 24,2 26,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Struktura
osób
bezrobotnych
na
terenie
powiatu
myślenickiego
w latach 2016-2019 analizowana z perspektywy niepełnosprawności pokazuje, że udział tej
grupy w ogóle bezrobotnych sukcesywnie spadał. Jednakże w 2020 roku został
zaobserwowany
wzrost
liczby
osób
niepełnosprawnych
bezrobotnych,
co najprawdopodobniej jest skutkiem zachodzących zmian na rynku pracy spowodowanych
pandemią wirusa COVID-19. Prawie jedna piąta niepełnosprawnych osób bezrobotnych
posiadała prawo do zasiłku. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 21 - Niepełnosprawni zarejestrowani w urzędzie pracy wg płci
w latach 2016-2020
Powiat myślenicki
Wyszczególnienie
Rok
2016
2017
2018
2019
osoby bezrobotne niepełnosprawne - ogółem
ogółem
114
92
93
89
mężczyźni
66
60
55
54
kobiety
48
32
38
35
z prawem do zasiłku
ogółem
21
20
27
25
mężczyźni
13
11
15
16
kobiety
8
9
12
9

2020
94
57
37
20
13
7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując strukturę bezrobocia w powiecie myślenickim pod względem stażu pracy
osób bezrobotnych, wnioskować należy, że najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni
posiadający staż pracy 1-5 lat. W badanym okresie prawie co czwarta osoba bezrobotna
należała do tej właśnie grupy. Jej udział w latach 2016-2019 utrzymywał się na stabilnym
poziomie, jednak z końcem 2020 roku zanotowany został zauważalny wzrost liczby
bezrobotnych w tej grupie osób.
Drugą grupę pod względem wielkości udziału w ogóle bezrobotnych tworzyły osoby
posiadające staż pracy do 1 roku, niespełna jedna na sześć osób zarejestrowanych jako
bezrobotne mieściła się w tym przedziale posiadanego stażu pracy.
Natomiast na trzecim miejscu wskazać należy grupę osób posiadającą staż pracy
5-20 lat. Średni ich udział stanowił ponad 16% na przestrzeni badanego okresu. Szczegółowe
dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 22 - Bezrobotni zarejestrowani wg stażu pracy w okresie 2016-2020
(według stanu na koniec roku)
Powiat myślenicki
udział w ogóle bezrobotnych [%]
Staż pracy osób
bezrobotnych
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
ogółem
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Staż pracy osób
bezrobotnych
bez stażu pracy
1 rok i mniej
1 - 5 lat
5 - 10 lat
10 - 20 lat
20 - 30 lat
powyżej 30 lat

Powiat myślenicki
udział w ogóle bezrobotnych [%]
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
12,0%
9,0%
10,4%
9,1%
9,7%
17,2% 17,6% 16,7% 18,0% 16,6%
24,1% 24,3% 25,3% 24,4% 26,0%
15,4% 15,6% 17,7% 16,9% 15,8%
15,4% 17,5% 16,5% 16,6% 17,4%
10,2% 10,2%
8,2%
8,9%
9,4%
5,7%
5,6%
5,3%
6,2%
5,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.3 Profil społeczny osób korzystających z pomocy społecznej
Diagnoza sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej w powiecie myślenickim
została przeprowadzona w oparciu o kryterium powodów jej przyznania. Szczegółowe
zestawienie wszystkich zidentyfikowanych powodów na terenie gmin należących do powiatu
za okres trzech pełnych lat tj. 2018–2020, zawiera poniższa tabela.
W większości, wskazanych w poniższej tabeli, głównych kategorii problemów
społecznych na terenie powiatu myślenickiego występuje tendencja spadkowa, zarówno
w zakresie liczby rodzin jaki i osób je zamieszkujących. Analizując te kategorie przez pryzmat
liczby rodzin, zostało wyszczególnionych łącznie siedem problemów, które wymagają
szerszego omówienia. Wśród nich należy wymienić: długotrwałą lub ciężką chorobę,
niepełnosprawność, ubóstwo, potrzebę ochrony macierzyństwa, bezrobocie, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz
alkoholizm. W dalszej części niniejszej diagnozy zostaną omówione wszystkie te problemy
z uwzględnieniem skali, w jakiej pojawiają się w poszczególnych gminach należących do
powiatu.

Tabela nr 23 – Powody przyznania pomocy w latach 2018-2020 na terenie gmin
powiatu myślenickiego
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ /
POTRZEBA OCHRONY
WIELODZIETNOŚCI
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Powiat myślenicki
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
Rok
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1 037
866
838
2 533
2 109
1 949
7
6
4
21
17
13
22
24
27
23
25
28
366

358

317

1 960

1 893

1 678

304

300

269

1 743

1 685

1 518
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POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA
CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
POTRZEBA OCHRONY OFIAR
HANDLU LUDŹMI
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOŚCI W
PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI
OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY,
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
LUB ZEZWOLENIE NA POBYT
CZASOWY
ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB
EKOLOGICZNA

2021

Powiat myślenicki
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
Rok
2018
2019
2020
2018
2019
2020
346
279
311
898
707
792
1 056
1 002
860
2 126
1 913
1 575
1 259

1 181

1 040

2 744

2 516

2 112

221

191

160

824

700

584

105

100

92

295

288

276

46
35

32
34

21
36

271
123

189
124

127
111

-

-

2

-

-

2

99
2

104
-

91
4

183
2

194
-

146
5

21

21

21

32

40

25

-

-

-

-

-

-

18
6

23
3

40
14

52
12

66
6

118
25

-

15

132

-

45

351

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

3.3.1 Długotrwała lub ciężka choroba
Najczęściej występującym obszarem, w którym zaangażowane były zasoby służb pomocy
społecznej, jest problem długotrwałej lub ciężkiej choroby. W analizowanym okresie
na terenie powiatu myślenickiego średnio rocznie dotkniętych tym problem było 1.160 rodzin.
Najczęściej zjawisko to występowało w gminie Myślenice. Drugą pod względem liczby
występowania problemu długotrwałej lub ciężkiej choroby była gmina Dobczyce. Największą
liczbę osób w rodzinach z problemem długotrwałej lub ciężkiej choroby w stosunku do liczby
mieszkańców w 2020 roku odnotowano w gminach: Raciechowice, Dobczyce oraz Wiśniowa.
Statystycznie przeszło trzech na stu mieszkańców tychże gmin doświadczyło problemu
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długotrwałej lub ciężkiej choroby w swojej rodzinie. Szczegółowe dane zawiera poniższa
tabela.
W badanym okresie zaobserwowano na terenie powiatu myślenickiego spadek liczby
rodzin doświadczających długotrwałej lub ciężkiej choroby o 17%, a liczby osób w rodzinach
o 23%.

Tabela nr 24 – Problem długotrwałej lub ciężkiej choroby na terenie powiatu
myślenickiego w latach 2018-2020

Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
2018
2019
2020
2018
2019
2020
218
208
210
510
474
471
94
82
77
228
188
154
408
392
334
729
748
593
52
47
44
117
100
86
124
112
80
365
310
214
60
56
42
119
106
84
141
148
113
282
283
202
61
56
53
115
91
86
101
80
87
279
216
222

Suma końcowa

1 259

gmina

1 181

1 040

2 744

2 516

2 112

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Wśród głównych przyczyn zgonów na terenie powiatu myślenickiego,
w latach 2015-2019, wskazać należy: choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby
układu oddechowego. Statystycznie prawie co druga przyczyna zgonu na terenie powiatu
spowodowana była chorobą układu krążenia, było to o kilka punktów procentowych więcej
niż można było w tym samym czasie zaobserwować na terenie Polski. Jednak w porównaniu
do obszaru województwa małopolskiego powiat myślenicki w badanym okresie odnotował
mniejszy udział przyczyn zgonów powodowanych tego tupu schorzeniami.
Na drugim miejscu pod względem częstotliwości występowania przyczyn zgonu były
choroby nowotworowe, które w badanym okresie na terenie powiatu myślenickiego
występowały w jednym na cztery przypadki. Natomiast zgony powodowane chorobami układu
oddechowego rejestrowane były u co piętnastej osoby w latach 2015-2019.
W badanym okresie zauważalny był wyraźny trend spadkowy liczby zgonów
powodowanych chorobami układu krążenia. Natomiast przeciwny kierunek zmian
obserwowany był w przypadku chorób nowotworowych oraz układu oddechowego.
Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

60

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

2021

Tabela nr 25 – Przyczyny zgonów na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2015-2019
Przyczyny zgonów
choroby układu
krążenia
nowotwory
choroby układu
oddechowego
pozostałe przyczyny

Obszar
POLSKA
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki
POLSKA
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki
POLSKA
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki
POLSKA
MAŁOPOLSKIE
Powiat myślenicki

2015
45,7%
50,2%
50,0%
26,7%
28,1%
27,9%
6,1%
4,6%
3,8%
21,5%
17,1%
18,3%

2016
43,3%
49,0%
48,9%
27,3%
28,1%
28,6%
5,9%
4,6%
4,2%
23,5%
18,4%
18,2%

Rok
2017
41,5%
46,9%
40,6%
26,5%
26,6%
27,3%
6,5%
6,5%
8,4%
25,5%
20,0%
23,7%

2018
40,5%
47,2%
46,3%
26,4%
26,9%
26,1%
6,7%
6,4%
8,7%
26,4%
19,5%
18,9%

2019
39,4%
46,1%
43,8%
26,5%
26,4%
28,0%
6,6%
6,9%
7,9%
27,4%
20,6%
20,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.3.2 Niepełnosprawność
Problem niepełnosprawności w powiecie myślenickim jest jednym z kilku obszarów,
które znacząco absorbują zasoby struktur pomocy społecznej. W skali całego powiatu,
w latach 2018-2020, średniorocznie 973 rodziny były objętych działaniami, jednocześnie
w analizowanym okresie liczba osób w rodzinach dotkniętych problemem niepełnosprawności
wyniosła średnio 1.871 rocznie.
Diagnozując zjawisko niepełnosprawności w poszczególnych gminach powiatu
w latach 2018-2020, zauważamy, że we wszystkich występował wyraźny trend spadkowy
w zakresie liczby osób w rodzinach doświadczających niepełnosprawności. Podobna tendencja
widoczna była w zakresie liczby rodzin. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 26 – Liczba rodzin i osób w rodzinach, które otrzymały wsparcie gmin
z tytułu niepełnosprawności na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
gmina
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
2018
2019
2020
2018
2019
2020
109
101
83
233
218
172
71
64
60
182
158
121
418
397
352
696
657
565
63
61
46
157
148
101
78
78
64
191
176
147
59
46
39
132
93
86
113
119
96
198
187
151
61
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Tokarnia
Wiśniowa

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
2018
2019
2020
2018
2019
2020
76
76
61
156
145
107
69
60
59
181
131
125

Suma końcowa

1 056

gmina

1 002

860

2 126

1 913

1 575

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Zaprezentowaną powyżej analizę poszerzymy o badania liczby osób
niepełnosprawnych,
które
w
poszczególnych
latach
otrzymały
orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Myślenicach. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 27 – Liczba osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 roku życia na
terenie powiatu myślenickiego otrzymujących orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności w latach 2016-2020.
Rok

Płeć osób
niepełnosprawnych
Kobiety
Mężczyźni
Suma końcowa

2016
582
708
1 290

2017
538
703
1 241

2018
656
669
1 325

2019
716
768
1 484

2020
598
637
1 235

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZON

Jak wynika z powyższych danych dostrzegalny jest lekko rosnący trend liczby osób
w wieku powyżej 16 roku życia otrzymujących orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
szczególnie widoczny w latach 2016-2019. W badanej grupie, średnio 53% stanowili
mężczyźni, natomiast kobiety 47% otrzymujących orzeczenia.

Tabela nr 28 – Łączna liczba osób niepełnosprawnych na terenie powiatu
myślenickiego otrzymujących orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w latach 2016-2020
Wyszczególnienie
Liczba orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku
życia
Liczba orzeczeń o
niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
RAZEM

2016

2017

2018

2019

2020

1 290

1 241

1 325

1 484

1 235

208

182

211

195

156

1 498

1 423

1 536

1 679

1 391

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZON

Na terenie powiatu myślenickiego w latach 2016–2020 liczba osób, które otrzymywały
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wahała się w poszczególnych latach w przedziale
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1.391 – 1.679. Statystycznie prawie co ósma osoba niepełnosprawna była w wieku
do 16 roku życia. Szczegółowe dane zawiera powyższa tabela.
Ponadto w latach 2016-2020 średnio każdego roku składanych było 947 wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej. Liczba ta utrzymywała
się na zbliżonym poziomie na przestrzeni od 2016 do 2019 roku. Natomiast od 2020 roku,
obserwowany był dynamiczny wzrost ich liczby, głównie za sprawą uruchomienia
Modułu III - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Biorąc pod uwagę liczbę
zrealizowanych wniosków w niniejszym obszarze należy zauważyć, że statystycznie każdego
roku realizowanych było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach średnio
699 wniosków. Na przestrzeni badanego okresu tempo realizacji wniosków było
proporcjonalne do liczby składanych wniosków. W badanym okresie znacząca część zadań
w ramach rehabilitacji społecznej na terenie powiatu myślenickiego, związana była
z dofinansowaniem: przedmiotów ortopedycznych oraz likwidacją barier architektonicznych.
Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 29 – Liczba wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w latach 2016 - 2020
2016

2017

Rok
2018

2019

2020

Liczba złożonych
wniosków

45

48

52

68

73

Liczba
zrealizowanych
wniosków

37

37

47

66

2712

201

191

176

142

142

82

113

89

81

100

-

-

-

-

582

-

-

-

-

495

460

486

486

481

505

447

466

379

433

467

Wyszczególnienie

Aktywny
Samorząd

Likwidacja
barier

Moduł III

Przedmioty
ortopedyczne

12

Liczba złożonych
wniosków
Liczba
zrealizowanych
wniosków
Liczba złożonych
wniosków
Liczba
zrealizowanych
wniosków
Liczba złożonych
wniosków
Liczba
zrealizowanych
wniosków

Wnioski do realizacji przechodzą na kolejny rok, według stanu na dzień 08 lutego 2021 r. zrealizowano
44 wnioski z 2020 r.
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Wyszczególnienie
Liczba złożonych
wniosków
Turnusy
rehabilitacyjne Liczba
zrealizowanych
wniosków

2016

2017

Rok
2018

97

67

129

148

155

-

23

35

41

30

2019

2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

3.3.3 Ubóstwo
Kolejnym obszarem, który ma znaczący udział wśród powodów przyznawania pomocy,
jest ubóstwo. W skali całego powiatu średnio 914 rodzin rocznie korzystało z tej formy
wsparcia w latach 2018-2020. Biorąc pod uwagę liczbę osób w rodzinach objętych pomocą,
możemy mówić o średniej liczbie 2.197 osób rocznie, w analizowanym okresie.
Charakterystycznym jednak jest to, że problem ubóstwa systematycznie malał na przestrzeni
tego okresu. Na ternie całego powiatu od 2018 roku liczba osób w rodzinach dotkniętych
problemem ubóstwa zmniejszała się o 23%, a rodzin o 19%. Tendencja ta jest z pewnością
efektem wdrożenia transferów socjalnych oraz rosnącego minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. Wyjątek stanowiła jedynie gmina
Sułkowice, na terenie której, w badanym okresie liczba rodzin doświadczających ubóstwa nie
zmniejszyła się, za to spadła liczba osób w tego typu rodzinach.
Średni udział ubóstwa wśród mieszkańców powiatu myślenickiego w 2020 roku
kształtował się na poziomie 1,7%. Wyjątek stanowiły gminy: Wiśniowa, Raciechowice,
Tokarnia, Pcim oraz Sułkowice, gdzie udział osób w rodzinach dotkniętych ubóstwem w
stosunku do ogólnej liczby mieszkańców przekroczył średnią dla całego powiatu. Natomiast
najmniejsza skala ubóstwa występowała w gminie Lubień, gdzie w 2020 roku oszacowano jego
wysokość na 0,7% ogólnej liczby mieszkańców.

Tabela nr 30 – Problem ubóstwa na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
UBÓSTWO
gmina
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

Liczba rodzin - ogółem
2018
2019
2020
143
113
130
36
40
34
320
244
253
94
71
71
75
61
44
84
69
57
135
127
135
83
81
62
67
60
52

Liczba osób w rodzinach
2018
2019
2020
351
236
267
85
107
67
497
438
516
301
231
219
275
205
134
251
183
140
302
273
265
252
235
176
219
201
165

Suma końcowa

1 037

2 533

866

838

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS
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3.3.4 Potrzeba ochrony macierzyństwa
Kolejnym obszarem, który w strukturze problemów społecznych powiatu myślenickiego
ma znaczący udział jest potrzeba ochrony macierzyństwa. Analizując to zagadnienie
na przestrzeni lat 2018-2020, biorąc pod uwagę liczbę rodzin, które otrzymały pomoc w tym
zakresie, należy stwierdzić, że ich liczba zmalała z 366 do 317 na koniec 2020 roku.
Oznacza to zmianę o ponad 13% w skali trzech lat. Dokonując podobnej analizy
w zakresie liczby osób w tych rodzinach, odnotowujemy również spadek z 1.960 osób
w 2018 roku do 1.678 na koniec 2020 roku w skali całego powiatu. Odpowiada to nieco
szybszemu spadkowi tej wielkości, bowiem o ponad 14% w skali trzech badanych lat.
Analizując powyżej opisane dane należy stwierdzić, że spadki te powstały w badanym
okresie głównie za sprawą sytuacji panującej we wszystkich gminach leżących na terenie
powiatu z wyjątkiem gminy Myślenice, w której liczba rodzin wykazujących potrzebę ochrony
macierzyństwa zwiększyła się o przeszło 26% w skali trzech lat. Szczegółowe dane zawiera
poniższa tabela.

Tabela nr 31 – Problem ochrony macierzyństwa na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
Liczba rodzin ogółem
gmina
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
2018 2019 2020
POTRZEBA OCHRONY
36
34
36
MACIERZYŃSTWA
Dobczyce
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
29
30
34
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
42
32
27
MACIERZYŃSTWA
Lubień
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
40
31
25
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
49
57
62
MACIERZYŃSTWA
Myślenice
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
35
41
48
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
42
39
29
MACIERZYŃSTWA
Pcim
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
38
38
26
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
45
43
34
MACIERZYŃSTWA
Raciechowice
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
44
43
33
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI

Liczba osób
w rodzinach
2018 2019 2020
188

180

193

167

167

186

237

174

151

232

172

141

257

297

314

201

230

268

232

218

164

215

212

153

263

246

191

259

246

187
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gmina

Siepraw

Sułkowice

Tokarnia

Wiśniowa

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ / POTRZEBA
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI

Liczba rodzin ogółem
2018 2019 2020

Liczba osób
w rodzinach
2018 2019 2020

30

28

24

156

144

129

20

19

17

118

109

99

46

48

39

240

245

198

35

36

31

197

199

175

43

41

34

205

191

162

31

29

25

175

162

141

33

36

32

182

198

176

32

33

30

179

188

168

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Udział rodzin wielodzietnych, objętych działaniami w obszarze ochrony macierzyństwa,
na przestrzeni lat 2018-2020 oscyluje w przedziale pomiędzy 66,7% a 100,0%
w poszczególnych gminach. Jednostkowe dane dla gmin zostały zawarte w poniższej tabeli.
Statystycznie największy udział rodzin wielodzietnych, otrzymujących pomoc w zakresie
ochrony macierzyństwa w badanym okresie odnotowała gmina Raciechowice. Natomiast
najmniejszy ich udział charakterystyczny był dla gminy Siepraw.

Tabela nr 32 - Udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin doświadczających
problemów w zakresie potrzeby ochrony macierzyństwa w latach
2018-2020
gmina
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYŃSTWA

udział rodzin
wielodzietnych

2018
80,6%
95,2%
71,4%
90,5%
97,8%
66,7%
76,1%
72,1%
97,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS
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Rok
2019
88,2%
96,9%
71,9%
97,4%
100,0%
67,9%
75,0%
70,7%
91,7%

2020
94,4%
92,6%
77,4%
89,7%
97,1%
70,8%
79,5%
73,5%
93,8%
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3.3.5 Bezrobocie
Problem bezrobocia został szeroko omówiony w rozdziale 3.2 – Rynek pracy
i bezrobocie. Obecnie zjawisko to zostanie zaprezentowane w odniesieniu do ilości rodzin,
które z powodu bezrobocia zostały objęte wsparciem systemu pomocy społecznej.
W ujęciu tym widoczna jest tendencja spadkowa w większości gmin na terenie powiatu
w latach 2018-2020. Jednakże z uwagi na wysokie wartości zaprezentowane
w poniższej tabeli, problem bezrobocia pozostaje wciąż bardzo istotny i wymagający
podejmowania działań ze strony zarówno służb pomocy społecznej jak również rynku pracy.
Statystycznie w analizowanym okresie, na terenie całego powiatu w rodzinach dotkniętych
problemem bezrobocia zamieszkiwało średnio 799 osób każdego roku.

Tabela nr 33 – Problem bezrobocia na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020

Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

BEZROBOCIE
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
2018
2019
2020
2018
2019
2020
65
59
78
164
124
178
20
16
21
59
46
38
96
94
116
232
231
311
27
11
7
81
40
17
22
16
13
67
42
39
31
19
18
82
42
38
61
45
44
144
115
120
10
6
5
27
17
17
14
13
9
42
50
34

Suma końcowa

346

gmina

279

311

898

707

792

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

3.3.6 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego na terenie powiatu myślenickiego na przestrzeni
lat 2018-2020, biorąc pod uwagę liczbę rodzin, wykazywał tendencję spadkową. Wyjątek
stanowiły jedynie gminy: Dobczyce i Myślenice, na terenie których liczba rodzin
doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej wzrosła odpowiednio o 8,3%
i 1,6%, licząc od końca 2018 roku.
W pozostałych gminach zaobserwować można było spadek liczby rodzin
doświadczających bezradności, który w analizowanym okresie mieścił się w przedziale
od -10% do -100%. Największe efekty w redukcji zjawiska bezradności w sprawach
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opiekuńczo-wychowawczych można było zaobserwować na terenach gmin: Pcim i Siepraw.
Szczegółowe dane w tym zakresie zostały zawarte w poniższej tabeli.
W badanym okresie na terenie powiatu myślenickiego statystycznie niespełna co druga
rodzina, doświadczająca bezradności opiekuńczo-wychowawczej, była rodziną niepełną.
Natomiast analizując udział rodzin wielodzietnych wśród rodzin doświadczających bezradności
należy stwierdzić, że na terenie powiatu jedna na sześć rodzin była wielodzietną.
Biorąc pod uwagę czynnik wielodzietności w większym stopniu, niż miało to miejsce
na terenie pozostałej części powiatu, jego wpływ może być przyczyną bezradności opiekuńczowychowawczej na terenach gmin: Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw oraz Sułkowice.
W wymienionych gminach wskaźnik udziału rodzin wielodzietnych wśród rodzin
doświadczających bezradności był większy od średniej liczonej dla całego powiatu
myślenickiego. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę rodzin niepełnych, wyróżniały się pod tym
względem gminy: Dobczyce, Myślenice, Pcim, Sułkowice i Wiśniowa, gdzie udział liczby rodzin
niepełnych przewyższał średnią jego wielkość liczona dla całego powiatu.

Tabela nr 34 - Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego w poszczególnych gminach powiatu
myślenickiego w latach 2018-2020
gmina

Dobczyce

Lubień

Myślenice

Pcim
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POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM

Liczba rodzin - ogółem

Liczba osób
w rodzinach
2018 2019 2020

2018

2019

2020

24

26

26

67

75

81

20

22

21

50

59

61

1

1

1

6

6

5

10

7

7

38

28

27

2

-

-

6

-

-

2

-

-

10

-

-

63

62

64

217

220

232

36

38

42

105

113

132

8

11

11

48

66

65

41

27

16

174

107

59
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gmina

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ

W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
Raciechowice DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
Siepraw
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
Sułkowice DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
Tokarnia
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO - OGÓŁEM
Wiśniowa
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE

Liczba rodzin - ogółem

2021

Liczba osób
w rodzinach
2018 2019 2020

2018

2019

2020

16

12

7

46

35

19

14

7

3

84

38

18

8

8

-

37

36

-

1

1

-

1

1

-

3

3

-

21

21

-

50

34

27

201

127

103

14

13

11

45

42

36

13

5

2

68

25

10

14

15

11

57

62

46

9

7

6

23

18

14

5

5

4

34

33

29

1

1

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

9

30

42

36

7

7

5

19

20

14

-

-

-

-

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS
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3.3.7 Alkoholizm
Problem alkoholizmu w powiecie myślenickim należy do jednego z siedmiu
najistotniejszych zagadnień, w których w ciągu najbliższych lat służby pomocy społecznej będą
musiały angażować swoje zasoby. Poniższa tabela prezentuje liczbę rodzin i osób w rodzinach,
które korzystały z pomocy społecznej na skutek alkoholizmu w poszczególnych gminach
na przestrzeni lat 2018-2020. Dane pokazują, że w gminach: Myślenice i Sułkowice nominalnie
najwięcej, spośród wszystkich pozostałych gmin, udzielanej było pomocy związanej z
problemem alkoholizmu. Jednakże, należy zwrócić uwagę, że w gminie Myślenice w latach
2018-2020 można było zaobserwować spadającą liczbę rodzin doświadczających problemu
alkoholizmu. Natomiast w gminie Sułkowice liczba ta wzrosła o przeszło 13%. W pozostałych
gminach wchodzących w skład powiatu myślenickiego nie obserwowano istotnie wysokich
poziomów występowania zjawiska alkoholizmu, patrząc z punktu widzenia pomocy udzielanej
przez OPS.
Należy równocześnie podkreślić, że spośród wszystkich gmin powiatu myślenickiego,
65% rodzin, które doświadczały problemów związanych z alkoholizmem w badanym okresie
zogniskowane było właśnie w gminach: Myślenice i Sułkowice.

Tabela nr 35 – Problem alkoholizmu na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
gmina
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa
Suma końcowa

ALKOHOLIZM
Liczba rodzin - ogółem
Liczba osób w rodzinach
2018
2019
2020
2018
2019
2020
12
10
11
23
20
15
10
8
7
28
16
17
38
42
36
50
59
49
5
2
3
13
2
3
5
6
1
15
15
1
2
1
1
4
1
1
22
28
25
39
55
45
1
2
1
3
4
1
4
5
6
8
22
14
99

104

91

183

194

146

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Patrząc na problem alkoholizmu przez pryzmat działań gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych charakterystycznym jest, że w latach 2018-2020, średnio co trzeci
z wniosków jakie wpłynęły do GKRPA, przesłany był do sądu celem zobowiązania do podjęcia
leczenia odwykowego. Ponadto w 2020 roku w porównaniu do 2018 roku odnotowany został
istotny spadek liczby wniosków kierowanych do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe.
Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.
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Tabela nr 36 - Wnioski GKRPA z terenu powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
gmina
Wnioski do GKRPA o skierowanie na
leczenie odwykowe
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa
Wnioski GKRPA przesłane do sądu
o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa

2018

Rok
2019

2020

358

327

313

131
24
88
33
4
12
33
16
17

127
12
80
32
6
5
40
19
6

93
17
66
28
3
14
48
27
17

114

109

102

10
6
38
17
4
8
20
7
4

6
5
49
23
6
4
10
4
2

6
3
49
7
6
8
11
7
5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GKRPA

Należy ponadto stwierdzić, że w stosunku do wydanych sądowych nakazów leczenia
odwykowego, na terenach gmin: Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Tokarnia oraz
Wiśniowa w badanym okresie, statystycznie prawie 40% tej liczby stanowiły przypadki
dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu. Szczegółowe dane zawiera poniższa
tabela.

Tabela nr 37 – Leczenie odwykowe w poszczególnych gminach powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
Rok
2018
2019
2020
Ilość osób z wydanym nakazem sądowym kierującym na przymusowe leczenie
odwykowe
Dobczyce
b.d.
b.d.
b.d.
Lubień
5
4
3
Myślenice
b.d.
41
18
Pcim
12
10
7
Raciechowice
2
6
1
gmina
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Rok
2018
2019
Siepraw
b.d.
b.d.
Sułkowice
0
0
Tokarnia
7
4
Wiśniowa
4
5
Ilość osób, które dobrowolnie poddały się terapii odwykowej
Dobczyce
91
69
Lubień
3
2
Myślenice
2
3
Pcim
5
7
Raciechowice
1
0
Siepraw
b.d.
b.d.
Sułkowice
b.d.
b.d.
Tokarnia
5
2
Wiśniowa
3
4
gmina

2020
b.d.
0
7
7
74
0
3
5
0
b.d.
b.d.
3
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GKRPA

3.4 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie myślenickim jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Myślenickiego
Nr 122/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Natomiast Uchwałą nr III/27/2018 Rada Powiatu
Myślenickiego w dniu 21 grudnia 2018 roku przyjęła trzyletni Powiatowy Program Rozwoju
Pieczy Zastępczej. W latach 2019-2021 głównym jego celem jest promocja, wsparcie
i wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej, jak również pomoc pełnoletnim wychowankom
w usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem. Ponadto w programie przyjęto cele
szczegółowe i działania, które zostały dokładniej omówione w poniższej tabeli.

Tabela nr 38 – Cele szczegółowe i działania przyjęte w Powiatowym Programie
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021
Cel szczegółowy

Tworzenie warunków
do powstawania nowych
rodzin zastępczych,
rodzinnych domów
dziecka i rodzin
pomocowych.

72

Działania planowane do realizacji w okresie obowiązywania
programu
1. Lokalne akcje promujące rodzicielstwo zastępcze.
2. Coroczna organizacja spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego oraz innych imprez okolicznościowych.
3. Publikacja w prasie i internecie artykułów przybliżających
problematykę rodzicielstwa zastępczego.
4. Opracowanie
nowych
ulotek
informacyjnych
i ich upowszechnienie.
5. Prowadzenie naboru niezawodnych i zawodowych rodzin
zastępczych,
prowadzenie
rozmów
z
dotychczas
funkcjonującymi rodzinami zastępczymi w przedmiocie ich
przekwalifikowania na zawodowe rodziny zastępcze.
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Cel szczegółowy

2021

Działania planowane do realizacji w okresie obowiązywania
programu

6. Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze i osoby
prowadzące rodzinny dom dziecka.
7. Kierowanie na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze
i ponoszenie kosztów tych szkoleń.
8. Współpraca z OPS, parafiami oraz instytucjami działającymi
na rzecz rodzin – mająca na celu pozyskiwanie kandydatów do
sprawowania zastępczych form opieki.
1. Organizowanie Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych.
2. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych.
3. Dostęp osób sprawujących pieczę do usług specjalistycznego
poradnictwa.
4. Zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
5. Dokonywanie ocen rodzin zastępczych pod kątem
posiadanych przez nich predyspozycji oraz jakości
Rozwijanie kompetencji
wykonywanej pracy.
wychowawczych osób
6. Samokształcenie się rodzin zastępczych.
pełniących funkcję
7. Diagnozowanie potrzeb rodzin zastępczych w zakresie
opiekunów zastępczych
pozyskiwania wolontariuszy.
8. Zapewnienie wsparcia ze strony rodzin pomocowych
w pełnieniu czasowej opieki nad dziećmi.
9. Podejmowanie
działań
służących
przekształceniu
niezawodowych rodzin zastępczych w zawodowe rodziny
zastępcze.
1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie
pracowników PCPR poprzez szkolenia, konferencje,
superwizje, seminaria.
2. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz dziecka i rodziny
Podnoszenie jakości usług
we współpracy ze środowiskiem lokalnym, Sądem,
na rzecz pieczy zastępczej
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
organizacjami społecznymi realizując zadania dotyczące
pieczy zastępczej.
1. Współpraca z kuratorami, pracownikami socjalnym OPS,
asystentami na rzecz powrotu dziecka do środowiska
naturalnego.
2. Podejmowanie działań na rzecz przywracania więzi
rodzinnych, praca z rodzicami naturalnymi.
3. Wspomaganie działań interdyscyplinarnych na rzecz
Inicjowanie działań
aktywizacji rodzin naturalnych w celu powrotu dziecka
zmierzających do
do rodziny.
skrócenia okresu pobytu
4. Wspieranie rodziców biologicznych w podtrzymywaniu
dziecka w pieczy
kontaktu z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.
zastępczej
5. Współpraca z Sądem, Ośrodkiem Adopcyjnym.
6. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy dziecka,
które są skoordynowane z działaniami asystenta rodziny.
7. Pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka.
1. Tworzenie programów usamodzielnień wychowanków rodzin
zastępczych, placówek, czuwanie nad ich realizacją,
Wzmocnienie działań
modyfikacją i dostosowaniem do aktualnych potrzeb.
skierowanych do
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Cel szczegółowy
usamodzielnianych
wychowanków
opuszczających rodzinną
i instytucjonalną pieczę
zastępczą, MOW, MOS,
Zakłady Poprawcze i
Schroniska dla Nieletnich
oraz ich integrację ze
środowiskiem.

Działania planowane do realizacji w okresie obowiązywania
programu
2. Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie i zagospodarowanie.
3. Zapewnienie wychowankom pomocy koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej.
4. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy
usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych
i placówek (m.in. psycholog, pedagog, prawnik, pracownik
socjalny).
5. Pomoc w poruszaniu na rynku pracy, organizowanie spotkań
z doradcą zawodowym, pomoc w pisaniu CV, autoprezentacji.
6. Pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów gminy dla
wychowanków pieczy zastępczej, miejsca w internacie,
akademiku lub wynajęciu pokoju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim
na lata 2019-2021

Przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach analiza
podejmowanych działań przez szeroki krąg podmiotów na terenie powiatu myślenickiego
wykazała, że we wszystkich gminach zostały uchwalone przez rady gminy programy wspierania
rodziny. Stwierdzono występowanie zbieżności problemów związanych z funkcjonowaniem
rodzin zagrożonych kryzysem i wymagających wsparcia. Uznano więc, że cele postawione
do realizacji w ramach wszystkich programów ukierunkowane są na podobne działania.
Główne założenie programów to ukierunkowanie na pracę z rodziną w połączeniu z jej własną
aktywnością. Wspieranie rodziny powinno opierać się na eliminowaniu sytuacji, w których
dziecko musi opuścić rodzinę biologiczną, a tym samym na podejmowaniu działań
profilaktycznych, poprzez współpracę różnych instytucji działających na rzecz dziecka
i rodziny, w tym jednostek gminnych, powiatowych, organizacji pozarządowych
i oświatowych. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej, praca z rodziną biologiczną powinna uwzględniać działania związane
z jak najszybszym powrotem dziecka do rodziny. Realizacja programów przez gminy odbywa
się w oparciu o środki własne, jak również poprzez pozyskiwanie dotacji z budżetu państwa,
programy rządowe z zakresu wspierania rodziny oraz fundusze Unii Europejskiej.
W trakcie obowiązywania niniejszej Strategii będą opracowywane kolejne trzyletnie
edycje Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. Uwzględniane przy tym będą wnioski
i doświadczenia z realizacji dotychczasowych programów. W swojej treści będą one
odpowiedzią na istniejące i nowe wyzwania stające przed powiatowym systemem pieczy
zastępczej.

3.4.1 Struktura systemu pieczy zastępczej
W powiecie myślenickim funkcjonuje system rodzinnej pieczy zastępczej, na który
składają się rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe, nie ma
natomiast rodzin: pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowych specjalistycznych
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oraz rodzinnych domów dziecka. Szczegółowe zestawienie i liczbę rodzin dla obszaru powiatu
za okres od 2018 do 2020 roku zawiera poniższa tabela. Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny
niezawodowe. We wszystkich typach rodzin zastępczych dostrzegalna była tendencja
spadkowa w zakresie ich liczby.
Natomiast biorąc pod uwagę system instytucjonalnej pieczy zastępczej, według stanu
na koniec 2020 roku, na terenie powiatu myślenickiego funkcjonowały dwie placówki
opiekuńczo-wychowawcze, które były prowadzone przez inny podmiot na zlecenie powiatu.
Pełniły one funkcję socjalizacyjną i rodzinną. Łącznie dysponowały w tym czasie 22 miejscami,
z czego 14 w placówce typu socjalizacyjnego oraz 8 w placówce typu rodzinnego.

Tabela nr 39 - Informacja statystyczna na temat rodzinnej pieczy zastępczej
w latach 2018-2020

Wyszczególnienie

Rodziny zastępcze spokrewnione,
z tego:
z 1 przyjętym dzieckiem
z 2 przyjętych dzieci
z 3 i więcej przyjętych dzieci
Rodziny zastępcze niezawodowe,
z tego:
z 1 przyjętym dzieckiem
z 2 przyjętych dzieci
z 3 przyjętych dzieci
Rodziny zastępcze zawodowe,
z tego:
bez dziecka
z 1 przyjętym dzieckiem
z 2 przyjętych dzieci
z 3 przyjętych dzieci
z 4 i więcej przyjętych dzieci

Liczba rodzin zastępczych (ogółem)
rok
2018
2019
2020
I
II
I
II
I
II
półrocze półrocze półrocze półrocze półrocze półrocze
6

8

7

5

5

4

4
1
1

5
1
2

4
1
2

4
1

4
1

3
1

11

8

7

6

5

4

9
1
1

6
1
1

5
1
1

3
2
1

3
2
-

2
2
-

3

3

3

1

1

1

1
2

1
1
1

2
1
-

1
-

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

Analizując strukturę pieczy zastępczej na terenie powiatu myślenickiego, patrząc
z perspektywy liczby dzieci należy stwierdzić, że najliczniej umieszczane były one
w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Niespełna co trzecie dziecko trafiało właśnie do
tego typu rodzin na przestrzeni lat 2018-2020, najczęściej były to dzieci pomiędzy 7-17 rokiem
życia.
Kolejną pod względem liczebności była grupa dzieci umieszczanych w instytucjonalnej
formie pieczy zastępczej realizowanej przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
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socjalizacyjnego. W tego typu placówce, na przestrzeni badanych lat, umieszczane było
statystycznie niespełna co czwarte dziecko. Najczęściej występującą grupą wiekową
pojawiającą się w POW, były dzieci pomiędzy 14-17 rokiem życia.
Na trzecim miejscu, pod względem liczby umieszczanych dzieci była forma pieczy
realizowana w rodzinach zastępczych niezawodowych. Statystycznie prawie jedno na pięć
dzieci najczęściej w wieku 14-24 lat przebywało w tego typu rodzinach na przestrzeni
analizowanego okresu.
Należy ponadto zauważyć, że w okresie od 2018-2020 roku średnia liczba dzieci
umieszczanych w pieczy zastępczej zmniejszyła się o 23%. Szczegółowe dane zawiera poniższa
tabela.

Tabela nr 40 - Liczba dzieci w pieczy zastępczej z uwzględnieniem grup
wiekowych - wartości uśrednione
Wyszczególnienie
forma pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze
spokrewnione

Rodziny zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze
zawodowe

Placówka opiekuńczowychowawcza typu
socjalizacyjnego
Placówka opiekuńczowychowawcza typu
rodzinnego
13

wiek dzieci
Dzieci w pieczy zastępczej w wieku:
od 1 roku do 3 lat
4- 6 lat
7-13 lat
14-17 lat
Dzieci w pieczy zastępczej w wieku:
poniżej 1 roku
od 1 roku do 3 lat
4- 6 lat
7-13 lat
14-17 lat
18-24 lat
Dzieci w pieczy zastępczej w wieku:
poniżej 1 roku
od 1 roku do 3 lat
4- 6 lat
7-13 lat
14-17 lat
Dzieci w pieczy zastępczej w wieku:
7-13 lat
14-17 lat
18-24 lat
Dzieci w pieczy zastępczej w wieku:
poniżej 1 roku
od 1 roku do 3 lat

Rok
2018
2019 2020
[średnia liczba dzieci]13
18
14
12
1
1
1
1
9
7
6
8
7
4
13
10
6
1
1
1
1
1
5
5
5
7
4
2
9
3
5
1
1
2
1
1
1
5
1
1
2
1
1
12
13
11
2
2
9
11
6
2
1
5
4
7
8
1
1
1

W wyniku uśrednienia wartości nie sumują się w poszczególnych kategoriach.
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Wyszczególnienie
forma pieczy zastępczej

wiek dzieci
4- 6 lat
7-13 lat
14-17 lat

2021

Rok
2018
2019 2020
[średnia liczba dzieci]13
2
4
2
1
2
4
3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej podyktowane jest najczęściej zewnętrznymi
czynnikami społecznymi, które powodują, że rodziny biologiczne tracą okresowo lub na stałe
swoje zdolności opiekuńcze i wychowawcze. Szczegółowe zestawienie przyczyn umieszczeń
dzieci w pieczy zastępczej dla obszaru powiatu myślenickiego za okres od 2018 do 2020 roku
zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 41 - Liczba dzieci w pieczy zastępczej z uwzględnieniem przyczyn
umieszczenia - wartości uśrednione
Wyszczególnienie
forma pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze
spokrewnione

Rodziny zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze
zawodowe

Placówka opiekuńczowychowawcza typu
socjalizacyjnego

14

przyczyna umieszczenia
Dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej, z tego na skutek:
półsieroctwa
uzależnienia rodziców, w tym:
od alkoholu
przemocy w rodzinie
długotrwałej lub ciężkiej choroby
co najmniej jednego z rodziców
Dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej, z tego na skutek:
sieroctwa
półsieroctwa
uzależnienia rodziców, w tym:
od alkoholu
przemocy w rodzinie
inne
Dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej, z tego na skutek:
uzależnienia rodziców, w tym:
od alkoholu
bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
Dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej, z tego na skutek:
uzależnienia rodziców, w tym:
od alkoholu

Rok
2018
2019
2020
[średnia liczba dzieci]14
18

14

12

2
7
7
-

1
4
3
-

1
1
1

9

9

10

13

10

6

5
3
4
4
1

3
2
4
4
1
1

3
2
2
1
-

9

3

5

5
5

2
2

4
4

4

1

1

12

13

11

3
3

5
5

2
2

Z uwagi na fakt, że niektóre dzieci zostały zaklasyfikowane do więcej niż jednej przyczyny umieszczenia
w pieczy zastępczej, dane w kolumnach nie sumują się dla poszczególnych form pieczy zastępczej.
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Wyszczególnienie
forma pieczy zastępczej

Placówka opiekuńczowychowawcza typu
rodzinnego

przyczyna umieszczenia
bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
długotrwałej lub ciężkiej choroby
co najmniej jednego z rodziców
inne
Dzieci umieszczone w pieczy
zastępczej, z tego na skutek:
uzależnienia rodziców, w tym:
od alkoholu
przemocy w rodzinie
bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

Rok
2018
2019
2020
[średnia liczba dzieci]14
8

8

9

1

1

-

1

-

-

4

7

8

4
4
-

2
2
5

3
3
4

-

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

Wśród głównych przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu
myślenickiego w okresie od 2018 do 2020 roku należy wymienić: uzależnienie rodziców,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwałą lub ciężką chorobę
co najmniej jednego z rodziców. W pierwszym przypadku ponad jedna trzecia dzieci
umieszczanych było w pieczy zastępczej, głównie za sprawą uzależnienia ich rodziców od
alkoholu. Natomiast niespełna co piąte dziecko umieszczane było w pieczy z powodu:
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby
co najmniej jednego z rodziców. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 42 - Główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
w latach 2018-2020
Powiat myślenicki
Przyczyna umieszczenia w pieczy zastępczej
uzależnienia rodziców
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego
z rodziców
sieroctwa
przemocy w rodzinie
półsieroctwa
inne
Suma końcowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR
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Udział
procentowy
w całości
35%
22%
20%
8%
8%
5%
1%
100%

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

2021

3.4.2 Wydatki ponoszone przez powiat myślenicki w ramach systemu pieczy zastępczej
Opisując wydatki ponoszone w ramach działania systemu rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej można przede wszystkim wyróżnić trzy grupy podstawowe, którymi są:
 wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej
placówce
opiekuńczoterapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki
i usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą.
Analiza rozkładu wyżej wymienionych wydatków została zaprezentowana w poniższych
tabelach. Skala przyznawanych i wypłacanych świadczeń, w latach 2018-2020, jest wprost
proporcjonalna do liczby rodzin i dzieci objętych systemem rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, zobowiązane są do współfinansowania
wydatków w tym zakresie.

Tabela nr 43 - Liczba świadczeń ogółem w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej
powiatu myślenickiego w latach 2018-2020
Rok
Forma pieczy zastępczej
2018
2019
2020
[liczba świadczeń]
Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka
Rodziny zastępcze spokrewnione
198
176
144
Rodziny zastępcze niezawodowe
225
93
115
Rodziny zastępcze zawodowe
182
110
108
Rodzinny dom dziecka
5
12
16
Rodziny pomocowe
9
2
Pomoc dla osoby usamodzielnianej
Rodziny zastępcze spokrewnione
69
17
22
Rodziny zastępcze niezawodowe
59
71
138
Rodziny zastępcze zawodowe
8
1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR
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Tabela nr 44 – Liczba świadczeń na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez
gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2018-2020
Rok
Forma pieczy zastępczej
2018
2019
2020
[liczba świadczeń]
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez gminę właściwą ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze spokrewnione
100
96
102
Rodziny zastępcze niezawodowe
64
23
45
Rodziny zastępcze zawodowe
123
71
67
Rodzinny dom dziecka
5
6
12
Rodziny pomocowe
10
2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

Tabela nr 45 - Wysokość wydatków na świadczenia w obszarze rodzinnej pieczy
zastępczej powiatu myślenickiego w latach 2018-2020
Rok
Forma pieczy zastępczej
2018
2019
2020
[wydatki w złotych]
Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom
dziecka
Rodziny zastępcze spokrewnione
127 599
62 357
90 157
Rodziny zastępcze niezawodowe
219 084
162 282
105 869
Rodziny zastępcze zawodowe
157 657
89 931
97 941
Rodzinny dom dziecka
5 000
10 515
14 801
Rodziny pomocowe
2 435
1 290
Pomoc dla osoby usamodzielnianej
Rodziny zastępcze spokrewnione
42 574
25 166
11 467
Rodziny zastępcze niezawodowe
39 555
55 203
79 416
Rodziny zastępcze zawodowe
6 794
1 577
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR
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Tabela nr 46 - Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
współfinansowanych przez gminę właściwą ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej na terenie powiatu myślenickiego w latach 2018-2020
Rok
Forma pieczy zastępczej
2018
2019
2020
[wydatki w złotych]
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka pokrytych przez gminę właściwą ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
z tego poniesione w wysokości:
Rodziny zastępcze spokrewnione
33 669
13 880
33 946
Rodziny zastępcze niezawodowe
33 092
31 127
21 588
Rodziny zastępcze zawodowe
78 066
65 555
46 359
Rodzinny dom dziecka
1 922
1 114
6 779
Rodziny pomocowe
421
445
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

Tabela nr 47 - Wysokość wydatków na instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2018-2020
2018
Wyszczególnienie

Placówki opiekuńczowychowawcze, z tego typu:
socjalizacyjnego
interwencyjnego
specjalistyczno-terapeutycznego
rodzinnego
Pomoc dla osoby usamodzielnianej,
z tego:
na kontynuowanie nauki
na usamodzielnienie
na zagospodarowanie

Rok
2019

2020

I
półrocze

II
I
II
I
półrocze półrocze półrocze półrocze
[wydatki w złotych]

II
półrocze

776 133

720 604

737 022

909 671

816 181

801 684

602 870
41 344
131 919

545 199
43 349
132 056

526 564
16 477
48 487
145 494

696 826
6 365
53 240
153 240

599 923
58 135
158 123

579 046
62 646
159 992

25 617

54 540

24 821

33 638

14 170

38 559

15 688
6 939
2 990

24 269
20 817
9 454

16 306
6 939
1 576

19 760
13 878
-

9 468
4 702

18 410
13 870
6 279

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR
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Tabela nr 48 - Wysokość średnich miesięcznych wydatków ponoszonych przez gminy
na instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2018-2020
Rok
2019

2018
Wyszczególnienie

Wysokość średnich miesięcznych
wydatków przeznaczonych na
utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
poniesionych przez gminę właściwą
ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej
Wysokość średnich miesięcznych
wydatków przeznaczonych
na utrzymanie dziecka w regionalnej
placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym, poniesionych przez
gminę właściwą ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka
przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej

2020

I
II
I
II
I
II
półrocze półrocze półrocze półrocze półrocze półrocze
[wydatki w złotych]

118 523 224 052 173 751 346 438 230 442 330 407

3 412

13 541

11 865

29 263

23 847

36 543

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

3.5 System pomocy społecznej powiatu myślenickiego w ujęciu instytucjonalnym
Powiat myślenicki dysponował na koniec 2020 roku rozbudowaną strukturą jednostek
organizacyjnych działających w ramach systemu pomocy społecznej, oferującą opiekę
całodobową i dzienne formy wsparcia. W jej skład wchodziły: trzy domy pomocy społecznej,
dwa środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Łącznie na ternie powiatu funkcjonujące jednostki
dysponowały 309 miejscami w różny sposób sprofilowanymi. Szczegółowe dane zawiera
poniższa tabela.

Tabela nr 49 - Jednostki organizacyjne pomocy społecznej powiatu myślenickiego
wg stanu na koniec 2020 roku
Podmiot
prowadzący
Powiat
myślenicki

82

Wyszczególnienie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
dla ofiar przemocy w rodzinie

liczba
jednostek
3

liczba
miejsc
226

liczba
korzystających
246

1

-
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Podmiot
Wyszczególnienie
prowadzący
Inny
OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB
podmiot
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI –
prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy
Suma

2021

liczba
jednostek

liczba
miejsc

liczba
korzystających

2

83

83

6

309

383

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

Analiza struktury jednostek organizacyjnych na terenie powiatu myślenickiego
wskazuje, że jest ona adekwatna do aktualnych potrzeb. Funkcjonujące na terenie powiatu
podmioty, świadczące usługi w obszarach: pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz pieczy zastępczej, tworzą spójny system oparcia dla mieszkańców powiatu.
Szczegółowe zestawienie jednostek prowadzonych, zlecanych bądź dofinansowywanych przez
powiat myślenicki zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.
Ponadto poddano analizie skalę nadwyżki liczby osób korzystających w stosunku
do liczby miejsc w DPS na terenie powiatu myślenickiego w latach 2018-2020. Na podstawie
zgromadzonych danych należy stwierdzić, że wielkości te w poszczególnych latach wyniosły
odpowiednio: 2018 r. – 30 osób, 2019 r. – 26 osób, 2020 r. – 20 osób. W stosunku do liczby
miejsc wielkości te stanowiły udział odpowiednio w: 2018 r. - 13%; 2019 r. - 12%; 2020 r. - 9%.
Oznacza to, że na przestrzeni badanych lat zmniejszała się liczba osób korzystających z domów
pomocy społecznej na terenie powiatu myślenickiego. Biorąc to pod uwagę należy postawić
wniosek, że w perspektywie nadchodzących lat nie zachodzi potrzeba rozbudowy
infrastruktury całodobowych domów pomocy społecznej na terenie powiatu.

Tabela nr 50 – Jednostki prowadzone, zlecane lub dofinansowane przez powiat
myślenicki wg stanu na koniec 2020 roku
Typ jednostki
Dom Pomocy
Społecznej dla osób
dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
Dom Pomocy
Społecznej dla osób
przewlekle
psychicznie
chorych
Dom Pomocy
Społecznej dla osób
w podeszłym wieku
i przewlekle
somatycznie
chorych
Ośrodek
Interwencji

Adres

Liczba
miejsc

Dom Pomocy Społecznej
im. Tadeusza Piekarza
Powiat myślenicki
w Harbutowicach

32-440
Sułkowice,
Harbutowice 1

75

Dom Pomocy Społecznej
"Biały Potok"
Powiat myślenicki
w Trzemeśni

32-425
Trzemeśnia 377

76

Dom Pomocy Społecznej
Powiat myślenicki
w Pcimiu

32-432 Pcim
638

55

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

32-400
Myślenice,

8

Nazwa jednostki

Organ prowadzący

Powiat myślenicki
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Typ jednostki
Kryzysowej i
Poradnictwa
Placówka
OpiekuńczoWychowawcza
typu rodzinnego
Placówka
OpiekuńczoWychowawcza
typu
socjalizacyjnego

Nazwa jednostki
i Poradnictwa
w Myślenicach
Placówka OpiekuńczoWychowawcza typu
rodzinnego im. Św. Jana
Pawła II CARITAS
Archidiecezji Krakowskiej
Placówka OpiekuńczoWychowawcza typu
socjalizacyjnego CARITAS
Archidiecezji Krakowskiej

Organ prowadzący

Adres

Liczba
miejsc

ul. Kazimierza
Wielkiego 5
CARITAS Archidiecezji
Krakowskiej - na
zlecenie Powiatu
myślenickiego

32-410
Dobczyce,
Nowa Wieś 4

8

CARITAS Archidiecezji
Krakowskiej na
zlecenie Powiatu
myślenickiego

32-433 Lubień
1038

14

32-400
Myślenice, ul.
Zdrojowa 14

28

32-440
Sułkowice, ul.
1-go Maja 66

55

32-440
Sułkowice,
Harbutowice 1

100

Koło Polskiego
Stowarzyszenia na
rzecz Osób
Środowiskowy Dom
Niepełnosprawnych
Samopomocy "Magiczny
Intelektualnie
Dom" w Myślenicach
w Myślenicach na zlecenie Powiatu
Środowiskowy Dom
myślenickiego
Samopomocy
Stowarzyszenie
Środowiskowy Dom
Wspierania Osób
Samopomocy
Niepełnosprawnych
w Sułkowicach z filią
"KOLONIA" w Lubniu
na zlecenie Powiatu
myślenickiego
Warsztaty Terapii
Powiat myślenicki Zajęciowej w
Warsztaty Terapii
Dom Pomocy
Harbutowicach z filami
Zajęciowej
Społecznej
w Dobczycach
w Harbutowicach
i Myślenicach
Źródło: dane PCPR

Zaprezentowane powyżej dane pokazują jednostki organizacyjne pomocy społecznej
i pieczy zastępczej o zasięgu ponad gminnym – prowadzone w ramach zadań własnych lub
zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków na pomoc, integrację społeczną oraz
rehabilitację zawodową lub społeczną.
Warto również podkreślić, że na terenie powiatu myślenickiego funkcjonują: Dzienny
Dom Senior+ w Myślenicach oraz dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w Dobczycach
(dla 20 osób, typ ABC) oraz w Zegartowicach z filią w Komornikach (dla 60 osób, typ AB),
które w większości przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
niepełnosprawnościami intelektualnymi. Obsługują one przede wszystkim tereny gmin:
Dobczyce i Raciechowice, jednocześnie oferując wsparcie dla mieszkańców gmin
sąsiadujących, w sytuacji dysponowania wolnymi miejscami.
Według informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
myślenickiego w dalszym ciągu istnieje potrzeba uruchomienie ŚDS typu A dla osób
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z zaburzeniami psychicznymi na terenach gmin: Myślenice, Siepraw, Sułkowice oraz Wiśniowa.
Łącznie z takiej formy wsparcia z terenu wskazanych gmin mogłoby skorzystać 35 osób.
Ponadto niniejsze gminy zgłaszają potrzebę uruchomienia ŚDS typu B dla osób
z upośledzeniem umysłowym, w którym według ich szacunków wsparcie mogłoby znaleźć
41 osób.
Badając potrzeby w zakresie uruchomienia nowych warsztatów terapii zajęciowej na
terenach gmin: Myślenice, Siepraw oraz Wiśniowa dostrzega się potrzeby w tym zakresie.
Szacuje się, że dodatkowych 41 osób, mogłoby skorzystać z takiej formy rehabilitacji
społecznej.
Jednocześnie w wyraźny sposób zgłaszane jest zapotrzebowanie na uruchomienie
zakładu opiekuńczo-leczniczego na terenach gmin: Myślenice, Raciechowice, Siepraw,
Sułkowice oraz Wiśniowa. Ma to niewątpliwie związek z procesem postępującego starzenia
się społeczeństwa. Szacunkowe dane wskazują, że w powiecie identyfikowane są łącznie
52 osoby, potencjalnie kwalifikujące się do takiej formy wsparcia. Szczegółowe dane zawiera
poniższa tabela.

Tabela nr 51 - Szacowane potrzeby w zakresie uruchomienia zakładu opiekuńczoleczniczego
Wyszczególnienie

Gmina
Myślenice
Szacunkowa liczba osób, które z terenu Raciechowice
gminy mogłyby skorzystać z oferty
Siepraw
nowo uruchomionego ZOL
Sułkowice
Wiśniowa
Suma

liczba osób
20
5
7
10
10
52

Źródło: dane OPS

Ponadto z terenu poszczególnych gmin powiatu myślenickiego zgłaszane było
zapotrzebowanie na uruchomienie różnych form wsparcia adresowanych do mieszkańców
powiatu. Wśród najistotniejszych należy wymienić:
1. Dzienny dom pomocy dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
2. Kluby Seniora,
3. Klub Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej, zapobiegające
wykluczeniu społecznemu,
4. Mieszkania chronione - dające możliwość wspierania osób/rodzin znajdujących się
w sytuacjach kryzysowych w związku z przemocą domową - minimum dla
1 rodziny (5 osób) docelowo dla 2 rodzin (do 20 osób),
5. Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą i osób
niepełnosprawnych,
6. Ogrzewalnie,
7. Ośrodek wsparcia świadczący opiekę wytchnieniową,
8. Placówka dziennego pobytu dla dzieci autystycznych,
9. Schronisko dla bezdomnych / Noclegownia,
10. Spółdzielnia socjalna - aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych
w tym osoby niepełnosprawne,
11. Zakład Aktywności Zawodowej,
85
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12. Szeroko pojęte poradnictwo prawne (przede wszystkim z zakresu rynku i prawa pracy,
działalność samopomocową z zakresu zatrudnienia, spraw socjalnych
i mieszkaniowych),
13. Żłobek - umożliwienie zorganizowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

W ramach diagnozy instytucji działających w obszarze systemu pomocy społecznej
i ochrony zdrowia, poddano również analizie potrzeby w zakresie wsparcia dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zebrane dane wskazują, że na przestrzeni badanego
okresu, w gminach: Pcim i Tokarnia w 2019 roku udzielono takiej pomocy dla jednej osoby, na
terenie każdej ze wskazanych gmin.
Najczęściej pomoc w zakresie wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oferowana była w: Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie przy
ul. Malborskiej 64b oraz Domu Matki i Dziecka w Krakowie przy ul. Żywieckiej 16. Biorąc pod
uwagę skalę omawianego problemu, na chwilę obecną, nie znajduje się przesłanek
do rozbudowy sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie
powiatu myślenickiego.

3.6 Wnioski z diagnozy czynników społeczno-ekonomicznych
1. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa powiatu myślenickiego w kolejnych
latach będzie generował dla systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia szereg
dodatkowych wymagań. Konieczne będzie utworzenie struktury instytucjonalnej oraz
systemowej, która zapewni osobom w wieku powyżej 65 roku życia warunki do:
odpowiedniej ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki i integracji.
2. Pomimo spadającej stopy bezrobocia rośnie udział osób bezrobotnych w wieku
35-44 lat. Ponadto w grupie osób bezrobotnych w wieku 55-64 lat w okresie
2016-2020 roku, średniorocznie prawie co trzecia osoba była długotrwale bezrobotna.
Grupa ta wymaga szczególnego zainteresowania ze strony służb rynku pracy, konieczne
są działania ukierunkowane na ich aktywizację zawodową.
3. W badanym okresie utrzymywała się na znaczących poziomach liczba rodzin i osób
w rodzinach doświadczających zjawiska długotrwałej lub ciężkiej choroby.
Głównie zjawisko to obserwowane było na terenach gmin: Myślenice, Dobczyce,
Raciechowice oraz Wiśniowa. Może to rodzić konieczność rozbudowy struktury
zakładów terminalnej opieki medycznej dla mieszkańców tej części powiatu
myślenickiego.
4. Dodatkowo należy zauważyć, że pomimo spadającej liczby rodzin otrzymujących
wsparcie z ośrodków pomocy społecznej z uwagi na zjawisko niepełnosprawności,
utrzymywała się na istotnie wysokim poziomie ich liczba na terenie całego powiatu
w latach 2018-2020. W związku z tym konieczna będzie rozbudowa sieci wsparcia
instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnościami, oferującej różne formy
rehabilitacji dostosowane do rodzajów niepełnosprawności. Konieczne będą ponadto
działania ukierunkowane na dalszą likwidację barier utrudniających codzienne
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Jak również należy zwrócić uwagę na
rozbudowę sieci asystentury osób niepełnosprawnych.
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5. Należy zwrócić uwagę, że wśród głównych przyczyn umieszczania dzieci w pieczy
zastępczej były: uzależnienie rodziców (głównie od alkoholu) oraz bezradność
w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Pomimo, że zjawisko alkoholizmu nie
przyjmuje szczególnie dużych rozmiarów na terenie powiatu myślenickiego, rodzi się
konieczność podejmowania intensywniejszych działań w kierunku profilaktyki
uzależnień. Istotną jest również praca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

4. Prognoza zmian najistotniejszych czynników społecznoekonomicznych na lata 2021-2026
Przeprowadzona diagnoza społeczno-ekonomiczna dla powiatu myślenickiego wskazała
obszary społeczne, w których należy w ciągu najbliższych lat spodziewać się wzrostów skali ich
występowania i problemów im towarzyszących. Prognoza obejmuje również obszary, gdzie
nieodnotowywany będzie ich wzrost, jednak spodziewać się należy pozostawania ich na
istotnie wysokim poziomie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa sytuacja taka może wystąpić
w następujących obszarach:
 wzrost liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia,
 utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie problemu długotrwałej
lub ciężkiej choroby,
 utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie problemu
niepełnosprawności,
 utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie ubóstwa wśród
mieszkańców powiatu,
 utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie deficytów w zakresie
potrzeby ochrony macierzyństwa,
 utrzymujący się na wysokim poziomie udział osób bezrobotnych w wieku 35-44
lat przy spadającej ogólnej stopie bezrobocia,
 utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie problemu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wśród mieszkańców powiatu,
 utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie problemu alkoholizmu.
Dla wskazanych powyżej problemów społecznych wykonana została prognoza ich dalszych
zmian z uwzględnieniem tempa i skali występowania. Prognozę wykonano na okres
obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim do
2026 roku. W zależności od rozkładu danych w poszczególnych obszarach, przy
prognozowaniu użyto funkcji matematycznych, które wykazywały najbardziej zbliżony
przebieg i dopasowanie do danych historycznych.
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4.1 Prognozowana zmiana liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia
Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu myślenickiego wskazuje
jednoznacznie na występujący trend wzrostowy w zakresie liczby mieszkańców w wieku
powyżej 65 roku życia. Powiększający się udział tej grupy wiekowej w populacji mieszkańców,
będzie na przestrzeni kolejnych lat wymagać podejmowania działań ukierunkowanych
na zabezpieczenie potrzeb starzejącego się społeczeństwa.
Szacowany wzrost liczby mieszkańców w tej grupie wiekowej wskazuje, że w stosunku
do końca 2019 roku spodziewany przyrost liczby mieszkańców w analizowanej grupie
wiekowej osiągnie poziom w przedziale 19-28%. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 52 – Prognozowana zmiana liczby mieszkańców w wieku powyżej 65 lat
dla powiatu myślenickiego na okres 2021 – 2026 roku
obszar
2017
powiat
myślenicki

16 513

2018

liczba mieszkańców w wieku 65 lat i więcej
prognoza
2019
2020
2021 2022
2023 2024

2025

2026

17 103 17 652 18 126 18 693 19 278 19 881 20 503 21 144 21 806

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Prezentacja graficzna prognozowanych zmian liczby mieszkańców w wieku 65+ dla
powiatu myślenickiego na przestrzeni lat 2021-2026 została pokazana na poniższym
schemacie.

Schemat nr 6 – Prognozowana zmiana liczby mieszkańców w wieku 65+ dla powiatu
myślenickiego na okres 2021 – 2026

powiat myślenicki
Liczba mieszkańców 65+

25 200
21072

23 200
21 200

18901

19599

20323

15 200

17 103
16 513

17 652

18 126
18486

18957

19439

19933

2022

2023

2024

20439

20958

13 200
11 200
9 200
2017

2018

2019

2020

2021

Rok
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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odchylenie (+)
prognoza

19 200
17 200

21849 22654

2025

2026

odchylenie (-)
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4.2 Prognozowana zmiana liczby rodzin i osób dotkniętych długotrwałą lub ciężką
chorobą
Kolejnym pod względem istotności wśród problemów diagnozowanych na terenie gmin
powiatu myślenickiego jest zjawisko długotrwałej lub ciężkiej choroby. Podobnie jak
ma to miejsce w przypadku niepełnosprawności działania systemu pomocy społecznej oraz
służby zdrowia mogą skupiać się jedynie na eliminowaniu niekorzystnych jego skutków.
Należy jednocześnie zauważyć, że na terenie powiatu dostrzegalna jest tendencja spadkowa
w tym zakresie, jednak skala tego zjawiska w wartościach bezwzględnych pozostaje na dość
wysokim poziomie. Prognoza na lata 2021-2026 dla całego powiatu została zawarta
w poniższej tabeli.

Tabela nr 53 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych problemem
długotrwałej lub ciężkiej choroby na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
obszar
powiat myślenicki

2018
1259

2019
1181

LICZBA RODZIN OGÓŁEM
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
prognoza
2020 2021 2022 2023 2024
1040 1015
979
950
926

2025
906

2026
888

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Ujęcie graficzne prognozy problemu długotrwałej lub ciężkiej choroby dla całego
obszaru powiatu myślenickiego na lata 2021-2026 zostało zaprezentowane na poniższym
schemacie. Widać wyraźnie dostrzegalną tendencje spadkową, co z pewnością należy
odczytywać jako czynnik pozytywny. Ważnym jednak jest, że skala tego zjawiska będzie
generować w następnych latach dodatkowe obciążenie dla systemów: pomocy społecznej
oraz ochrony zdrowia.

89

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

2021

Schemat nr 7 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych problemem
długotrwałej lub ciężkiej choroby na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

4.3 Prognoza zmian zachodzących w zakresie problemów związanych
z niepełnosprawnością
Kolejnym zagadnieniem, które zostało ujęte w katalogu obszarów podlegających
prognozie jest problem niepełnosprawności. Z racji swojej natury jest on niemożliwy
do wyeliminowania, jednak dostępny wachlarz środków stwarza bardzo duże możliwości
do niwelowania jego skutków. Na terenie powiatu myślenickiego problem
niepełnosprawności należy do grupy najliczniej występujących i wymagających szczególnej
uwagi ze strony systemu pomocy społecznej. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 54 – Prognozowana zmiana liczby osób otrzymujących orzeczenie
o niepełnosprawności na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
Liczba osób otrzymujących orzeczenie
o niepełnosprawności
obszar

powiat myślenicki

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
prognoza
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1536 1679 1391 1516 1519 1521 1523 1525 1526

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZON
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Estymacja danych dla okresu 2021-2026 w obszarze całego powiatu myślenickiego
została pokazana na poniższym schemacie. Dane wskazują w tym zakresie, że liczba osób
otrzymujących orzeczenia o niepełnosprawności będzie utrzymywać się na stałym poziomie
co determinuje konieczność podejmowania szeroko zakrojonych działań niwelujących jego
skutki. Należy ponadto zwrócić uwagę, że liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością,
wyrażona w wartościach bezwzględnych, będzie się znajdować na istotnie wysokich
poziomach.

Schemat nr 8 – Prognozowana zmiana liczby osób otrzymujących orzeczenie
o niepełnosprawności na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZON

4.4 Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych ubóstwem
Problem ubóstwa na terenie powiatu myślenickiego należy do grupy najpowszechniej
występujących
zjawisk
identyfikowanych
przez
służby
pomocy
społecznej
w poszczególnych gminach. Pomimo, że wykazuje on z roku na rok tendencje spadkową,
to wymaga szczególnej uwagi i zastosowania odpowiednich działań eliminujących.
Prognozując skale ubóstwa należy stwierdzić, że zauważalny jest we wszystkich gminach
wyraźny trend spadkowy w tym obszarze. Przy zachowaniu dotychczas podejmowanych
działań na niezmienionym poziomie, skala tego zjawiska powinna w kolejnych latach
obowiązywania Strategii tracić na znaczeniu, biorąc pod uwagę ogólną ocenę funkcjonowania
całego systemu pomocy społecznej. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.
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Tabela nr 55 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych ubóstwem na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2021-2026
LICZBA RODZIN OGÓŁEM
UBÓSTWO
prognoza
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1037 866 838 765 723 689 660 635 613

obszar
powiat myślenicki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Ujęcie graficzne prognozy ubóstwa na terenie całego powiatu zostało pokazane na
poniższym schemacie.

Schemat nr 9 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych ubóstwem na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

4.5 Prognozowana zmiana liczby rodzin wykazujących potrzebę ochrony
macierzyństwa
Wnioski płynące z wykonanej diagnozy problemów społecznych wskazują, że kolejnym
obszarem wymagającym intensywnego wsparcia ze strony służb pomocy społecznej
w nadchodzących latach będą rodziny wykazujące potrzebę ochrony macierzyństwa.
Analiza wykazała, że problem ten znajduje się na piątym miejscu, pod względem liczby rodzin
wykazujących deficyty w tym obszarze. Estymacja pokazuje, że w 2026 roku na terenie
powiatu myślenickiego liczba rodzin odczuwających potrzebę ochrony macierzyństwa będzie
się mieścić w przedziale 276- 295. Przewidywana jest poprawa sytuacji w tym zakresie,
ponieważ w stosunku do 2020 roku oznacza to spadek liczby tych rodzin o 7-13%. Ponadto
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biorąc pod uwagę stosunkowo dużą częstotliwość występowania problemów towarzyszących
ochronie macierzyństwa, należy wykorzystywać dostępne środki i działania zapobiegające
niekorzystnym skutkom ich występowania. Szczegółowe dane opisujące liczbę rodzin
wykazujących potrzeby w zakresie ochrony macierzyństwa w latach 2021-2026 zostały
zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tabela nr 56 – Prognozowana zmiana liczby rodzin wykazujących potrzebę ochrony
macierzyństwa na terenie powiatu myślenickiego w latach 2021-2026
LICZBA RODZIN OGÓŁEM
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
prognoza
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
366 358 317 315 307 300 295 290 286

obszar
powiat myślenicki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Graficzne ujęcie zmian w obszarze potrzeb ochrony macierzyństwa na terenie powiatu
w latach 2021-2026 zostało zaprezentowane na poniższym schemacie.

Schemat nr 10 – Prognozowana zmiana liczby rodzin wykazujących potrzebę ochrony
macierzyństwa na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS
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4.6 Prognozowana zmiana liczby osób bezrobotnych w wieku 35-44 lat
Kolejnym czynnikiem determinującym konieczność podejmowania działań
zapobiegawczych jest utrzymujący się na stosunkowo wysokim poziomie udział osób
bezrobotnych w wieku 35-44 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych. Charakterystycznym jest to,
że pomimo spadku stopy bezrobocia, udział tej grupy w ogóle bezrobotnych utrzymuje się na
istotnie wysokim poziomie i stale rośnie. Tendencja taka obserwowana była nieprzerwanie
w okresie od 2016 do 2020 roku, co zostało pokazane we wcześniejszej części opracowania.
Wobec powyższego koniecznym jest koncentrowanie działań, w obszarze rynku pracy,
ukierunkowanych na grupę osób bezrobotnych w wieku 35-44 lat w celu ich aktywizacji.
Estymacja tego zjawiska przeprowadzona na lata 2021-2026 pokazuje, że można się
spodziewać lekkiej poprawy sytuacji tej grupy osób na rynku pracy. Jednak zagrożenia
powodowane utrzymująca się pandemią wirusa COVID-19 mogą być kluczowym czynnikiem
obniżającym efektywność podejmowanych działań w tym obszarze. Szczegółowe dane
zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 57 – Prognozowana liczba osób długotrwale bezrobotnych na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2021-2026

bezrobotni

liczba osób bezrobotnych
w wieku 35-44 lat

powiat myślenicki
Rok (stan na koniec IV kw.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
prognoza
liczba osób
251

260

423

403

332

207

196

186

177

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane w wartościach bezwzględnych nie wykazują trendu wzrostowego. Jednakże wraz
z obniżającą się stopą bezrobocia, proporcjonalny udział osób bezrobotnych w wieku 35-44 lat
nie spada w takim samym tempie. Prognozę graficzną liczby osób w tej grupie bezrobotnych
zaprezentowano na poniższym schemacie.
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Schemat nr 11 – Prognozowana liczba osób bezrobotnych w wieku 35-44 lat
na terenie powiatu myślenickiego w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

4.7 Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych bezradnością
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Kolejnym i zarazem bardzo istotnym problemem, który wymaga zaprojektowania
odpowiednich działań na kolejne lata jest bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Należy przypomnieć, że problem ten jest identyfikowany jako druga
najczęściej występująca przyczyna umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu
myślenickiego. Ogólna ocena tego zjawiska i prognozowanych jego wielkości skłania
do przyjęcia wniosku, że intensywność występowania powinna z roku na rok maleć.
Potwierdzają to dane zawarte w poniższej tabeli.

Tabela nr 58 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych problemem
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2021-2026

obszar

powiat myślenicki

LICZBA RODZIN OGÓŁEM
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
prognoza
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
221 191 160 148 136 126 118 110 104

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS
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Analizując zagadnienie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
z perspektywy całego powiatu widać wyraźną tendencję spadkową, co zostało ukazane
na poniższym schemacie.

Schemat nr 12 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych problemem
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
powiatu myślenickiego w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

4.8 Prognoza zmian zachodzących w zakresie problemów związanych z alkoholizmem
Wnioski płynące z wykonanej diagnozy problemów społecznych wskazują, że kolejnym
obszarem wymagającym intensywnego wsparcia ze strony służb pomocy społecznej
w nadchodzących latach będą rodziny dotknięte alkoholizmem. Szczegółowe dane zawiera
poniższa tabela. Estymacja wskazuje, że w 2026 roku na terenie powiatu myślenickiego liczba
rodzin dotkniętych alkoholizmem będzie się mieścić w przedziale 86-92, co wskazuje
na spadek liczby rodzin doświadczających tego problemu. W stosunku do 2020 roku zmiana
ta może mieścić się w przedziale od -6% do +1%.
W związku z powyższym uzasadniony jest wniosek, że można oczekiwać w przeciągu
następnych lat umiarkowanego spadku liczby rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.
Należy również pamiętać, że problem uzależnień rodziców jest najczęstszą przyczyną
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu myślenickiego.
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Tabela nr 59 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych problemem
alkoholizmu na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
LICZBA RODZIN OGÓŁEM
ALKOHOLIZM
prognoza
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
99
104
91
93
92
91
90
90
89

obszar
powiat myślenicki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS

Graficzne ujęcie zmian w obszarze alkoholizmu na terenie powiatu w latach 2021-2026
zostało zaprezentowane na poniższym schemacie.

Schemat nr 13 – Prognozowana zmiana liczby rodzin dotkniętych problemem
alkoholizmu na terenie powiatu myślenickiego
w latach 2021-2026
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS
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4.9 Analiza SWOT
Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę czynników społeczno-ekonomicznych
w połączeniu z prognozą głównych problemów społecznych zidentyfikowanych w powiecie
myślenickim, została wykonana analiza SWOT. Zadaniem tego narzędzia jest wykazanie
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, w tym przypadku w odniesieniu
do zasobów powiatu.
Nazwa przyjętej metody pochodzi od słów:
strengths – mocne strony
weaknesses - słabe strony
opportunities – szanse
threats – zagrożenia.
Mocne strony stanowią czynniki w postaci zasobów ludzkich, rzeczowych i potencjału
drzemiącego wewnątrz badanego środowiska, na których ukształtowanie organizacja posiada
bezpośredni wpływ. Przeciwieństwem są natomiast słabe strony, które również
ukonstytuowane są wewnątrz organizacji, jednak ich występowanie przekłada się
na osłabienie pozycji danej organizacji w stosunku do otoczenia.
Szans należy upatrywać poza badanym środowiskiem, w jego otoczeniu. Stanowią
je wszystkie czynniki zewnętrzne, które bez udziału organizacji wzmacniają jej pozycję.
Zagrożenia, również znajdują się poza organizacją lub badanym środowiskiem, bez możliwości
wpływania na nie, stanowią czynniki osłabiające pozycję organizacji w stosunku do otoczenia.
Bazując na wnioskach płynących z diagnozy i wykonanych prognoz, wykorzystując
powyżej opisaną metodę, zostały przebadane następujące obszary:
1. Poprawa warunków funkcjonowania osób starszych, długotrwale lub ciężko chorych
i ubóstwo,
2. System ograniczania bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej
35-44 lat oraz długotrwale bezrobotnych,
3. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami,
4. Wzmocnienie systemu pieczy zastępczej,
5. Zapobieganie niektórym patologiom społecznym i kryzysom oraz łagodzenie ich
skutków.

Tabela nr 60 - Analiza SWOT

Poprawa warunków funkcjonowania osób starszych, długotrwale lub ciężko
chorych i ubóstwo
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Mocne strony
Instytucjonalne formy wsparcia: SPZOZ
+ZOL, DPS, ŚDS, Dzienny Dom Seniora
w Myślenicach,
Program wspieraj seniora
Dostęp do rehabilitacji




Słabe strony
Wysokie koszty utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej
Niewystarczające działania w kierunku
zmiany stereotypowych wyobrażeń
na temat starzenia się i roli DPS
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Uniwersytet III wieku
Mieszkania socjalne
Mieszkania chronione
Opieka długoterminowa, hospicyjna
Tele Anioł
Realizacja programów zewnętrznych
np. Aktywne Myślenice, Program czyste
powietrze realizowany w kontekście
ubóstwa energetycznego
Zaangażowanie organizacji pozarządowych

Szanse
Pozyskanie funduszy zewnętrznych
na rozwijanie nowych usług
Częstsze dostrzeganie problemu starzenia
się społeczeństwa i konieczności integracji
międzypokoleniowej
Współpraca na rzecz integracji placówek
stałego pobytu ze społecznością lokalną
Systemowa praca z mieszkańcami powiatu
zmieniająca podejścia do problemów:
starości, choroby i niepełnosprawności
Wdrażanie terapii i rehabilitacji
ukierunkowanej na przywrócenie
sprawności i minimalizowanie skutków
chorobowych














2021

Ograniczony dostęp do usług np.
pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania
(deinstytucjonalizacja usług)
Specjalistyczna opieka psychiatryczna
Brak klubów seniora na terenach wiejskich
Mała dostępność osób chętnych do
pomocy przy opiece nad osobami
starszymi
Brak wystarczającej ilości placówek,
gdzie mogą uczęszczać osoby starsze
poruszające się samodzielnie,
ale z zaburzeniami psychicznymi
i niesamodzielne w codziennym
funkcjonowaniu
Zagrożenia
Brak powszechnej wiedzy i świadomości
wśród mieszkańców powiatu o możliwości
sposobie oraz prawie ubiegania się
o miejsce w DPS
Brak wykwalifikowanej kadry świadczącej
usługi opiekuńcze specjalistyczne
Starzenie się społeczeństwa
Niedostateczne promowanie pozytywnego
wizerunku rodzin wielopokoleniowych
przez media i środowiska lokalne
Ograniczenie szans rozwoju społecznoemocjonalnego

System ograniczania bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem grupy
wiekowej 35-44 lat oraz długotrwale bezrobotnych







Mocne strony
Organizacja targów pracy
Promowanie “zawodów martwych”
Korzystne położenie powiatu (niedaleka
odległość od Krakowa)
Dobra infrastruktura komunikacyjna
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych
Rozwijające się strefy przemysłowe











Słabe strony
Zbyt duża pomoc socjalna w formie
zasiłków
Nieatrakcyjne i niedopasowane oferty
pracy dla grup wiekowych
doświadczających długotrwałego
bezrobocia
Brak chęci bezrobotnych do zmiany
kwalifikacji
Uboga oferta ze strony PUP w zakresie
możliwości zmiany kwalifikacji
zawodowych
Niska skłonność poszczególnych grup osób
bezrobotnych do udziału w projektach
Niewystarczająca sieć instytucji
wspierających
Brak współpracy między organizacjami
i urzędami
99

2021








STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

Szanse
Zwiększenie ofert pracy na lokalnym rynku
Podniesienie zarobków
Uzależnienie pomocy socjalnej
od aktywności na rynku pracy
Realizacja programów i projektów
współfinansowanych ze środków unijnych
Programy dedykowane dla osób
długotrwale bezrobotnych
Duża aktywność mieszkańców powiatu
w podejmowaniu własnej działalności
gospodarczej
















Zagrożenia
Długotrwałe bezrobocie i brak chęci
do pracy
Niska skłonność osób bezrobotnych
do zmiany sposobu funkcjonowania
Uzależnienie od pomocy społecznej
Brak ubezpieczenia społecznego
Brak dostępności do przekwalifikowania
Złe wzorce dla młodego pokolenia
Praca na czarno - szara strefa
Upadłość lub likwidacja firm
Ukryte bezrobocie
Utrzymywanie statusu osoby bezrobotnej
z jednoczesnym wykonywaniem pracy
dorywczej za granicą
Relatywnie niskie zarobki wobec wysokich
kosztów utrzymania
Wysokie koszty zatrudnienia pracowników
Mało atrakcyjne oferty pracy

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami








Mocne strony
Szeroka baza różnych instytucji dla osób
z niepełnosprawnościami
Prężne działanie organizacji
pozarządowych na terenie powiatu
myślenickiego świadczących pomoc
osobom z niepełnosprawnościami
Wysoko wykwalifikowana kadra
pracowników
Zaangażowanie rodziców osób
z niepełnosprawnościami
Możliwości związane z doskonaleniem
zawodowym pracowników (szkolenia)
Doradca ds. osób niepełnosprawnych
w PCPR
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Szanse
Możliwość rozwoju współpracy pomiędzy
gminami na terenie powiatu
Możliwość pozyskiwania różnorodnych
funduszy (finansowania zewnętrznego)
Realizacja nowo przyjętej krajowej
Strategii na rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami





Słabe strony
Niewystarczający poziom dostępności
do rehabilitacji
Bariery architektoniczne dla osób
z niepełnosprawnościami
Niewystarczający poziom wsparcia
instytucjonalnego dla osób
niepełnosprawnych w podeszłym wieku
Problemy z transportem dla osób
niepełnosprawnych
Niski poziom wiedzy wśród osób
z niepełnosprawnościami i opiekunów
w zakresie korzystania z praw i form
wsparcia
Wypalenie zawodowe pracowników
Wypalenie i problemy zdrowotne
rodziców/opiekunów osób
z niepełnosprawnościami
Brak opieki wytchnieniowej (Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne)
Zagrożenia
Brak osób chętnych do pracy z osobami
z niepełnosprawnościami (niskie
wynagrodzenia)
Brak ofert pracy dostosowanych dla osób
z niepełnosprawnościami
Zmiany w systemie orzekania
o niepełnosprawności w kierunku
zmniejszania uprawnień (“uzdrowienia”)
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Edukacja i informacja dla pracodawców
celem zwiększenia ilości zatrudnianych
osób z niepełnosprawnościami
(uprawnienia, dotacje, zwolnienia, pomoc
w załatwianiu formalności)
dobra współpraca z mediami lokalnymi
(prasa, lokalne portale społecznościowe,
telewizja ITV), możliwość szerokiego
informowania o działaniach na rzecz osób
z niepełnosprawnościami oraz kreowania
pozytywnego wizerunku tych osób
Chęć współpracy instytucji (MOKiS,
Muzeum, Starostwo, Gmina, MOPS, CUS
itp.) ze środowiskiem osób
z niepełnosprawnościami
Możliwość korzystania z usług
specjalistycznych, asystenta osoby
z niepełnosprawnościami











2021

Brak całościowego i spójnego systemu
wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami (kreowanie
odpowiedniej polityki państwa)
od urodzenia po starość
Zbyt długi okres oczekiwania na miejsce
w WTZ, brak płynności w przejściu z etapu
edukacji do aktywizacji w WTZ, wynikający
z braku możliwości skierowania
uczestników WTZ do ZPch lub na otwarty
rynek pracy
Wzrastająca liczba osób
z niepełnosprawnościami
ze specjalistycznymi potrzebami
(np. zaburzenia zachowania, autyzm,
konieczność stosowania komunikacji
alternatywnej, rzadkie zespoły
chorobowe), co wymaga specjalistycznego
wsparcia ze strony placówek i stałego
szkolenia kadry (przy niewystarczającym
finansowaniu)
Trudności w dostępie do specjalistów
(lekarze specjaliści), logopedzi,
rehabilitanci, etc.
Narażenie osób z niepełnosprawnością
na negatywne zjawiska społeczne
tj. przemoc, zaniedbania, oszustwa
Ograniczenia finansowania lub
niedostateczne finansowanie działań
na rzecz osób z niepełnosprawnościami zwłaszcza osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną

Wzmocnienie systemu pieczy zastępczej





Mocne strony
Piecza instytucjonalna na dobrym
poziomie (we współpracy z organizacją
pozarządową)
Zapewnienie właściwych środków
finansowych ze strony powiatu
na funkcjonowanie systemu pieczy
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
pieczy zastępczej
Wsparcie psychologiczne i prawne dla
mieszkańców powiatu








Słabe strony
Duże wymagania od kandydatów
na rodziny zastępcze (oczekiwanie
na kandydatów idealnych)
Brak mieszkań chronionych, lokali
socjalnych dla pełnoletnich osób
opuszczających pieczę zastępczą
Rozluźnienie więzi rodzinnych
Mała liczba funkcjonujących rodzin
zastępczych, w tym zawodowych
Zbyt mała ilość kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej
Brak wolontariuszy
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Szanse
Współpraca z ośrodkami pomocy
społecznej na rzecz reintegracji rodziny
Dobra lokalizacja powiatu – dostęp do
szerokiej oferty edukacyjnej,
specjalistycznej pomocy medycznej
Oferta wsparcia dla istniejących rodzin
zastępczych
Działania na rzecz promocji pieczy
zastępczej
Dostępność do informacji, pomocy,
wsparcia dzięki rozbudowie bazy danych










Zagrożenia
Brak szybkiej i adekwatnej pomocy dla
dzieci i młodzieży z zaburzeniami
zachowania, emocji – w tym
niewystarczająca liczba lekarzy,
psychiatrów dziecięcych w powiecie oraz
psychoterapeutów
Przewlekłość postępowań sądowych
wpływających na długość pobyt dziecka
w pieczy zastępczej
Powrót osób opuszczających pieczę
zastępczą do źle funkcjonującego
środowiska rodzinnego
Brak współpracy rodziców biologicznych
w celu powrotu dziecka pod ich opiekę
Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych
Niewłaściwa motywacja kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Negatywne stereotypy dotyczące rodzin
zastępczych oraz podopiecznych pieczy
zastępczej

Zapobieganie niektórym patologiom społecznym i kryzysom
oraz łagodzenie ich skutków
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Mocne strony
Realizacja programów profilaktycznych
dla społeczeństwa w celu ograniczenia
negatywnych skutków kryzysowych
Dobra współpraca międzyinstytucjonalna
Dobrze rozbudowana sieć instytucji
(2 poradnie, OIKP, Centrum psychoterapii)
W PPP w Dobczycach – wyszkolona kadra
psychologów-terapeutów
Poziom wykształcenia i kompetencji osób
zajmujących się profilaktyką i pomocą
Współpraca ze społeczeństwem,
bezpośredni kontakt z dziećmi, możliwość
kontaktu z ich rodzicami
Współpraca pedagogów z instytucjami
wspierającymi ucznia, rodzinę: PCPR, OIK,
PPP, GKRPA, OPS, dobra wymiana
i przepływ doświadczeń, informacji
i obserwacji
Rozmowy pedagogów, dyrektorów
ze specjalistami wspierającymi rodzinę,
współpraca z rodzicami dziecka,









Słabe strony
Brak chęci poszczególnych grup
społeczeństwa do udziału w projektach
profilaktycznych - szczególnie osób
dorosłych w wieku 20-50 lat
Finansowanie projektowe - Brak stałego
finansowania z budżetu pozwalającego
na realizację całodobowej Usługi
Interwencji Kryzysowej i stabilnego
zatrudnienia wykwalifikowanej kadry
po zakończeniu projektu
Dobra sieć instytucji, ale niewzmocnionych
kadrowo – obydwie Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne mają
niedobór specjalistów, pozostają w tym
samym niemal stanie zatrudnienia
od początków istnienia w sytuacji
lawinowo rosnącej liczby osób
zgłaszających się po pomoc
Brak dostępności do lekarza specjalisty
psychiatry dziecięcego do którego
poradnie mogłyby kierować dzieci
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omawianie sytuacji kryzysowych i próba
załagodzenia kryzysu
Przekazywanie rodzicom uczniów
kontaktów do instytucji wspierających
rodzinę w kryzysie
Zachęcanie rodziców i uczniów
do korzystania z darmowych porad
i konsultacji u różnych specjalistów
(psycholog, prawnik itp.)
Dobra współpraca szkoły z wychowawcami
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
Typu Socjalizacyjnego w celu wsparcia
wychowanków i wzajemnej wymiany
obserwacji na temat dzieci przebywających
w Placówce
Całodobowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa z pełną ofertą
wsparcia dla wszystkich mieszkańców
powiatu bez względu na wiek,
niepełnosprawność, wykształcenie, płeć
(niedyskryminacja)
Dobra współpraca szkoły z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną
w Myślenicach, wsparcie dla pedagogów
i nauczycieli ze strony pracowników
Poradni (organizowane na terenie Poradni
grupy wsparcia dla pedagogów)


















Szanse
Poprawa umiejętności i wiedza jak
reagować w sytuacjach kryzysowych
Angażowanie młodzieży w projekty
i olimpiadę Zwolnieni z Teorii kształtowanie kompetencji społecznych
Praca pedagogów w Zespołach
Interdyscyplinarnych działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Bliskość ośrodków uniwersyteckich dostępność do szkoleń, możliwość
uaktualniani i poszarzania wiedzy
Praca pedagoga w posiedzeniach Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Pozyskiwanie środków na projekty,
warsztaty profilaktyczne realizowane
w szkołach, ale i pomoc uczniom z rodzin
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w ostrych kryzysach, zagrożone
np. Samobójstwem. Brak leczenia na
wczesnym etapie problemu (Centrum
Psychoterapii jest dalece niewystarczające
w stosunku do potrzeb – wizyty
komercyjne są dostępne, wizyty w ramach
NFZ – niemal niedostępne)
Brak kontroli Policji w miejscach, gdzie
gromadzi się młodzież, która zachowuje się
niejednokrotnie w sposób ryzykowny
np. Mini skatepark i inne obiekty
publicznie dostępne
Niewystarczające przygotowanie
nauczycieli w zakresie rozpoznawania
problemów młodzieży
Niewystarczająca oferta zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla
uczniów
Mała liczba miejsc w których istnieje
możliwość korzystania z pomocy
psychologicznej, długie terminy
oczekiwania na terapię oraz kontakt
z lekarzem psychiatrą
Zamykanie klas i szkół, co powodować
może wyjazd dzieci do innych
miejscowości/brak nadzoru rodzicielskiego
Coraz niższa możliwość motywowania
uczniów do chodzenia do szkoły,
kształcenia się, zdobywania zawodu
Przyzwolenie mieszkańców na istnienie
uzależnień, brak wiedzy na ten temat,
przyzwolenie społeczne na nadużywanie
alkoholu
Zagrożenia
Utrata płynności finansowej OIKiP
po zakończeniu projektu – drastyczne
ograniczenie jego działalności (brak pracy
całodobowej 7 dni w tygodniu 24/24)
Utrata możliwości wsparcia społeczności
lokalnej w sytuacji wystąpienia nagłego
kryzysu (np. wypadek komunikacyjny,
klęska żywiołowa, zdarzenia krytyczne etc.)
Rywalizacja międzyinstytucjonalna (brak
współpracy)
Brak możliwości finansowania materiałów
dot. informacji na temat zachowań
w sytuacjach kryzysowych
Rozwój uzależnień, zachowań
patologicznych
Wzrost liczby zachowań
autodestrukcyjnych
10
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dysfunkcyjnych poprzez wzmożoną troskę
pedagogiczno - psychologiczną,
Zainteresowanie instytucji wzajemną
współpracą, otwartość na kontakt (udział
pracowników PPP w gminnych zespołach
interdyscyplinarnych, kontakt
z pedagogami szkolnymi),
Dobry kontakt z jednostkami pomocy
społecznej, omawianie trudnych sytuacji
wychowanków, szukanie metod wsparcia
Dalszy rozwój będący odpowiedzią
na zapotrzebowanie społeczne i
stabilizacja usługi interwencji kryzysowej
w powiecie w oparciu o istniejący OIKiP
Dalszy rozwój NGO zajmujących się
wsparciem w obszarze szeroko
rozumianego kryzysu
Wypracowanie standardów współpracy
między instytucjami pomocowymi

















Wzrost liczby osób w początkowej fazie
kryzysu, która nie otrzymuje
odpowiedniego wsparcia, co skutkuje
głębszym i bardziej długotrwałym
kryzysem
Wzrost liczby rodziców i rodzin
niewydolnych wychowawczo
Brak oferty kształcenia i wsparcia dla
uczniów z autyzmem kończących edukację
na poziomie szkoły średniej
Pojawienie się wzrostu liczby zachowań
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
w związku z nauczaniem zdalnym
i pandemią
Brak szybkiego dostępu do psychiatrów
dziecięcych oraz psychologów
i terapeutów dziecięcych
Ze względu na naukę zdalną i pracę on-line
brak właściwego wglądu w sytuację dzieci
i trudnych rodzin
Zagrożenie dla istnienia poradni, płynące
z przewidywanej przez MEiN reformy
poradnictwa, powstaje obawa czy nie
zostanie zaprzepaszczony dorobek tych
instytucji, czy zmiany w strukturze
nie spowodują zmian kadrowych i zmian
w funkcjonowaniu
Przewidywany wzrost liczby dzieci
z zaburzeniami psychicznymi, będącymi
skutkiem nauczania zdalnego,
Osłabienie więzi społecznych
adolescentów, wynikające z nauczania
zdalnego, które do tej pory “protezowało”
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Narastanie wykluczenia społecznego
niektórych adolescentów
Postrzeganie szkoły jako instytucji wrogiej
(hejt na nauczycieli) utrata autorytetu
i możliwości sprawczych

Źródło: opracowane własne

5. Cele, kierunki działań i mierniki ich realizacji
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego
na lata 2021-2026 w swojej treści wskazuje cele strategiczne i operacyjne. Stanowią one
podstawę do wyznaczania koniecznych działań podejmowanych w nadchodzących latach.
Zapewniając efektywność projektowanych działań przyjmuje się katalog mierników
powiązanych z poszczególnymi działaniami, których celem jest okresowa ocena
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ich skuteczności. Wszelkie wysiłki ukierunkowane na osiągnięcie celów i działań strategicznych
powiązane są z misją i wizją, realizowanymi przez wszystkie podmioty bezpośrednio
zaangażowanie w dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów.

5.1 Misja i wizja
Powiat myślenicki realizując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
przyjmuje następującą misję:
„Budowanie efektywnie działającego systemu oparcia społecznego dla mieszkańców
powiatu myślenickiego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dzieckiem,
funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych
oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym”

Kierując się przyjętą misją powiat myślenicki w perspektywie do 2026 roku będzie dążył
do osiągnięcia wizji zakładającej, że:
W powiecie myślenickim funkcjonuje sprawna sieć pieczy zastępczej niosąca oparcie
dziecku i rodzicom, których zdolności wychowawcze zostały w istotny sposób ograniczone.
Wysiłki poszczególnych osób i instytucji funkcjonujących w systemie pomocy społecznej
przyczyniają się do znaczącego skrócenia czasu przebywania dzieci w zastępczych formach
opieki, a rodzice otrzymują wsparcie i pomoc wyposażającą ich w umiejętności radzenia
sobie z deficytami.
Osoby starsze na terenie powiatu myślenickiego znajdują oparcie
w istniejącej sieci instytucji i organizacji działających na ich rzecz. Budowane i realizowane
są programy aktywizujące osoby w podeszłym wieku, które oprócz niesienia pomocy
potrafią zaktywizować ich beneficjentów w kierunku otwierania się i integrowania
ze środowiskiem, dając im jednocześnie możliwość pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym i kulturalnym. Działania te w dużej mierze wykorzystują ideę wolontariatu,
który oprócz wymiernych korzyści materialnych niesie ze sobą ogromny potencjał
oddziaływań społecznych.
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie wyposażeni są w dostępność do różnych
form pomocy osobistej i instytucjonalnej na różnych etapach ich życia. Poczynając od okresu
wczesnej edukacji po funkcjonowanie w życiu dorosłym. Oparcie kierowane do osób
niepełnosprawnych zapewnia nie tylko uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym,
ale przede wszystkim możliwość aktywnego korzystania z rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Ponadto osoby starsze i niepełnosprawne posiadają nieograniczony dostęp do szeroko
rozumianej oferty publicznej ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji barier
architektonicznych oraz tworzeniem przyjaznej infrastruktury dla seniorów i ich opiekunów.
Powiat myślenicki utrzymuje sprawnie funkcjonujący system zapobiegania sytuacjom
kryzysowym oraz tworzy warunki dla niesienia pomocy dla osób doświadczających zjawiska
przemocy w rodzinie z jednoczesną dbałością o działania w obszarze profilaktyki uzależnień.
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5.2 Cele strategiczne, operacyjne, działania i mierniki
W ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Myślenickiego została wykonana diagnoza czynników społeczno-ekonomicznych oraz
przeprowadzona prognoza dla głównych obszarów, które w najbliższych latach będą miały
decydujący wpływ na kształtowanie polityki społecznej. Ponadto przeprowadzona została
analiza SWOT, która wskazuje mocne i słabe strony, jak również szanse i zagrożenia
identyfikowane w niniejszych obszarach. Na bazie wniosków płynących z analiz
zaprezentowanych we wcześniejszej części niniejszego opracowania przyjęto siedem celów
strategicznych, które otrzymały następujące brzmienie:
1. Poszerzenie systemu wsparcia
oraz w podeszłym wieku,

dla

osób

długotrwale

i

ciężko

2. Ograniczenie bezrobocia w grupach wiekowych szczególnie
na wykluczenie z rynku pracy oraz długotrwale bezrobotnych,

chorych

narażonych

3. Zapewnienie wysokiej jakości życia osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu
myślenickiego,
4. Podnoszenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
5. Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych,
6. Rozbudowa systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu myślenickiego,
7. Zapewnienie stabilności funkcjonowania systemu oparcia dla osób doświadczających
sytuacji kryzysowych.
Wskazane powyżej cele strategiczne są dodatkowo opisane powiązanymi z nimi celami
operacyjnymi i działaniami, do których to przyporządkowano mierniki ich realizacji.
Szczegółową prezentację tych elementów zawiera poniższa tabela, w której wskazano
również, dla każdego z działań, podmioty angażujące się w ich wykonanie.

Tabela nr 61 - Cele strategiczne, operacyjne i działania przyjęte w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Cele strategiczne
SRPS.1. Poszerzenie systemu
wsparcia dla
osób długotrwale i ciężko
chorych oraz
w podeszłym
wieku
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Cele operacyjne
SRPS.1.1. Utrzymanie
i rozbudowa
infrastruktury
adresowanej dla osób
długotrwale
i ciężko chorych

Działania

SRPS.1.1.1. Zapewnienie usług opieki
i wsparcia w DPS
o odpowiednim standardzie

Mierniki

SRPS.1.1.1.1. Liczba
miejsc w DPS

Podmioty
realizujące

PCPR
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Cele strategiczne

Cele operacyjne

Działania

Mierniki

SRPS.1.2.1. Zlecenie
przez gminy powiatu
myślenickiego zadań
w zakresie pielęgnacji
domowej, realizowanych przez NGO

PCPR

SRPS.1.1.1.3. Liczba
osób korzystających
z usług w DPS

PCPR

SRPS.1.2.1.1. Liczba
zleconych zadań

SRPS.1.2.1.2. Kwota
przeznaczona na
realizację zadań
[w złotych]
SRPS.1.2.1.3. Liczba
osób objętych wsparciem
SRPS.1.3. Rozwój
specjalistycznej opieki
psychiatrycznej

Podmioty
realizujące

SRPS.1.1.1.2.
Wysokość środków
finansowych
przeznaczonych na
funkcjonowanie DPS
[w złotych]

SRPS.1.1.2. Utworzenie
nowych miejsc
SRPS.1.1.2.1. Liczba
w ZOL na terenie
miejsc w ZOL
powiatu
SRPS.1.1.2.2. Liczba
osób korzystających
z ZOL
SRPS.1.2. Promowanie
wsparcia
środowiskowego dla
osób długotrwale
i ciężko chorych

2021

ZOZ

ZOZ

Gminy

Gminy

NGO

SRPS.1.3.1. Zwiększenie
dostępności mieszkań- SRPS.1.3.1.1. Liczba
ców powiatu myślenic- zatrudnionych
kiego do poradni
specjalistów
zdrowia psychicznego

ZOZ

SRPS.1.3.1.2. Liczba
osób korzystających
z PZP

ZOZ

SRPS.1.3.2.1. Liczba
osób objętych
środowiskową
popieką
psychiatryczną

ZOZ, NGO,
NZOZ

SRPS.1.4.1.1. Liczba
przeprowadzonych
kampanii
społecznych

NGO

SRPS.1.3.2. Rozszerzanie psychiatrycznej
opieki środowiskowej
na terenie powiatu
SRPS.1.4.1. Rozwijanie
potencjału społeczeństwa opartego na wieSRPS.1.4. Zapobieganie dzy, uruchomienie
wykluczeniu osób star- działań mających na
szych
celu ochronę
i niepełnosprawnych
i zabezpieczenie
rodzinnej solidarności
i samopomocy we
wszystkich jej formach,
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Cele strategiczne
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Cele operacyjne

Działania

Mierniki

Podmioty
realizujące

adresowanych do osób
starszych
i niepełnosprawnych
SRPS.1.4.1.2. Liczba wolontariuszy
SRPS.1.4.1.3. Liczba
osób objętych
pomocą wolontariuszy
SRPS.2. Ograniczenie bezrobocia w grupach
wiekowych
szczególnie
narażonych na
wykluczenie
z rynku pracy
oraz długotrwale
bezrobotnych

SRPS.2.1. Pozyskanie
nowych inwestorów,
tworzących nowe miejsca pracy na terenie
powiatu myślenickiego

SRPS.2.2. Tworzenie
warunków dla
przedsiębiorców
uruchamiających nowe
miejsca pracy

SRPS.2.1.1.1. Liczba
SRPS.2.1.1. Powiększepozyskanych terenów
nie stref przemysłoz przeznaczeniem na
wych na ternie powiatu
rozwój działalności
myślenickiego
gospodarczej [w ha]

SRPS.2.2.1. Oferowanie
ulgi dla podmiotów
gospodarczych zwiększających
zatrudnienie na terenie
powiatu myślenickiego
SRPS.2.2.2. Realizacja
dopłat do kursów
zawodowych dla osób
bezrobotnych

NGO

Powiat, Gminy

SRPS.2.1.1.2. Liczba
nowouruchomionych
lokalizacji podmiotów
gospodarczych, które
zwiększyły zatrudnienie

Gminy

SRPS.2.2.1.1. Liczba
zatrudnionych
osób w ramach przyznanej ulgi

PUP

SRPS.2.2.2.1. Liczba
dofinansowanych
kursów zawodowych

PUP

SRPS.2.2.2.2.
Liczba osób, które
otrzymały dofinansowanie w ramach
uczestnictwa w kursach
zawodowych
SRPS.2.2.3.1. Liczba
SRPS.2.2.3. Organizacja
zorganizowanych
szkoleń podnoszących
szkoleń podnoszących
kwalifikacje
kwalifikacje
zawodowe
zawodowe
SRPS.2.2.3.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach
podnoszących
kwalifikacje zawodowe
SRPS.2.2.4.1. Liczba
SRPS.2.2.4. Organizacja
zorganizowanych
targów pracy
targów pracy
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NGO

PUP

PUP, NGO

PUP, NGO

PUP, NGO
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Cele strategiczne

Cele operacyjne

Działania

Mierniki
SRPS.2.2.4.2. Liczba
osób bezrobotnych
uczestniczących
w targach pracy
SRPS.2.2.4.3. Liczba
podmiotów gospodarczych uczestniczących
w targach pracy

SRPS.3. Zapewnienie wysokiej
jakości życia
osób
z niepełnosprawnościami na
terenie powiatu
myślenickiego

SRPS.3.1. Zwiększenie
udziału osób
z niepełnosprawnościami w życiu
społecznym
i przeciwdziałanie ich
wykluczeniu

SRPS.3.1.1. Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się,
sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów
medycznych, turnusów
rehabilitacyjnych

SRPS.3.1.1.1. Liczba
złożonych wniosków
o dofinansowanie
działań w obszarze
rehabilitacji społecznej

SRPS.3.1.1.2. Liczba
wniosków, które otrzymały dofinasowanie
w obszarze rehabilitacji
społecznej
SRPS.3.1.1.3. Kwota
środków wydatkowanych w obszarze
rehabilitacji społecznej
[w złotych]
SRPS.3.1.2. Organizacja
imprez ukierunkowaSRPS.3.1.2.1. Liczba
nych na integrację osób
zorganizowanych
z niepełnosprawnoimprez integracyjnych
ściami ze społecznością
lokalną
SRPS.3.1.2.2. Liczba
osób uczestniczących
w imprezach integracyjnych
SRPS.3.1.2.3. Liczba
wolontariuszy
zaangażowanych
w organizację
imprez integracyjnych
SRPS.3.2. Poprawa
dostępu do usług
rehabilitacyjnych dla
osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie jakości tych
usług

SRPS.3.2.1. Zwiększenie
kadry rehabilitantów
oraz zwiększenie
wymiaru godzinowego
SRPS.3.2.1.1. Łączna
świadczeń
liczba godzin zajęć
rehabilitacyjnych
rehabilitacyjnych
w następujących
jednostkach: SOSW,
WTZ, ŚDS, DPS, OREW
itp.

2021
Podmioty
realizujące
PUP, NGO

PUP, NGO

PCPR

PCPR

PCPR

SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS,
OREW, NGO

SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS,
OREW, NGO
SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS,
OREW, NGO

SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS, OREW

10
9

2021

Cele strategiczne
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Cele operacyjne

Działania

Mierniki
SRPS.3.2.1.2. Łączna
liczba osób
korzystających z zajęć
rehabilitacyjnych

SRPS.3.2.2. Podnoszenie kompetencji
zawodowych kadry
SRPS.3.2.2.1. Liczba
realizującej zadania
szkoleń
w obszarze rehabilitacji
osób z niepełnosprawnościami
SRPS.3.2.2.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach
SRPS.3.2.2.3. Liczba
godzin superwizji
SRPS.3.2.3. Uruchomienie i utrzymanie
systemu transportu
osób z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących na
terenie powiatu
SRPS.3.2.3.1. Liczba
myślenickiego, które
samochodów
z racji swojej
niepełnosprawności
mają utrudniony
dostęp do usług
rehabilitacyjnych,
kulturalnych itp.
SRPS.3.2.3.2. Liczba
osób korzystających
z usług transportowych
SRPS.3.3. Poprawa
SRPS.3.3.1. Organizacja
jakości życia rodziców / szkolenia dla
SRPS.3.3.1.1. Liczba
opiekunów osób zależ- rodziców / opiekunów szkoleń
nych
osób zależnych
SRPS.3.3.1.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach
SRPS.3.3.2. Realizacja
poradnictwa specjalistycznego: prawnego,
psychologicznego,
pedagogicznego,
socjalnego, etc.

SRPS.3.3.2.1. Liczba
udzielonych porad

SRPS.3.3.2.2. Liczba
osób korzystających
z poradnictwa
specjalistycznego
SRPS.3.3.3. Tworzenie
grupy wsparcia /
samopomocy dla
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SRPS.3.3.3.1. Liczba
działających grup

Podmioty
realizujące
SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS, OREW

SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS, OREW

SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS, OREW
SOSW, WTZ,
ŚDS, DPS, OREW

Powiat, Gminy,
NGO

Powiat, Gminy,
NGO

NGO

NGO

OPS, PCPR, OIK,
NGO, POW,
placówki
oświatowe
OPS, PCPR, OIK,
NGO, POW,
placówki
oświatowe
OPS, PCPR, OIK,
NGO, POW,
placówki
oświatowe
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Cele strategiczne

Cele operacyjne

Działania

Mierniki

2021
Podmioty
realizujące

rodziców/opiekunów
osób zależnych
SRPS.3.3.3.2. Liczba
osób korzystających

SRPS.3.3.3.3. Liczba
spotkań
SRPS.3.3.4. Świadczenie usług w ramach
opieki wytchnieniowej

SRPS.3.3.4.1. Liczba
rodzin objętych opieką
wytchnieniową

SRPS.3.3.5.1. Liczba
SRPS.3.3.5. Utworzenie
miejsc w Centrum
Centrum OpiekuńczoOpiekuńczo-MieszkalMieszkalnego
nym
SRPS.3.3.5.2. Liczba
osób korzystających
z Centrum OpiekuńczoMieszkalnego
SRPS.3.3.5.3. Liczba
realizowanych usług
SRPS.3.4.1. Zwiększenie
skali poradnictwa dla
rodzin w trakcie
SRPS.3.4.1.1. Liczba
procesu diagnostyczrodzin objętych wsparnego związanego
ciem
z niepełnosprawnością
oraz zaburzeniami
rozwoju dziecka
SRPS.4. PodnoSRPS.4.1.1.1. Liczba
SRPS.4.1.1. Tworzenie
szenie aktywno- SRPS.4.1. Zwiększanie
bezrobotnych osób
miejsc pracy dla osób
ści zawodowej
zatrudnienia osób z
z niepełnosprawnoz niepełnosprawnoosób
niepełnosprawnościami
ściami, które podjęły
ściami
z niepełnosprawzatrudnienie
nościami
SRPS.4.1.1.2. liczba
podmiotów gospodarczych zatrudniających
bezrobotne osoby
z niepełnosprawnościami
SRPS.4.2. Tworzenie
SRPS.4.2.1. Utworzenie SRPS.4.2.1.1. Liczba
miejsc aktywizujących Zakładu Aktywności
powołanych ZAZ-ów
zawodowo osoby
Zawodowej i WTZ na
SRPS.4.2.1.2. Liczba
z niepełnosprawnoterenie powiatu
osób z niepełnosprawściami
myślenickiego
nościami zatrudnionych
w ZAZ
SRPS.4.2.1.3. Liczba
powołanych WTZ-ów
SRPS.3.4. Wzbogacenie
kompleksowego wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami od pierwszych
dni życia dziecka

OPS, PCPR, OIK,
NGO, POW,
placówki
oświatowe
OPS, PCPR, OIK,
NGO, POW,
placówki
oświatowe
OPS
COM, NGO
działające na
zlecenie
samorządów
gminnych lub
samorządu
powiatowego
COM, NGO

COM, NGO

PCPR, OPS, NGO

PUP

PUP

NGO

NGO

NGO
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Cele strategiczne

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

Cele operacyjne

Działania

Mierniki

Podmioty
realizujące

SRPS.4.2.1.4. Liczba
osób z niepełnosprawnościami korzystających
z WTZ

NGO

SRPS.4.3. Podnoszenie
kompetencji
zawodowych osób
z niepełnosprawnościami

SRPS.5. Poprawa
funkcjonowania
rodzin poprzez
wzmocnienie
więzi rodzinnych

SRPS.6. Rozbudowa systemu
rodzinnej pieczy
zastępczej na
terenie powiatu
myślenickiego

112

SRPS.4.3.1. Organizacja
specjalistycznych szkoSRPS.4.3.1.1. Liczba
leń zawodowych dla
szkoleń i kursów
osób z niepełnosprawnościami
SRPS.4.3.1.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach
i kursach
SRPS.5.1.1. Zapewnienie dostępności
SRPS.5.1. Poprawa
szkoleń i warsztatów
kompetencji
SRPS.5.1.1.1. Ilość
adresowanych do
opiekuńczo- wychoprzeprowadzonych
rodzin wykazujących
wawczych rodzin
szkoleń i warsztatów
bezradność
dysfunkcyjnych
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
SRPS.5.2.1. Edukacja
SRPS.5.2. Eliminacja
dzieci, młodzieży i ich
SRPS.5.2.1.1. Ilość
uzależnień wśród dzieci opiekunów w zakresie przeprowadzonych
i młodzieży
zagrożeń wynikających szkoleń i warsztatów
z uzależnień
SRPS.5.3.1. Realizacja
programów osłonowych w obszarze
wspólnego spędzania
SRPS.5.3. Rozwijanie
czasu przez rodziny
oferty wspólnego
SRPS.5.3.1.1. Ilość zreaoraz eliminacji
spędzania czasu przez
lizowanych
i zapobiegania
rodziny oraz eliminacja
programów osłonozachowaniom ryzykowi zapobieganie zachowych, projektów
nym, jak również
waniom ryzykownym
pokazywania właściwych wzorców pełnienia ról społecznych
w rodzinie
SRPS.6.1. Tworzenie
warunków do
powstawania rodzin
zastępczych

SRPS.6.1.1. Prowadzenie kampanii
społecznych na rzecz
rodzicielstwa zastępczego

SRPS.6.1.1.1. Ilość
przeprowadzonych
kampanii

SRPS.6.1.2. Prowadzenie działań
diagnostyczno-konsultacyjnych kandydatów
do pełnienia funkcji
rodziny
zastępczej

SRPS.6.1.2.1. Ilość dokonanych ocen analizy
sytuacji kandydatów

PUP, NGO

PUP, NGO

PCPR, OPS, PPP,
placówki
oświatowe

PCPR, OPS, PPP,
OIKiP, poradnia
leczenia uzależnień, placówki
oświatowe

PCPR, OPS, PPP,
OIKiP

PCPR,
lokalne media,
Powiat

PCPR
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Cele strategiczne

Cele operacyjne
SRPS.6.2. Poprawa
wizerunku rodzicielstwa zastępczego

SRPS.6.3. Zapewnienie
już funkcjonującym
rodzinom szerokiej
oferty wsparcia

Działania
SRPS.6.2.1. Promowanie pozytywnych
aspektów rodzicielstwa
zastępczego
SRPS.6.3.1. Podniesienie poziomu
wynagrodzeń dla
rodzin zastępczych
i zwiększenie liczby
świadczeń fakultatywnych

Mierniki

SRPS.6.4.1. Organizowanie warsztatów dla
wychowanków i ich
opiekunów w zakresie
przygotowania do
usamodzielnienia

SRPS.6.4.2. Pomoc
wychowankom
usamodzielniającym się
z pieczy zastępczej w
uzyskaniu lokalu socjalnego / komunalnego /
chronionego
SRPS.6.4.3. Stworzenie
mieszkań chronionych
dla wychowanków
opuszczających pieczę
zastępczą
SRPS.6.4.4. Współpraca
instytucji na rzecz
kompleksowego wsparcia usamodzielnianych
wychowanków pieczy
zastępczej

SRPS.6.4.5. Przyznanie
pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki,

Podmioty
realizujące

SRPS.6.2.1.1. Liczba
artykułów, filmików,
spotów

PCPR,
Powiat,
lokalne media

SRPS.6.3.1.1. Liczba
rodzin zastępczych

PCPR

SRPS.6.3.1.2. Kwota
wypłaconych
wynagrodzeń dla
rodzin zastępczych
[w złotych]
SRPS.6.3.1.3. Liczba
udzielonych świadczeń
fakultatywnych
SRPS.6.4. Przygotowanie do
usamodzielnienia
wychowanków
pieczy zastępczej
i ich opiekunów

2021

PCPR

PCPR

SRPS.6.4.1.1. Liczba
przeprowadzonych
szkoleń i warsztatów

PCPR,
placówki
opiekuńczowychowawcze,
PPP, OHP

SRPS.6.4.1.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach
i warsztatach

PCPR,
placówki
opiekuńczowychowawcze,
PPP, OHP

SRPS.6.4.2.1. Liczba
złożonych wniosków
i opinii popierających

PCPR, OPS,
Powiat

SRPS.6.4.3.1. Liczba
utworzonych mieszkań

PCPR

SRPS.6.4.4.1. Liczba
zorganizowanych
spotkań roboczych

PCPR, OPS,
POW

SRPS.6.4.4.2. Liczba
opracowanych planów
usamodzielnienia

PCPR, OPS,
POW

SRPS.6.4.5.1. Liczba
przyznanych świadczeń

PCPR
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Cele operacyjne

Działania

Mierniki

Podmioty
realizujące

zagospodarowanie
i usamodzielnienie
SRPS.6.5.1. Wsparcie
SRPS.6.5. Zapewnienie
merytoryczne
miejsca dzieciom w piefunkcjonujących
czy zastępczej na
placówek opiekuńczoterenie powiatu
wychowawczych
SRPS.6.5.2. Współpraca
międzyinstytucjonalna
na rzecz powrotu dzieci
do rodzin biologicznych
SRPS.6.5.3. Współpraca
międzyinstytucjonalna
na rzecz integracji
ze środowiskiem
usamodzielniających
się wychowanków
SRPS.7. Zapewnienie stabilności
funkcjonowania
SRPS.7.1. Ustabilizowasystemu oparcia
nie sytuacji finansowej
dla osób
OIKiP do roku 2026
doświadczających sytuacji
kryzysowych

SRPS.7.1.1. Przygotowanie projektów
Unijnych i Krajowych
umożliwiających
rozwój i funkcjonowanie OIKiP

SRPS.6.5.1.1. Liczba
spotkań organizatora
pieczy zastępczej
z kadrą wychowawczą,
dyrekcją, wychowankami
placówek

PCPR

SRPS.6.5.2.1. Liczba
dzieci, które powróciły
do rodzin biologicznych

PCPR

SRPS.6.5.3.1. Liczba
usamodzielnionych
wychowanków
pieczy zastępczej

PCPR

SRPS.7.1.1.1. Liczba
projektów

OIKiP

SRPS.7.1.2. Przygotowanie projektów
SRPS.7.1.2.1. Liczba
legislacyjnych
przygotowanych projekporządkujących
tów
finansowanie interwencji kryzysowej
SRPS.7.1.3. Budowanie
sieci partnerów wspierających rozwój interwencji kryzysowej
w powiecie
SRPS.7.1.4. Wypracowanie porozumień
służących rozwojowi
i stabilizacji interwencji
kryzysowej
SRPS.7.1.5. Stała
ewaluacja i monitorowanie w częstotliwości
rocznej interwencji
kryzysowej
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OIKiP

SRPS.7.1.3.1. Liczba
spotkań z partnerami

OIKiP

SRPS.7.1.4.1. Liczba
podpisanych porozumień

OIKiP

SRPS.7.1.5.1. Liczba
raportów

OIKiP
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Cele strategiczne

Cele operacyjne
SRPS.7.2. Wzmocnienie
kadrowe
i kompetencyjne
instytucji pomocowych
w obszarze interwencji
kryzysowej

Działania

Mierniki

Podmioty
realizujące

SRPS.7.2.1. Zwiększenie
liczby lekarzy
SRPS.7.2.1.1. Liczba
psychiatrów dziecięzatrudnionych lekarzy
cych na terenie
psychiatrów dziecięcych
powiatu

PPP
Dobczyce, PPP
Myślenice,
NZOZ
Myślenice

SRPS.7.2.2. Zatrudnienie psychoterapeuty
(PPP Dobczyce) lub dla
całego powiatu przez
ZOZ w Myślenicach
SRPS.7.2.3. Podnoszenie kwalifikacji aktualnie zatrudnionej
kadry o kompetencje
terapeutyczne

PPP
Dobczyce, PPP
Myślenice,
NZOZ
Myślenice
PPP
Dobczyce, PPP
Myślenice,
NZOZ
Myślenice
PPP
Dobczyce, PPP
Myślenice,
NZOZ
Myślenice
PPP
Dobczyce, PPP
Myślenice,
NZOZ
Myślenice

SRPS.7.2.2.1. Liczba
zatrudnionych
psychoterapeutów

SRPS.7.2.3.1. Liczba
zorganizowanych szkoleń

SRPS.7.2.3.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach

SRPS.7.2.3.3. Liczba
superwizji
SRPS.7.3. Zwiększenie
świadomości
społeczeństwa
na temat uzależnień
i innych zachowań
ryzykownych oraz
zagrożeń społecznych

2021

SRPS.7.3.1. Zatrudnienie w każdej szkole
psychologa

SRPS.7.3.1.1. Liczba
zatrudnionych psychologów w szkołach

Placówki
oświatowe

SRPS.7.3.2. Prowadzenie, wśród rodziców
i uczniów
w placówkach
oświatowych, działalności edukacyjnej
i informacyjnej temat
uzależnień i innych
zachowań ryzykownych
oraz zagrożeń społecznych

SRPS.7.3.2.1. Liczba
podjętych inicjatyw
edukacyjnych
i informacyjnych

Placówki
oświatowe,
OPS, PCPR,
Kościół,
Policja

SRPS.7.3.2.2. Liczba
osób uczestniczących
w inicjatywach edukacyjnych
i informacyjnych

Placówki
oświatowe,
OPS, PCPR,
Kościół,
Policja
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2021

Cele strategiczne

Cele operacyjne
SRPS.7.4. Podniesienie
poziomu wiedzy
i umiejętności
nauczycieli w zakresie
rozpoznawania
i postępowania
w przypadku występowania sytuacji kryzysowych wśród dzieci
i młodzieży

SRPS.7.5. Rozwój profilaktyki uzależnień oraz
przeciwdziałanie
występowaniu sytuacji
kryzysowych

Działania

Mierniki

SRPS.7.4.1. Organizacja
szkoleń i warsztatów
dla nauczycieli
w zakresie rozpoznaSRPS.7.4.1.1. Liczba
wania i postepowania
szkoleń i warsztatów
w przypadku
występowania sytuacji
kryzysowych wśród
dzieci i młodzieży

Placówki
oświatowe

SRPS.7.4.1.2. Liczba
osób uczestniczących
w szkoleniach
i warsztatach

Placówki
oświatowe

SRPS.7.5.1.1. Liczba
spotkań

Placówki
oświatowe,
OPS, PCPR,
Kościół,
Policja

SRPS.7.5.1.2. Liczba
uczestników spotkań

Placówki
oświatowe,
OPS, PCPR,
Kościół,
Policja

SRPS.7.5.2.1. Liczba
spotkań

Placówki
oświatowe,
OPS, PCPR,
Kościół,
Policja

SRPS.7.5.2.2. Liczba
uczestników spotkań

Placówki
oświatowe,
OPS, PCPR,
Kościół,
Policja

SRPS.7.5.1. Realizacji
programów profilaktycznych w zakresie
uzależnień od alkoholu
innych substancji
psychoaktywnych

SRPS.7.5.2. Prowadzenie akcji edukacyjnych
adresowanych do
dzieci i młodzieży
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Źródło: opracowanie własne

Wykaz użytych skrótów:
COM
DPS
NGO
NZOZ
OHP
OIK
OIKiP
OPS
116

-

Podmioty
realizujące

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
Dom Pomocy Społecznej
Organizacje Pozarządowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ochotniczy Hufiec Pracy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Ośrodek Pomocy Społecznej
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OREW
PCPR
POW
PPP
PUP
PZP
SOSW
ŚDS
WTZ
ZOL
ZOZ
ZAZ

-

2021

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowy Urząd Pracy
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Aktywności Zawodowej

5.3 Wartości referencyjne mierników
Mierniki przyjęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, będą
w kolejnych latach jej obowiązywania służyły ocenie skuteczności podejmowanych działań.
Zapewniając efektywność wdrażanych rozwiązań opracowana została tabela wartości
bazowych i referencyjnych dla wszystkich mierników. Wartości bazowe zostały wyznaczone
na podstawie ich odczytów za okres 2020 roku. Wprowadzona została również wartość
referencyjna, która określa kierunek ich zmian lub wartość graniczną. Wartości referencyjne
wyrażane są odrębnie dla każdego miernika i przyjmują następujące postaci: rosnący,
malejący, maksimum lub minimum. Należy je odczytywać jako wartości pożądane w tracie
realizacji procesów będących pochodnymi celów i działań przyjętych w Strategii. Szczegółowe
wartości bazowe i referencyjne mierników zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela nr 62 - Wartości bazowe i referencyjne mierników
Działania
SRPS.1.1.1. Zapewnienie
usług opieki i wsparcia
w DPS o odpowiednim
standardzie

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

206

minimum

każdego
roku

12.500.000

minimum

każdego
roku

226

minimum

każdego
roku

SRPS.1.1.2.1. Liczba
miejsc w ZOL

96

minimum

2021-2026

SRPS.1.1.2.2. Liczba osób
korzystających z ZOL

200

minimum

każdego
roku

Mierniki

SRPS.1.1.1.1. Liczba
miejsc w DPS
SRPS.1.1.1.2. Wysokość
środków finansowych
przeznaczonych na
funkcjonowanie DPS
[w złotych]
SRPS.1.1.1.3. Liczba osób
korzystających z usług
w DPS

SRPS.1.1.2. Utworzenie
nowych miejsc w ZOL
na terenie powiatu
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Działania

Mierniki

SRPS.1.2.1. Zlecenie przez
gminy powiatu myślenicSRPS.1.2.1.1. Liczba zlecokiego zadań w zakresie
nych zadań
pielęgnacji domowej,
realizowanych przez NGO
SRPS.1.2.1.2. Kwota
przeznaczona na realizację zadań [w złotych]
SRPS.1.2.1.3. Liczba osób
objętych wsparciem
SRPS.1.3.1. Zwiększenie
dostępności mieszkańców SRPS.1.3.1.1. Liczba
powiatu myślenickiego do zatrudnionych specjaliporadni zdrowia psychicz- stów
nego
SRPS.1.3.1.2. Liczba osób
korzystających z PZP
SRPS.1.3.2. Rozszerzanie
SRPS.1.3.2.1. Liczba osób
psychiatrycznej opieki
objętych środowiskową
środowiskowej na terenie
popieką psychiatryczną
powiatu
SRPS.1.4.1. Rozwijanie
potencjału społeczeństwa
opartego na wiedzy,
uruchomienie działań
mających na celu ochronę SRPS.1.4.1.1. Liczba
i zabezpieczenie rodzinnej przeprowadzonych
solidarności i samopokampanii społecznych
mocy we wszystkich jej
formach, adresowanych
do osób starszych i
niepełnosprawnych
SRPS.1.4.1.2. Liczba
wolontariuszy

SRPS.2.1.1. Powiększenie
stref przemysłowych na
ternie powiatu myślenickiego

118

SRPS.1.4.1.3. Liczba osób
objętych pomocą wolontariuszy
SRPS.2.1.1.1. Liczba
pozyskanych terenów
z przeznaczeniem na
rozwój działalności gospodarczej [w ha]
SRPS.2.1.1.2. Liczba
nowouruchomionych
lokalizacji podmiotów
gospodarczych, które
zwiększyły zatrudnienie

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

3

minimum

każdego
roku

15.000

minimum

każdego
roku

35

minimum

każdego
roku

2

minimum

każdego
roku

3.000

minimum

każdego
roku

200

minimum

każdego
roku

2

minimum

każdego
roku

35

minimum

każdego
roku

20

minimum

każdego
roku

0,5

minimum

2021-2026

3

minimum

2021-2026
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Działania
SRPS.2.2.1. Oferowanie
ulgi dla podmiotów
gospodarczych zwiększających zatrudnienie na
terenie powiatu myślenickiego
SRPS.2.2.2. Realizacja
dopłat do kursów
zawodowych dla osób
bezrobotnych

SRPS.2.2.3. Organizacja
szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe

SRPS.2.2.4. Organizacja
targów pracy

SRPS.3.1.1. Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się, sprzętu
rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, turnusów rehabilitacyjnych

2021

Mierniki

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

SRPS.2.2.1.1. Liczba
zatrudnionych osób
w ramach przyznanej ulgi

250

minimum

każdego
roku

SRPS.2.2.2.1. Liczba
dofinansowanych kursów
zawodowych

10

minimum

każdego
roku

25

minimum

każdego
roku

35

minimum

każdego
roku

100

minimum

każdego
roku

1

minimum

każdego
roku

350

minimum

każdego
roku

15

minimum

każdego
roku

SRPS.3.1.1.1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie działań w obszarze rehabilitacji społecznej

750

minimum

każdego
roku

SRPS.3.1.1.2. Liczba wniosków, które otrzymały
dofinasowanie w obszarze
rehabilitacji społecznej

650

minimum

każdego
roku

SRPS.3.1.1.3. Kwota środków wydatkowanych

850.000

minimum

każdego
roku

SRPS.2.2.2.2. Liczba osób,
które otrzymały dofinansowanie w ramach uczestnictwa w kursach zawodowych
SRPS.2.2.3.1. Liczba zorganizowanych szkoleń
podnoszących kwalifikacje
zawodowe
SRPS.2.2.3.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe
SRPS.2.2.4.1. Liczba
zorganizowanych targów
pracy
SRPS.2.2.4.2. Liczba osób
bezrobotnych uczestniczących w targach pracy
SRPS.2.2.4.3. Liczba
podmiotów gospodarczych uczestniczących
w targach pracy
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Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

20

minimum

każdego
roku

500

minimum

każdego
roku

10

minimum

każdego
roku

35.000

minimum

każdego
roku

300

minimum

każdego
roku

SRPS.3.2.2. Podnoszenie
kompetencji zawodowych
kadry realizującej zadania SRPS.3.2.2.1. Liczba szkow obszarze rehabilitacji
leń
osób z niepełnosprawnościami

65

minimum

każdego
roku

SRPS.3.2.2.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach

150

minimum

każdego
roku

SRPS.3.2.2.3. Liczba
godzin superwizji

20

minimum

każdego
roku

1

minimum

każdego
roku

Działania

Mierniki
w obszarze rehabilitacji
społecznej [w złotych]

SRPS.3.1.2. Organizacja
imprez ukierunkowanych
na integrację osób
z niepełnosprawnościami
ze społecznością lokalną

SRPS.3.1.2.1. Liczba
zorganizowanych imprez
integracyjnych
SRPS.3.1.2.2. Liczba osób
uczestniczących w imprezach integracyjnych
SRPS.3.1.2.3. Liczba
wolontariuszy zaangażowanych w organizację
imprez integracyjnych

SRPS.3.2.1. Zwiększenie
kadry rehabilitantów oraz
zwiększenie wymiaru
SRPS.3.2.1.1. Łączna
godzinowego świadczeń
liczba godzin zajęć
rehabilitacyjnych w
rehabilitacyjnych
następujących jednostkach: SOSW, WTZ, ŚDS,
DPS, OREW itp.
SRPS.3.2.1.2. Łączna
liczba osób korzystających
z zajęć rehabilitacyjnych

SRPS.3.2.3. Uruchomienie
i utrzymanie systemu
transportu osób
z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących na tereSRPS.3.2.3.1. Liczba samonie powiatu myślenicchodów
kiego, które z racji swojej
niepełnosprawności mają
utrudniony dostęp do
usług rehabilitacyjnych,
kulturalnych itp.
120
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Działania

SRPS.3.3.1. Organizacja
szkolenia dla rodziców /
opiekunów osób zależnych

Mierniki

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

SRPS.3.2.3.2. Liczba osób
korzystających z usług
transportowych

50

minimum

każdego
roku

SRPS.3.3.1.1. Liczba
szkoleń

5

minimum

każdego
roku

SRPS.3.3.1.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach

20

minimum

każdego
roku

6.600

minimum

każdego
roku

1.800

minimum

każdego
roku

10

minimum

każdego
roku

350

minimum

40

minimum

10

minimum

każdego
roku

10

minimum

2021-2026

SRPS.3.3.5.2. Liczba osób
korzystających z Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego

10

minimum

każdego
roku

SRPS.3.3.5.3. Liczba
realizowanych usług

3

minimum

każdego
roku

100

minimum

każdego
roku

SRPS.3.3.2. Realizacja
poradnictwa specjalistyczSRPS.3.3.2.1. Liczba udzienego: prawnego, psycholonych porad
logicznego, pedagogicznego, socjalnego, etc.
SRPS.3.3.2.2. Liczba osób
korzystających z poradnictwa specjalistycznego
SRPS.3.3.3. Tworzenie
grupy wsparcia / samopoSRPS.3.3.3.1. Liczba
mocy dla rodzidziałających grup
ców/opiekunów osób
zależnych
SRPS.3.3.3.2. Liczba osób
korzystających
SRPS.3.3.3.3. Liczba
spotkań
SRPS.3.3.4. Świadczenie
SRPS.3.3.4.1. Liczba
usług w ramach opieki
rodzin objętych opieką
wytchnieniowej
wytchnieniową
SRPS.3.3.5. Utworzenie
SRPS.3.3.5.1. Liczba
Centrum Opiekuńczomiejsc w Centrum
Mieszkalnego
Opiekuńczo-Mieszkalnym

SRPS.3.4.1. Zwiększenie
skali poradnictwa dla
rodzin w trakcie procesu
diagnostycznego związanego z niepełnosprawnością oraz zaburzeniami
rozwoju dziecka

2021

SRPS.3.4.1.1. Liczba
rodzin objętych wsparciem

każdego
roku
każdego
roku
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Działania

Mierniki

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

SRPS.4.1.1. Tworzenie
miejsc pracy dla osób
z niepełnosprawnościami

SRPS.4.1.1.1. Liczba
bezrobotnych osób
z niepełnosprawnościami,
które podjęły zatrudnienie

70

minimum

każdego
roku

SRPS.4.1.1.2. liczba
podmiotów gospodarczych zatrudniających
bezrobotne osoby
z niepełnosprawnościami

5

minimum

każdego
roku

1

minimum

2021-2026

25

minimum

każdego
roku

1

minimum

2021-2026

SRPS.4.2.1.4. Liczba osób
z niepełnosprawnościami
korzystających z WTZ

140

minimum

każdego
roku

SRPS.4.3.1.1. Liczba szkoleń i kursów

1

minimum

każdego
roku

SRPS.4.3.1.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach i kursach

1

minimum

każdego
roku

SRPS.5.1.1.1. Ilość
przeprowadzonych szkoleń i warsztatów

25

minimum

każdego
roku

SRPS.5.2.1.1. Ilość
przeprowadzonych szkoleń i warsztatów

430

minimum

każdego
roku

SRPS.5.3.1.1. Ilość
zrealizowanych programów osłonowych, projektów

5

minimum

każdego
roku

SRPS.4.2.1. Utworzenie
Zakładu Aktywności
SRPS.4.2.1.1. Liczba
Zawodowej i WTZ na terepowołanych ZAZ-ów
nie powiatu myślenickiego
SRPS.4.2.1.2. Liczba osób
z niepełnosprawnościami
zatrudnionych w ZAZ
SRPS.4.2.1.3. Liczba
powołanych WTZ-ów

SRPS.4.3.1. Organizacja
specjalistycznych szkoleń
zawodowych dla osób
z niepełnosprawnościami

SRPS.5.1.1. Zapewnienie
dostępności szkoleń
i warsztatów adresowanych do rodzin wykazujących bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych
SRPS.5.2.1. Edukacja
dzieci, młodzieży i ich
opiekunów w zakresie
zagrożeń wynikających
z uzależnień
SRPS.5.3.1. Realizacja
programów osłonowych
w obszarze wspólnego
spędzania czasu przez
rodziny oraz eliminacji
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i zapobiegania zachowaniom ryzykownym,
jak również pokazywania
właściwych wzorców
pełnienia ról społecznych
w rodzinie
SRPS.6.1.1. Prowadzenie
kampanii społecznych
na rzecz rodzicielstwa
zastępczego
SRPS.6.1.2. Prowadzenie
działań diagnostycznokonsultacyjnych kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
SRPS.6.2.1. Promowanie
pozytywnych aspektów
rodzicielstwa zastępczego
SRPS.6.3.1. Podniesienie
poziomu wynagrodzeń dla
rodzin zastępczych
i zwiększenie liczby świadczeń fakultatywnych

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

SRPS.6.1.1.1. Ilość
przeprowadzonych
kampanii

1

minimum

każdego
roku

SRPS.6.1.2.1. Ilość
dokonanych ocen analizy
sytuacji kandydatów

1

minimum

każdego
roku

SRPS.6.2.1.1. Liczba
artykułów, filmików, spotów

2

minimum

każdego
roku

SRPS.6.3.1.1. Liczba
rodzin zastępczych

13

minimum

każdego
roku

33.500

minimum

każdego
roku

3

minimum

każdego
roku

SRPS.6.4.1.1. Liczba
przeprowadzonych szkoleń i warsztatów

3

minimum

każdego
roku

SRPS.6.4.1.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach i warsztatach

10

minimum

każdego
roku

SRPS.6.4.2.1. Liczba złożonych wniosków i opinii
popierających

1

minimum

każdego
roku

SRPS.6.4.3.1. Liczba
utworzonych mieszkań

1

minimum

2021-2026

Mierniki

SRPS.6.3.1.2. Kwota
wypłaconych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych [w złotych]
SRPS.6.3.1.3. Liczba udzielonych świadczeń fakultatywnych
SRPS.6.4.1. Organizowanie warsztatów dla
wychowanków i ich
opiekunów w zakresie
przygotowania do
usamodzielnienia

SRPS.6.4.2. Pomoc
wychowankom
usamodzielniającym się
z pieczy zastępczej w
uzyskaniu lokalu
socjalnego / komunalnego
/ chronionego
SRPS.6.4.3. Stworzenie
mieszkań chronionych dla

2021
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Mierniki

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą
SRPS.6.4.4. Współpraca
instytucji na rzecz
SRPS.6.4.4.1. Liczba
kompleksowego wsparcia
zorganizowanych spotkań
usamodzielnianych
roboczych
wychowanków pieczy
zastępczej
SRPS.6.4.4.2. Liczba
opracowanych planów
usamodzielnienia
SRPS.6.4.5. Przyznanie
pomocy pieniężnej na
SRPS.6.4.5.1. Liczba
kontynuowanie nauki,
przyznanych świadczeń
zagospodarowanie
i usamodzielnienia
SRPS.6.5.1.1. Liczba
SRPS.6.5.1. Wsparcie
spotkań organizatora piemerytoryczne funkcjonuczy zastępczej z kadrą
jących placówek opiekuńwychowawczą, dyrekcją,
czo-wychowawczych
wychowankami placówek
SRPS.6.5.2. Współpraca
SRPS.6.5.2.1. Liczba
międzyinstytucjonalna na
dzieci, które powróciły do
rzecz powrotu dzieci do
rodzin biologicznych
rodzin biologicznych
SRPS.6.5.3. Współpraca
SRPS.6.5.3.1. Liczba
międzyinstytucjonalna na
usamodzielnionych
rzecz integracji ze środowychowanków pieczy
wiskiem usamodzielniajązastępczej
cych się wychowanków
SRPS.7.1.1. Przygotowanie projektów Unijnych
SRPS.7.1.1.1. Liczba
i Krajowych umożliwiająprojektów
cych rozwój i funkcjonowanie OIKiP
SRPS.7.1.2. Przygotowanie projektów legislacyjSRPS.7.1.2.1. Liczba
nych porządkujących
przygotowanych projekfinansowanie interwencji tów
kryzysowej
SRPS.7.1.3. Budowanie
sieci partnerów wspiera- SRPS.7.1.3.1. Liczba
jących rozwój interwencji spotkań z partnerami
kryzysowej w powiecie
SRPS.7.1.4. Wypracowanie porozumień służących SRPS.7.1.4.1. Liczba
rozwojowi i stabilizacji
podpisanych porozumień
interwencji kryzysowej
124

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

20

minimum

każdego
roku

10

minimum

każdego
roku

300

minimum

każdego
roku

20

minimum

każdego
roku

10

minimum

każdego
roku

5

minimum

każdego
roku

2

minimum

każdego
roku

1

minimum

2021-2026

40

minimum

każdego
roku

5

minimum

każdego
roku
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SRPS.7.1.5. Stała ewaluacja i monitorowanie
w częstotliwości rocznej
interwencji kryzysowej
SRPS.7.2.1. Zwiększenie
liczby lekarzy psychiatrów
dziecięcych na terenie
powiatu
SRPS.7.2.2. Zatrudnienie
psychoterapeuty (PPP
Dobczyce) lub dla całego
powiatu przez ZOZ
w Myślenicach
SRPS.7.2.3. Podnoszenie
kwalifikacji aktualnie
zatrudnionej kadry
o kompetencje terapeutyczne

SRPS.7.3.1. Zatrudnienie
w każdej szkole psychologa
SRPS.7.3.2. Prowadzenie,
wśród rodziców i uczniów
w placówkach oświatowych, działalności edukacyjnej i informacyjnej
temat uzależnień i innych
zachowań ryzykownych
oraz zagrożeń społecznych

2021

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

SRPS.7.1.5.1. Liczba
raportów

1

minimum

każdego
roku

SRPS.7.2.1.1. Liczba
zatrudnionych lekarzy
psychiatrów dziecięcych

1

minimum

każdego
roku

SRPS.7.2.2.1. Liczba
zatrudnionych psychoterapeutów

3

minimum

każdego
roku

SRPS.7.2.3.1. Liczba
zorganizowanych szkoleń

2

minimum

każdego
roku

SRPS.7.2.3.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach

5

minimum

każdego
roku

3

minimum

każdego
roku

3

minimum

każdego
roku

SRPS.7.3.2.1. Liczba
podjętych inicjatyw
edukacyjnych i informacyjnych

150

minimum

każdego
roku

SRPS.7.3.2.2. Liczba osób
uczestniczących w inicjatywach edukacyjnych
i informacyjnych

7.000

minimum

każdego
roku

5

minimum

każdego
roku

Mierniki

SRPS.7.2.3.3. Liczba
superwizji
SRPS.7.3.1.1. Liczba
zatrudnionych psychologów w szkołach

SRPS.7.4.1. Organizacja
szkoleń i warsztatów dla
nauczycieli w zakresie
rozpoznawania i postepo- SRPS.7.4.1.1. Liczba szkowania w przypadku
leń i warsztatów
występowania sytuacji
kryzysowych wśród dzieci
i młodzieży

12
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SRPS.7.5.1. Realizacji
programów profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu innych
substancji psychoaktywnych

SRPS.7.5.2. Prowadzenie
akcji edukacyjnych
adresowanych do dzieci
i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Mierniki

Wartości
bazowe

Wartości
referencyjne

Okres dla
wartości
bazowej

SRPS.7.4.1.2. Liczba osób
uczestniczących w szkoleniach i warsztatach

200

minimum

każdego
roku

SRPS.7.5.1.1. Liczba
spotkań

100

minimum

każdego
roku

SRPS.7.5.1.2. Liczba
uczestników spotkań

3.000

minimum

każdego
roku

40

minimum

każdego
roku

1.300

minimum

każdego
roku

SRPS.7.5.2.1. Liczba spotkań

SRPS.7.5.2.2. Liczba
uczestników spotkań
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR

6. Sposób realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego realizowana
będzie dzięki oddziaływaniom kształtowanym m.in. przez następujące programy:
1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata
2019-2021, który będzie opracowywany w okresach trzyletnich przez cały okres
obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2021-2026;
3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026;
4. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy na lata 2021-2026.
Realizacja Strategii w ujęciu ram finansowych opiera się o następujące źródła
finansowania:
1.
2.
3.
4.
5.
126
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środki własne gmin,
dotacje z budżetu państwa,
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środki pomocowych funduszy Unii Europejskiej,
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6. środki rządowych lub pozarządowych programów celowych.
Konstruując ramy finansowe dla budowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026 przyjęto jako odniesienie wydatki
w działach: 801 – oświata i wychowanie, 851 - ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna,
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 - edukacyjna opieka wychowawcza
oraz 855 – rodzina za okres od 2017 roku do 2021 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie, który obejmuje następujące rozdziały:
80115
80116
80117
80120
80130
80140
80146
80148
80150

Technika
Szkoły policealne
Branżowe szkoły I i II stopnia
Licea ogólnokształcące
Szkoły zawodowe
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,
szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych
80195 Pozostała działalność
Dział 851 – ochrona zdrowia obejmuje następujące rozdziały:
85111
85141
85149
85156

Szpitale ogólne
Ratownictwo medyczne
Programy polityki zdrowotnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego15
85195 Pozostała działalność
Dział 852 – pomoc społeczna obejmuje następujące rozdziały:
85202
85203
85205
85218
15

Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym nie ujmuje się składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla których utworzono odrębne
rozdziały w działach "852 - Pomoc społeczna" oraz "855 - Rodzina"
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85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295 Pozostała działalność
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje następujące
rozdziały:
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
(wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego z ich dochodów własnych)
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85333 Powiatowe urzędy pracy
85334 Pomoc dla repatriantów
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:
85404
85406
85407
85410
85419
85446
85495

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Placówki wychowania pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała działalność

Dział 855 - Rodzina
85504
85508
85510
85595

Wspieranie rodziny
Rodziny zastępcze
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Pozostała działalność

Wyznaczając ramy finansowe na lata 2021-2026, które służyć będą realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego uwzględniono czynniki ryzyka
w postaci zmieniających się przepisów prawa oraz bieżącej projekcji wskaźnika inflacji CPI16,
która zakłada, że osiągnie on odpowiednio: 3,1% w 2021 roku; 2,8% w 2022 roku oraz 3,2%
w 2023 roku. Ponadto uwzględniono również dotychczasowy poziom wydatków w działach:
801, 851, 852, 853, 854, 855, jak również konieczność zapewnienia stałego wzrostu jakości
świadczonych usług. Średnioroczny wzrost wydatków powiatu myślenickiego w powyższych
działach w okresie od 2017 do 2021 roku wyniósł 7% (r/r). Szczegółowe dane
za lata 2017-2021 zawiera poniższa tabela.

16

Bieżąca projekcja inflacji i PKB (opublikowana 8 marca 2021 r.), źródło:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji_2021_marzec.html
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Tabela nr 63 - Wydatki powiatu myślenickiego w latach 2017 – 2021 wg działów
klasyfikacji budżetowej: 801, 851, 852, 853, 854, 855.
Suma planu po zmianach
w działach 801, 851, 852,
853, 854, 855

Rok

Zmiana (r/r)

kwota w zł
68 151 362
74 719 735
79 157 424
86 123 617
88 772 352
średnia

2017
2018
2019
2020
2021

[%]
10%
6%
9%
3%
7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-28S powiatu myślenickiego

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki, przyjęto prognozowany roczny
wzrost wydatków w niniejszych działach na poziomie 3% rocznie w latach 2021 - 2026.
Prognozowana wielkość środków publicznych w tymże okresie, w działach: 801 – oświata
i wychowanie, 851 - ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna, 853 - pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, 854 - edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 – rodzina,
została zaprezentowana w poniższej tabeli. Jako bazowy przyjęto plan finansowy po zmianach
na 2021 rok, według stanu na koniec pierwszego kwartału 2021 roku.

Tabela nr 64 - Ramy finansowe dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026 w działach klasyfikacji
budżetowej: 801, 851, 852, 853, 854, 855

Rok

Prognozowane wydatki w działach
801, 851, 852, 853, 854, 855

2021
2022
2023
2024
2025
2026

kwota w zł
88 772 352
91 435 523
94 178 588
97 003 946
99 914 064
102 911 486

Źródło: opracowanie własne

Określając ramy finansowe dla realizacji SRPS uwzględniono również wydatki na zadania
finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jako bazę dla
prognozy na lata 2021-2026 przyjęto poziom wydatkowanych środków w 2020 roku,
w obszarze następujących elementów:
12
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 Algorytm,
 Aktywny Samorząd,
 Wyrównywanie Różnic Między Regionami.
Powyżej wskazane zadania charakteryzują się powtarzalnością ich realizacji na
przestrzeni badanego okresu. W ramach powyższego katalogu nie uwzględniono Modułu III Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, z uwagi na jego incydentalny charakter,
związany
z pandemią wirusa COVID-19. Założono bowiem, że w perspektywie do końca 2026 roku
zadanie to może być nierealizowane, bądź wykonywane w ograniczonym zakresie.
Szczegółowe zestawienie wydatków w latach 2017-2020 zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 65 - Wydatki z PFRON powiatu myślenickiego w latach 2017-2020
Rok

2017

Zadania
Algorytm
Aktywny Samorząd
Wyrównywanie Różnic
Między Regionami
Suma
Algorytm
Aktywny Samorząd

2018

Wyrównywanie Różnic
Między Regionami
Suma
Algorytm
Aktywny Samorząd

2019

Wyrównywanie Różnic
Między Regionami
Suma
Algorytm
Aktywny Samorząd

2020

Realizacja

2 113 952,00
223 491,00

2 113 333,00
189 979,55

376 540,60

376 540,60

2 713 983,60

2 679 853,15

2 185 426,00

2 181 879,00

176 023,51

175 228,81

80 000,00

80 000,00

2 441 449,51

2 437 107,81

2 430 065,00

2 429 207,00

342 733,70

334 588,80

94 809,88

93 676,00

2 867 608,58
2 907 169,00
347 550,59

2 857 471,80
2 906 395,00
305 297,09

Wyrównywanie Różnic
Między Regionami

218 759,84

Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami
zakaźnymi -Moduł III

640 000,00

606 000,00

4 113 479,43

3 817 692,09

Suma
Źródło: dane PCPR
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Biorąc pod uwagę, że dynamika przyrostu wydatków z PFRON nie koreluje z innymi
czynnikami kształtującymi poziom wydatków w obszarze polityki społecznej, przyjęto jako
wskaźnik korygujący odczyty bieżącej projekcji wskaźnika inflacji CPI17, która zakłada,
że osiągnie on odpowiednio: 3,1% w 2021 roku; 2,8% w 2022 roku oraz 3,2%
w 2023 roku. W okresie 2021-2026 przyjęto średni poziom wskaźnika inflacji odnoszący się do
wyżej wskazanych prognoz, którego wartość obliczono na 3%. Uwzględniając powyższe
parametry określono kształt prognozowanych ram finansowych PFRON na lata 2021-2026,
który został zaprezentowany w poniższej tabeli.

Tabela nr 66 - Ramy finansowe dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026 dla zadań finansowanych
z PFRON.
Rok

Prognoza wydatków na zadania
finansowane z PFRON
kwoty w [zł]

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

3 473 479
3 577 684
3 685 014
3 795 565
3 909 432
4 026 715
4 147 516

Źródło: opracowanie własne

7. Monitoring i ewaluacja Strategii
Zapewnienie realizacji Strategii w sposób gwarantujący osiągniecie zakładanych
rezultatów możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy na etapie wykonywania przyjętych zadań
badamy ich postępy i efekty. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest
dokumentem o charakterze długo okresowym, z tego też powodu mogą wystąpić w trakcie jej
realizacji trudności, których nie przewidywaliśmy w momencie jej budowania.
Nierzadko zdarza się też, że czynniki płynące z otoczenia uległy zmianie, co może powodować
zakłócenia w realizacji Strategii. Występowanie tzw. czynników ryzyka jest jedną z istotnych
przyczyn wpływających na nieosiąganie zakładanych celów. Dlatego budując SRPS należy
na każdym etapie jej realizacji brać je pod uwagę i odpowiednio reagować na niedopasowania
wewnętrzne i zewnętrzne, zakłócające osiąganie spodziewanych rezultatów.
Mechanizmem, którego zadaniem jest zapewnienie osiągnięcia celów strategicznych
oraz operacyjnych i odpowiednio wczesne reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki
ryzyka jest ewaluacja. Głównym jej zadaniem jest polepszenie efektywności i wydajności
17

Bieżąca projekcja inflacji i PKB (opublikowana 8 marca 2021 r.), źródło:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji_2021_marzec.html
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wdrażanych działań, co bezpośrednio przyczynia się do zapewnienia realizacji celów przyjętych
w Strategii. Ponadto wyszczególnia się inne, bardziej specyficzne cele ewaluacji, wśród których
można wymienić m.in.
 określenie efektów podjętych działań,
 zapewnienie lepszego zaspokojenia oczekiwań odbiorców końcowych
programów lub działań,
 poprawa jakości programów,
 podniesienie kompetencji zawodowych osób realizujących programy
lub zadania,
 dostarczenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji i oceny skutków,
 pogłębienie odpowiedzialności za realizację programów i zadań wśród
wszystkich podmiotów realizujących,
 poprawa procedur i eliminowanie działań nieefektywnych.
Ewaluacja jest mechanizmem, który zapewnia utrzymanie jakości podejmowanych
działań i przyczynia się do skutecznego osiągania zakładanych celów. Każda organizacja
dostarczająca produkty czy usługi musi pracować nad swoją konkurencyjnością w otaczającej
ją rzeczywistości. Zagadnienie konkurencyjności nie dotyczy tylko podmiotów komercyjnych.
Organizacje publiczne, wśród których należy wymienić: szkoły, szpitale czy choćby nawet
starostwa powiatowe lub urzędy gmin nieustannie stają przed koniecznością wprowadzania
strategicznych zmian w organizacji, co nazywamy zarządzaniem konkurencyjnością.
W przypadku starostw czy urzędów gmin również mamy do czynienia
z koniecznością zarządzania konkurencyjnością. Jednak konkurencyjność tą będziemy
pojmować w sposób odmienny, niż ma to miejsce w przypadku podmiotów komercyjnych.
Instytucje tego typu świadczą usługi, jednak z uwagi na uregulowania prawne i podział
administracyjny w sposób naturalny nie posiadają konkurentów w pełnym słowa tego
znaczeniu. Jak twierdzi P. Drucker „[...] każda instytucja potrzebuje przemyślenia, w czym jest
mocna. Czy jest mocna w tym, czego naprawdę potrzeba temu właśnie biznesowi
(przedsięwzięciu - przyp. aut.)? I czy wystarczająco [...] rozmieszcza swoje siły tam, gdzie
przyniosą wyniki? I co dokładnie jest „rynkiem” dla tego konkretnego biznesu,
teraz i na najbliższe lata?”18 Przenosząc te rozważania na grunt SRPS musimy jednoznacznie
stwierdzić, że właściwie przeprowadzona ewaluacja zapewnia odpowiedni dobór środków
i działań, których efektem będzie osiągnięcie zakładanych rezultatów.
Chcąc zobrazować graficznie proces ewaluacji podejmowanych działań lub wdrażanych
programów posłużymy się poniższą grafiką, która umiejscawia go w przebiegu realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

18

M. Bednarczyk, Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa – Kraków 2001, s. 181

132

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2021-2026

2021

Schemat nr 14 - Etapy realizacji strategii
STRATEGIA

DZIAŁANIA

POTRZEBY I
OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA

PRODUKTY
USŁUGI

DZIAŁANIA

PRODUKTY
USŁUGI

ZASOBY

PROJEKTOWANIE

PRODUKTY
USŁUGI

EWALUACJA

CEL
OPERACYJNY

CEL GŁÓWNY
REZULTAT

CEL
OPERACYJNY

WPŁYW NA OTOCZENIE

Źródło: opracowanie własne

Projektując proces ewaluacji należy określić jej podstawowy zakres, tzn. dokładnie
wskazać obszary obejmowane badaniem ewaluacyjnym. Ważnym na tym etapie jest wybór
istotnych elementów z punktu widzenia realizacji Strategii. Ewaluacja musi skupić się
na czynnikach zewnętrznych oraz wewnętrznych, które decydują o powodzeniu w osiąganiu
przyjętych celów i rezultatów. Nie wydaje się zasadnym prowadzenie ewaluacji na elementach
i obszarach, które z punktu widzenia realizacji Strategii są mało znaczące lub nie wpływają
istotnie w bezpośredni sposób na osiągane cele. Ważną jest również częstotliwość
prowadzenia badań ewaluacyjnych, odnosząc to zagadnienie do Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych przyjmujemy, że badania takie będą prowadzone w następujących
okresach: po upływie trzech lat obowiązywania Strategii – ewaluacja częściowa oraz
po zakończeniu okresu obowiązywania Strategii – ewaluacja końcowa.
W ramach ewaluacji zostaną wykonane następujące czynności:





określenie przedmiotu badań,
wybór metodologii i przeprowadzenie badań,
analiza wyników badań,
przyjęcie wniosków i rekomendacji.

Na etapie projektowania ewaluacji osoby kluczowe dla realizacji SRPS określą,
w jaki sposób przyjęte zostaną dane bazowe, które będą stanowiły punkt odniesienia
dla prowadzonych badań ewaluacyjnych. Naturalnym w tej sytuacji jest posłużenie się
przyjętymi miernikami lub wskaźnikami, określonymi w Strategii, jednak dla zapewnienia
elastyczności i właściwego reagowania na zmieniające się otoczenie dopuszczalnym jest
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skonstruowanie nowego benchmark‘u, który w ramach realizowanych zdań będzie lepiej
opisywał rezultaty i ich wpływ na otoczenie.
Całość prac związanych z procesem ewaluacji podsumowana zostanie w raporcie
ewaluacji, stanowiącym dokument oceniający rezultaty podejmowanych dotychczas działań
oraz wskazujący czynniki ryzyka i działania korygujące w sytuacji, gdy osiągniecie celów
strategicznych może być zagrożone. Raport ewaluacyjny sporządzany jest i przedkładany
Zarządowi Powiatu Myślenickiego w terminie do końca kwietnia roku następującego po
badanym okresie.
Ponadto, co roku prowadzony będzie monitoring, którego celem jest bieżące badanie
czy realizacja Strategii przebiega we właściwy sposób oraz czy nie występują zakłócenia
zmniejszające szanse osiągnięcia zakładanych rezultatów. Zakres badania monitoringowego
obejmuję zespół mierników lub wskaźników opisanych w strategii. Okresowy monitoring
kończy się raportem zawierającym: wnioski i podsumowanie. Raport z monitoringu
przygotowywany jest przez zespół odpowiedzialny za realizację Strategii i w terminie do końca
kwietnia następującego po badanym roku, przedkładany jest Zarządowi Powiatu
Myślenickiego. Kluczowym pytaniem, na które musi znaleźć odpowiedź niniejszy zespół brzmi:
czy działania realizowane w roku poprzednim przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych
celów? W roku kalendarzowym, w którym realizowane są badania ewaluacyjne odstępuję się
od obowiązku sporządzenia raportu z monitoringu. Jednakże dla zachowania ciągłości łańcuch
danych koniecznym jest przeprowadzenie badań w zakresie przyjętych mierników.
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