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I. WSTĘP 

1.1 Proces tworzenia strategii 

 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych 

dokumentów określającym zadania lokalnej polityki społecznej.  Planowanie strategiczne jest 

procesem ciągłym, w trakcie którego ustalane są cele i zadania, a także środki do ich realizacji. 

Samorządy lokalne muszą posiadać zdolność do wczesnego rozpoznawania zagrożeń, jak i 

dostrzegania pojawiających się szans rozwiązywania bieżących problemów. W warunkach 

obecnej gospodarki rynkowej, cechującej się dużą dynamiką zmian i niepewnością, co do ich 

kierunków, coraz bardziej istotnego znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne. W zakresie 

polityki społecznej na poziomie zarządzania lokalnego, podstawową rolę wśród tego typu planów 

pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

Problemy społeczne to zakłócenia, niedogodności i dolegliwości występujące w życiu 

zbiorowości. To właśnie sytuacje, przed których rozwiązaniem stają władze samorządowe, 

ponieważ funkcjonowanie gminy zależy w dużej mierze od jakości funkcjonowania jej 

mieszkańców. Rozwiązywanie problemów społecznych jest więc procesem, który wymaga 

strategicznego podejścia do tych problemów. Takie podejście na poziomie lokalnym pozwala na 

poszukiwanie nowych rozwiązań oraz zachowanie elastyczności w podejmowaniu wszelkich 

niezbędnych działań. Dlatego też strategia zorientowana jest na ciągłe pogłębianie współpracy 

różnych podmiotów z obszaru polityki społecznej: instytucji, organizacji działających w ramach 

pomocy społecznej, a także instytucji działających w ramach oświaty i zdrowia. 

Powstawanie problemów społecznych jest wynikiem istniejących mechanizmów  

w funkcjonowaniu społeczeństwa. Są to między innymi: 

• gwałtowne zmiany społeczne 

• przemiany gospodarcze w całym kraju 

• zmiany zachodzące w sposobie myślenia i działania 

• dezorganizacja społeczeństwa 

• niedoskonałe funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządowych czy 

administracyjnych 

• dysfunkcjonalność instytucji 

• dominacja pewnych grup społecznych, 

• eksploatacja i wyzysk słabszych członków społeczeństwa 

• nierówności społeczne, rozwarstwienie społeczeństwa 

• niesprawiedliwość społeczna 

• nieprzystosowanie jednostek do pełnienia określonych ról społecznych. 
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By móc przeciwdziałać wymienionym sytuacjom konieczna jest integracja społeczna 

opierająca się na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności. Podejmowane w tym celu 

działania służą budowie nowego społeczeństwa, opartego przede wszystkim na 

współuczestnictwie i demokracji oraz kierującego się poszanowaniem praw człowieka a także 

wspieraniem jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawą do realizacji wszelkiego 

rodzaju działań oraz interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy lub zmiany tych 

zjawisk i rzeczy, które oceniamy jako negatywne. Celem dokumentu jest przedstawienie 

bieżących problemów społecznych występujących w Gminie Trzebinia, wyznaczenie 

najważniejszych kierunków działania oraz opracowanie metod, których wykorzystanie pozwoli 

zminimalizować zdefiniowane problemy i ich skutki. Dlatego też w toku opracowywania 

dokumentu rozpoznano sytuację i potrzeby mieszkańców w czterech strategicznych obszarach, 

takich jak: 

1. problemy rodziny i dzieci 

2. seniorzy i osoby niepełnosprawne 

3. ubóstwo oraz bezrobocie 

4. bezdomność 

Rzetelna diagnoza powyższych problemów stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych 

w skutkach interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców gminy w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. 

 

 Strategia pozwala na optymalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz 

wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić 

się do rozwiązywania zdefiniowanych kwestii społecznych. Jest opracowaniem systemu 

oddziaływania, za pomocą różnego rodzaju instrumentów, obowiązującym przez wiele lat i 

obejmującym zarówno dążenie do tworzenia i rozwoju pomocy międzyludzkiej w małych grupach 

WYZNACZANIE 

PRIORYTETÓW 

METODY 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

DEFINIOWANIE 

PROBLEMU 
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ludzi zmagających się z podobnymi problemami jak i organizowanie życia społecznego w ten 

sposób, by każdy miał możliwość realizowania ról społecznych na równi z pozostałymi. 

 

Postępowanie systemowe o charakterze strategicznym w odróżnieniu od innych działań 

doraźnych umożliwia koordynację wielu podmiotów realizujących wspólne cele na różnych 

płaszczyznach. Dlatego ważne są zarówno zasady działania w ramach strategii, jak i określenie 

wskaźników, według których oceniane będą ich skutki. 

 

Realizacja strategii i planowanych w niej zadań oparta jest na zasadach takich jak: 

 

Zasada wielosektorowości – polega na równoczesnym funkcjonowaniu instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, które służą zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa 

 

Zasada samopomocy – przejawia się tym, że istnieją i rozwijają się nieformalne grupy pomocy 

wzajemnej ludzi zmagających się z podobnymi problemami życiowymi 

 

Zasada pomocniczości - pomoc winna być kierowana w pierwszej kolejności na wykorzystanie 

zasobów własnych osób i rodzin korzystających z pomocy. Wsparcie opiera się na poszukiwaniu 

potencjału do rozwiązywania problemów w rodzinie i w środowisku lokalnym, a wsparcie 

instytucjonalne wkracza w sytuacji gdy osoba lub rodzina staje przed problemami, których 

samodzielnie nie potrafi rozwiązać 

 

Zasada przezorności – oznacza, że bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być tylko 

efektem świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać powinno także z odpowiedzialności 

człowieka za przyszłość własną i rodziny 

 

Zasada partycypacji – wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która jej 

poszczególnym członkom zapewnia możliwość pełnej realizacji swoich ról społecznych, 

natomiast poszczególnym grupom pozwala zająć równoprawne z innymi miejsce w 

społeczeństwie 

 

Zasada dobra wspólnego – przejawia się w takich działaniach władz publicznych, które 

uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli i polegają na poszukiwaniu kompromisów 

tam, gdzie interesy te są sprzeczne 
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Zasada solidarności społecznej – najczęściej utożsamiana jest z solidaryzmem społecznym, 

oznaczającym wyższość wspólnych interesów członków społeczeństwa nad interesami 

poszczególnych klas lub warstw 

 

Zasada samorządności – stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość 

człowieka, a wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, która jednostkom i grupom 

gwarantuje prawo do aktywnego udziału w istniejących instytucjach społecznych oraz tworzenia 

nowych instytucji w celu skuteczniejszego zaspokajania ich potrzeb 

 

Zasada interwencji o charakterze socjalnym, rola pracownika socjalnego - pracownicy 

socjalni dokonują diagnozy problemów rodziny badając jej możliwości do samodzielnego 

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Wspólnie z rodziną budują plan pomocy oraz 

podejmują różne formy pracy socjalnej ukierunkowane na rozwiązywanie problemów i 

usamodzielnienie rodzin z różnymi dysfunkcjami. Pracownicy socjalni współpracują ze 

specjalistami, konsultantami w trakcie opracowywania diagnozy, podczas planowania i 

prowadzenia pracy socjalnej. Pracownicy socjalni tworzą i realizują programy dla grup 

społecznych z konkretnymi problemami oraz współpracują również z działającymi w gminie 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu lepszego rozeznania potrzeb społecznych i 

organizowania pomocy 

 

Wsparcie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu - podstawą do rozwiązywania problemów 

społecznych jest wsparcie rodziny w budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie, właściwym 

wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno mieć charakter 

profilaktyczny i ochronny. Priorytetem dla wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich 

wychowaniem 

 

Usamodzielnianie rodziny i osób - rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej, w 

pierwszej kolejności, powinny mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi 

problemami, co pozwoli im zwiększyć szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. 

Samodzielność stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych 

umiejętności. Oferowana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy 

wykorzystaniu zasobów własnych oraz zasobów środowiska. Osoby i rodziny korzystające z 

pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 7



8 

1.2 Struktura Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

 Niniejszy dokument ma charakter wieloletni i został opracowany na lata 2021 – 2027. Jest 

zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów strategicznych, 

przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym. Składa się z trzech 

zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno – analitycznej oraz programowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

=> ogólne informacje 

     oraz metodologia 

     tworzenia dokumentu 

=> prawne uregulowania 

      i spójność strategii 

     z dokumentami lokalnymi 

     oraz wyższego rzędu   

CZĘŚĆ 

DIAGNOSTYCZN

O 

ANALITYCZNA 

=> informacje dotyczące 

     Gminy Trzebinia 

=> sytuacja demograficzna 

=> opis sytuacji społecznej 

     w wybranych obszarach 

=> analiza SWOT 

CZĘŚĆ 

PROGRAMOWA 

   => misja i obszary priorytetowe 

   => cel główny i cele operacyjne 

        obszarów strategicznych 

   => kierunki działań 

   => wskaźniki i prognozy zmian 

   => koordynatorzy i partnerzy 

działań 

   => wdrażanie, zarządzanie 

        i monitoring 
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II. METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU 
 

 

RAMY PRAWNE I WARTOŚCI PRZYJĘTE PRZEZ AUTORÓW 

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Strategia Europa 2020 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 

Krajowy Program Ekonomii Społecznej do 2023 roku 

Strategia Rozwoju Województwa 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Raport o stanie Gminy Trzebinia za rok 2019 

 

ANALIZA DOKUMENTÓW I ICH WPŁYW NA LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ 

 
ŹRÓDŁA ZASTANE: 

 
 - dane statystyczne GUS 

 - dane Ośrodka Pomocy Społecznej 
 - dane Powiatowego Urzędu Pracy 

 - dane Policji 
 - dane GKRPA 

 - inne 
 

ŹRÓDŁA WYWOŁANE: 
 

 - analiza SWOT 
 - identyfikacja problemów 

   społecznych 
 

 

 

 

ANALIZA ZASOBÓW: 
 

 - instytucje samorządowe 
 - organizacje pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA WSKAŹNIKI 

 

MONITORING 

  CELE 
  STRATEGICZNE 

M I S J A 
  CELE 
  OPERACYJNE 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 
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III. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z DOKUMENTAMI LOKALNYMI ORAZ 
WYŻSZEGO RZĘDU 
 

 

Tworząc niniejsze opracowanie zwrócono uwagę na fakt, iż nie jest to jedyny dokument  

w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą dotyczyły mieszkańców gminy. Z kolei 

krytyczna analiza dokumentów programowych powstających na poziomie kraju, województwa i 

powiatu pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na poziomie lokalnym w taki sposób, 

by nie powielać pewnych poczynań, ale wpisywać się z własnymi propozycjami zmian w obszarze 

gminnym, które będą spójne z już funkcjonującą rzeczywistością formalno - prawną. 

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

 

Komisja Europejska w opracowanej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020” przedstawia kontynuację wizji 

rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską przyjętą w 2000 r. W nowym jej ujęciu 

zaproponowano pięć wymiernych celów, które nadadzą kierunek całemu procesowi i zostaną 

przełożone na cele krajowe. Obejmują one między innymi: 

• osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 %, 

• poprawę warunków prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej, 

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, 

• podniesienie poziomu wykształcenia, 

• wspieranie włączenia społecznego. 

 

 Oprócz wymienionych celów dla całej Unii Europejskiej, każdy kraj członkowski we 

współpracy z Komisją Europejską zobowiązany został do określenia krajowych celów rozwoju w 

powyższych obszarach, tak aby po zsumowaniu wszystkich działań można było osiągnąć 

wymienione cele unijne. W związku z powyższym Komisja Europejska opracowała zintegrowane 

wytyczne, stanowiące podstawę do przygotowania przez rządy państw członkowskich, krajowych 

programów omawianych reform: 

• zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych, 

• rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej, 

• zmniejszenie nierównowagi w strefie euro, 

• optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji, wzmocnienie trójkąta 

wiedzy i uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej, 
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• bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

• poprawa otoczenia biznesu środowiska konsumenckiego oraz modernizacja bazy 

przemysłowej, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie, 

• zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczenie bezrobocia 

strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia, 

• rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy 

oraz promowanie uczenia się przez całe życie, 

• poprawa jakości wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach 

oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki, 

• promowanie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 

 

Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji celów strategii „Europa 2020” jest siedem 

inicjatyw, składających się z działań realizowanych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. 

Wymieniono tutaj: 

1. unia innowacji (działania na rzecz stworzenia takich warunków, by innowacyjne pomysły 

mogły łatwiej przeradzać się w nowe produkty, które z kolei przyczynią się do wzrostu 

gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy), 

2. mobilna młodzież (działania na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz 

ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy), 

3. Europa efektywnie korzystająca z zasobów (działania na rzecz uniezależnienia wzrostu 

gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła 

energii), 

4. europejska agenda cyfrowa (działania na rzecz upowszechniania szybkiego internetu  

i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z 

jednolitego rynku cyfrowego), 

5. polityka przemysłowa w erze globalizacji (działania na rzecz poprawy otoczenia biznesu 

oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do 

konkurowania na rynkach światowych), 

6. program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (działania na rzecz modernizacji 

rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie 

w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania podaży 

do popytu na rynku pracy), 

7. europejski program walki z ubóstwem (działania na rzecz zapewnienia spójności 

społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć 

godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym). 

W celu zdynamizowania realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, państwa członkowskie 

zobowiązały się do przygotowywania trzyletnich krajowych programów reform, akcentując w ten 

sposób swoją współodpowiedzialność za powodzenie realizacji reform strukturalnych na szczeblu 

krajowym.1 

 

3.2 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  
(z perspektywą do 2030 roku) 

 

 Stanowi kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio i długofalowej polityki 

gospodarczej. Wyznacza cele polityki rozwoju oraz zawiera rekomendacje także w obszarze 

rozwiązywania problemów społecznych. Główny cel zawarty we wspomnianym dokumencie to: 

tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście 

spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Strategia ta 

podporządkowuje działania w sferze gospodarczej osiąganiu celów związanych z poziomem i 

jakością życia obywateli Polski, co w zamierzeniu ma sprzyjać uwolnieniu kapitału ludzkiego, 

wzmocnieniu kapitału społecznego i tym samym przyczynić się do optymalnego wykorzystania 

potencjału rozwojowego całego kraju. Cele szczegółowe Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju to: 

1. trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną, 

2. rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 

3. skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 

gospodarczemu. 

Dokument zakłada wykorzystanie podejścia projektowego wprowadzając szeroką gamę inicjatyw, 

które służą realizacji celów strategicznych. W sferze społecznej przewidywane efekty realizacji 

Strategii to przede wszystkim ograniczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wszelkiego 

rodzaju nierówności społecznych, jak również budowa silnego kapitału społecznego i zwiększenie 

jego roli w rozwoju.2 

 

 
1 KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, strona internetowa: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PL, dostęp z dnia 05.10.2020 r. 
2 Załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. 2017 poz. 260), s.9 – 40 
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3.3 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

  

 Głównym celem działań zaplanowanych w powyższym dokumencie jest rozwijanie kapitału 

ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w 

życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. W ramach Strategii 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego wymieniono działania, które odnoszą się do rozwiązywania 

problemów społecznych, natomiast kierunki tych działań zostały wyznaczone w celach 

szczegółowych, do których zalicza się: 

1. wzrost zatrudnienia, 

2. wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania 

osób starszych, 

3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

4. poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności opieki zdrowotnej, 

5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego ma 

odbywać się przede wszystkim poprzez działania podejmowane na różnych etapach życia: od 

wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres 

aktywności zawodowej i rodzicielstwa aż do starości. 3 

 

3.4 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 

2020. Nowy wymiar aktywnej integracji 

  

 Dokument zawiera kompleksowe działania nakierowane na trwałe zmniejszenie liczby 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Priorytetowe kierunki działań to: 

1. Usługi dla aktywności i profilaktyki – ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży 

(zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, który 

zwiększy szansę na aktywizację rodziców oraz umożliwi kompleksową profilaktykę 

zapobiegającą ubóstwu). 

2. Gwarancje dla przyszłości młodzieży – stworzenie szansy dla młodzieży wejścia na rynek 

pracy i tworzenia rodzin (spójny system działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych 

umożliwiający młodzieży przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zdobycia niezbędnych 

 
3Załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 2020 (M.P. 2013, poz. 640), s. 36 – 44 
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kompetencji oraz umiejętności ułatwiających włączenie społeczne, aktywność zawodową 

i rozwój rodziny). 

3. Aktywna osoba, zintegrowana rodzina, odpowiedzialne lokalne środowisko (rozwój 

systemu aktywnej integracji działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem, 

umożliwiając łączenie ról społecznych, zawodowych i rodzinnych oraz zwiększenie roli 

społeczności lokalnej oparte o zasadę partnerstwa publiczno – społecznego). 

4. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej (zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań 

na wynajem umożliwiających stabilność rodzin i ich aktywizację zawodową oraz 

zapobieganie utracie mieszkania i bezdomności powodującej wykluczenie społeczne). 

5. Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni (zapewnienie osobom starszym, 

niepełnosprawnym i zależnym przyjaznych form opieki i aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz różnych form włączania się osób starszych w życie publiczne i zawodowe). 

Warto podkreślić fakt, iż w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu zostały wymienione również usługi społeczne, na które rozwój zostanie położony 

szczególny nacisk, ponieważ stanowią narzędzie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu. Zaliczamy tutaj: 

• różnorodne formy opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w wieku 3-5 lat, 

• dożywianie dzieci i osób starszych, 

• usługi profilaktyczne i socjoterapeutyczne, 

• rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz socjalnego, 

• usługi opiekuńcze dla osób starszych, 

• środowiskowe formy pomocy i samopomocy dla seniorów.4 

 

3.5 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia 

Solidarności społecznej. 

  

 Wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych. Położono w nim szczególny nacisk na zwiększenie efektywności 

działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

 
4Załącznik do uchwały nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Krajowy Program 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji.” (M.P. 2014 poz. 787, s. 

47 – 92 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 14



15 

wykluczeniem społecznym, jak również rozwój usług społecznych użyteczności publicznej i zadań 

publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Cele szczegółowe Programu obejmują: 

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 pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej. 

Ekonomia społeczna jest sferą aktywności obywatelskiej i społecznej, która poprzez działalność 

gospodarczą i pożytku publicznego służy integracji zawodowej oraz społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych 

użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. W grupie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, których dotyczy reintegracja społeczna i zawodowa 

poprzez tworzenie dla nich wysokiej jakości miejsc pracy mieszczą się: osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, opuszczające pieczę zastępczą, czy też seniorzy. 

Te właśnie grupy społeczne ze względu na powszechność występowania, wymagają pomocy i 

wsparcia, w tym w zakresie działań zaplanowanych w ramach strategii rozwiązywania problemów 

społecznych.5 

 

3.6 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 

  

 Jest to podstawowy i najważniejszy dokument przyjmowany przez samorząd 

województwa. Służy wspieraniu pozytywnych zmian w regionie oraz niwelowaniu barier 

utrudniających rozwój.  

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, strategia ma wspierać członków społeczności 

regionalnej w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój. 

W systemie zarządzania polityką rozwoju, dokument pełni kluczową rolę jako generalny plan 

postępowania władz samorządu regionalnego w zarządzaniu województwem, ale również jako 

narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością regionalną.6 

 
5 Załącznik do Uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. 2019, poz. 2014, s. 21 – 22 
6 W trakcie tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebinia na lata 2021 – 2027 trwały prace 

nad opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 
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 Głównym celem strategii jest „efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla 

rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim”. W związku z powyższym wytyczono siedem zasadniczych 

obszarów polityki rozwoju: 

1. gospodarka wiedzy i aktywności - małopolska jako region jeszcze bardziej atrakcyjny dla 

inwestycji, dzięki rozwojowi przemysłów wiedzy i nowoczesnych technologii oraz 

wykorzystaniu kluczowych atutów rozwojowych, jakimi są: kapitał intelektualny, aktywność 

i przedsiębiorczość mieszkańców 

2. dziedzictwo i przemysły czasu wolnego – małopolska jako region pełniący rolę lidera w 

kraju i Europie Środkowej w dziedzinie przemysłów czasu wolnego – wykorzystując 

zasoby dziedzictwa regionalnego oraz kultury, a także chroniąc naturalne i symboliczne 

bogactwa 

3. infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej - ułatwienie podróżowania, poprzez 

skrócenie czasu dotarcia do innych części kraju - dzięki skoordynowanej polityce 

komunikacyjnej, w tym transportowej. Poprawi to konkurencyjność gospodarczą i spójność 

przestrzenną regionu 

4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony - dla każdego z pięciu subregionów 

zapisano indywidualne programy rozwoju, aby najlepiej wykorzystać potencjał tych 

obszarów 

5. rozwój miast i terenów wiejskich - małopolska jako region jeszcze bardziej atrakcyjny pod 

względem miejsca zamieszkania i pracy dzięki: poprawie dostępu do podstawowych usług 

publicznych w miastach i na wsiach, rewitalizacji miast, lepszej ofercie dla inwestorów w 

miastach, wspieraniu ekologicznego rolnictwa na obszarach wiejskich 

6. bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne – region jako komfortowe miejsce do 

życia, dzięki poprawie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, 

zdrowotnym i społecznym. W tym przygotowanie małopolski do ochrony przed 

katastrofami oraz klęskami żywiołowymi 

7. zarządzanie rozwojem województwa - region sprawnie zarządzany przez władze 

województwa, wykorzystujące zasadę partnerstwa, co zwiększy kapitał społeczny i 

aktywność obywatelską.7 

 

 

 
7Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020, s. 75 – 132 
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3.7 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego 

 

 Na poziomie powiatowym wyzwania rozwojowe to określone zagadnienia, których 

stopniowa i systematyczna realizacja (przez wielu partnerów publicznych, prywatnych i 

pozarządowych) doprowadzi do zniwelowania barier rozwojowych. Na ich kanwie 

zidentyfikowano cztery obszary strategiczne, a w ramach nich cele strategiczne i operacyjne: 

I.  gospodarka, edukacja i rynek pracy 

II.  bezpieczeństwo publiczne, społeczne i zdrowotne mieszkańców 

III.  ochrona środowiska i oferta czasu wolnego, 

IV.  nowoczesne zarządzanie publiczne. 

 

 W wyniku dyskusji nad zasobami wewnętrznymi oraz otoczeniem powiatu chrzanowskiego, 

na pierwszy plan wyłaniają się potrzeby w zakresie dynamizowania rozwoju gospodarczego i 

wykorzystania atutów powiatu (kapitał intelektualny, tereny inwestycyjne, położenie w sąsiedztwie 

dużych aglomeracji, itp.). Niezwykle ważnym wyzwaniem jest również powołanie 

(usankcjonowanie) obszaru funkcjonalnego w ramach powiatu chrzanowskiego, tworzonego 

przez wszystkie samorządy w celu wspólnej realizacji projektów infrastrukturalnych, 

gospodarczych i społecznych. Jednym z istotnych obszarów działań dla powiatu chrzanowskiego 

oraz samorządów gminnych jest także kontynuacja działań z zakresu ochrony środowiska oraz 

kształtowania oferty czasu wolnego dla mieszkańców i gości. Do pozostałych wyzwań o 

charakterze strategicznym zaliczyć należy aktywizację społeczności lokalnej oraz rozwój usług 

publicznych, które w dłuższej perspektywie powinny przyczyniać się do wyhamowania 

niekorzystnych zjawisk demograficznych (zmniejszająca się liczba ludności, starzenie się 

społeczeństwa). W oparciu o wspomniane obszary wytyczone zostały działania rozwojowe 

powiatu chrzanowskiego do 2023 roku, do których zaliczono: 

• instytucjonalizację obszaru funkcjonalnego w ramach powiatu chrzanowskiego 

• wykorzystywanie dogodnego położenia do aktywizacji gospodarczej na obszarze powiatu 

• centrum usług publicznych w województwie małopolskim 

• dbałość o środowisko naturalne 

• inicjowanie aktywności mieszkańców 

 Dla każdego z obszarów strategicznych sformułowane zostały cele strategiczne i 

operacyjne, natomiast dla ich urzeczywistnienia wyodrębniono kierunki interwencji – kluczowe 

zadania i projekty do ich realizacji. 

 Dokument ten prezentuje również swoisty zestaw cech – zasobów Powiatu 

Chrzanowskiego, warunkujących jego potencjał rozwojowy, na który składają się także zasoby 
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poszczególnych gmin go tworzących. Zdolność do pracy zespołowej i racjonalne wykorzystanie 

wspomnianych zasobów spowoduje pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne 

całego obszaru. 8 

 

 
8Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023, s. 28 – 31 
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3.8 Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia 

 

 Stanowi lokalny fundament do prowadzenia polityki rozwoju gminnego. Samorządy lokalne 

działające w warunkach dynamicznej i zarazem niepewnej gospodarki rynkowej, muszą 

wypracować zdolność do wczesnego rozpoznawania różnych zagrożeń i jednocześnie 

dostrzegania pojawiających się szans ich wyeliminowania. Dlatego też, tak istotnego znaczenia 

nabrało zarządzanie strategiczne, które umożliwia dostosowanie funkcjonowania jednostek 

terytorialnych do zmian zachodzących w otoczeniu. Jedną z podstawowych ról wśród tego typu 

planów pełni właśnie strategia rozwoju, w której określone są czytelne cele oraz sposoby ich 

realizacji, przy wyróżnieniu najbardziej pożądanych dla rozwoju działalności. 

 Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014 – 2020 definiuje najważniejsze problemy 

wpływające na zahamowania rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, przedstawia analizę 

SWOT porządkującą działania ukierunkowane na minimalizowanie zidentyfikowanych problemów 

i przedstawia misję gminy Trzebinia jako oferującej warunki godnego życia oraz rozwoju 

intelektualnego i materialnego mieszkańców w przyjaznym środowisku lokalnym. 

 Priorytetowym zagadnieniem rozwojowym Gminy Trzebinia jest wzrost gospodarczy, 

mierzony stopą bezrobocia, natomiast uwarunkowaniem celu w tym kierunku jest podniesienie 

wykształcenia mieszkańców, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz dobre zarządzanie 

zasobami gminy, czego wynikiem będzie poprawa jakości życia jej mieszkańców. 

 

3.9 Raport o stanie Gminy Trzebinia za rok 2019 

 

 Raport o stanie Gminy Trzebinia został opracowany na podstawie informacji i danych, 

jakimi dysponują wydziały Urzędu Miasta w Trzebini oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Trzebinia, przez co pozwala całościowo spojrzeć na Gminę i jej sytuację w 2019 roku. Niniejszy 

dokument zwiera także wykaz i stan realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini podjętych w 2019 r. 

oraz sprawozdanie z wykonania Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia za rok 2019 r. 

 

3.10 Podstawy planowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 
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 Podstawą prawną Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest art. 17.1 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. z 2019 r. Nr 1507 z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy jest 

opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki oraz rozwiązywania 

dominujących problemów społecznych, czego celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

 Należy jednak zaznaczyć, że różnorodność problemów społecznych, występujących na 

terenie gminy, determinuje konieczność uwzględnienia także innych obowiązujących aktów 

prawnych, które nierozerwalnie mają wpływ na realizację różnych zadań społecznych. Należy 

tutaj wymienić m.in.: 

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. 

U. z 2020 r. poz 1057) 

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. z 2020 r. poz 1409 z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 111  

z późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 176) 

5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r (Dz. U. z 2019 r. poz 2277 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 852  

z późniejszymi zmianami) 

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 (Dz. U. z 2020 r. poz 

685) 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 218  

z późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz. U. 

z 2020 r. poz 821) 

10. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 sierpnia 1977 (Dz. U. z 2020 r. poz 426 z późniejszymi zmianami) 

11. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 (Dz. U. z 2020 

r. poz 266 z późniejszymi zmianami) 

12. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 

27 sierpnia 2004 (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 z późniejszymi zmianami) 

13. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2020 r. poz 1327) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 20



21 

14. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. z 

2020 r. poz 1329) 

15.  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. 

z 2020 r. poz 908 z późniejszymi zmianami) 

16. Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego z dnia 24 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 517) 

17. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 2133 

z późniejszymi zmianami) 

18. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2019 

r. poz 2407 z późniejszymi zmianami). 

 

 Strategia została opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini. W pracach nad 

dokumentem uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowiska pomocy społecznej, 

rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Strategia stanowi materiał do planowania i realizacji działań na rzecz społeczeństwa 

lokalnego. Skuteczność zaplanowanych w niej działań będzie zależała od posiadanych i 

pozyskanych środków finansowych, ale także od współpracy przedstawicieli administracji 

samorządowej z partnerami społecznymi. 

 Dokument został przygotowany na lata 2021 – 2027. Jest zgodny z założeniami 

dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym. 

 

3.11 Integrująca polityka społeczna 

 

 Uwzględniając opisane wskazania wynikające z przedstawionych aktów prawnych, a 

przede wszystkim analizując diagnozę problemów społecznych na terenie gminy Trzebinia, 

planowana Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2027 wskazuje na konieczność realizacji 

konkretnych zadań w tym obszarze. Zaliczamy do nich między innymi: 

 

1. realizacja wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i problemami 

wychowawczymi, 

2. przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym praca z rodzicami biologicznymi 

w celu zwiększenia szans powrotu dzieci do rodziny, 

3. zwiększenie standardów pracy z rodzinami wieloproblemowymi, a zwłaszcza dotkniętymi 

problemem przemocy i uzależnień, 
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4. organizowanie i wspieranie akcji informacyjno – uświadamiających, dotyczących 

bezpieczeństwa w zakresie społecznym, 

5. podejmowanie działań systemowych w kontekście pomocy osobom starszym i 

niepełnosprawnym – rozwój całodobowych i dziennych form wsparcia, 

6. rozwój usług specjalistycznych i opiekuńczych uwzględniających potrzeby osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

7. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz 

prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego, 

8. wykorzystanie mechanizmów ekonomii społecznej w polityce włączenia społecznego. 
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IV. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GMINY TRZEBINIA 
– CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
 

 Trzebinia położona jest na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, jest gminą miejsko – wiejską 

położoną w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim. Obszar 

miasta i gminy jest wyżyną, wzniesioną od 269 do 407 m n.p.m. 

Gmina zajmuje powierzchnię 105,28 km2, którą zamieszkuje 32 391 osób, w tym 16 777 kobiet  

i 15 614 mężczyzn (stan na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie z danymi Ewidencji Ludności). 

Natomiast blisko 60% wszystkich osób to mieszkańcy miasta. 

 Gmina obejmuje miasto Trzebinia oraz dziesięć sołectw: Bolęcin, Czyżówkę, Dulową, 

Karniowice, Lgotę, Młoszową, Myślachowice, Piłę Kościelecką, Płoki, Psary. 

 

 

Źródło: Google Maps 

 

 Ponadto na terenie gminy Trzebinia znajdują się następujące osiedla: Centrum, 

Energetyków, Gaj, Gaj Zacisze, Górka, Krakowska, Krze, Piaski, Trzebionka, Salwator, Siersza, 

Widokowe, Wodna. 

 

 Trzebinia znajduje się między dwoma dużymi miastami: Krakowem i Katowicami.  

W bliskim sąsiedztwie usytuowane jest międzynarodowe lotnisko w Balicach – 30 km, natomiast 

od strony Katowic położone jest lotnisko w Pyrzowicach – ok. 62 km. Przez teren gminy przebiega 
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granica regionów: śląskiego i krakowskiego. Dobrą komunikację zapewnia rozbudowany układ 

dróg, w tym autostrada A4 oraz korzystne połączenia kolejowe. 

 

Źródło: Google Maps 

 

 Struktura przemysłu w Gminie Trzebinia w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Kiedyś 

dominował tutaj przemysł wydobywczy. Likwidacja kopalni i dużych zakładów przemysłowych 

spowodowała istotne zmiany gospodarcze na terenie całej gminy. Upadek przemysłu 

wydobywczego i przetwórczego surowców mineralnych postawił nowe wyzwania wobec 

gospodarzy regionu, wymagające zagospodarowania terenów poprzemysłowych, a jednocześnie 

otworzył możliwości proekologicznego rozwoju gminy. 

  

 Na terenie Trzebini działa około 2000 tys. podmiotów gospodarczych. Zgodnie 

z tendencjami rynku ilość ich ulega jednak zmianom. Obecnie do największych przedsiębiorstw, 

liczących się w skali województwa i kraju można zaliczyć: Rafineria „Trzebinia” S.A, Elektrownia 

„Siersza” wchodząca w skład firmy TAURON Wytwarzanie S.A, TAURON Dystrybucja S.A – 

Rejon Dystrybucji Trzebinia – Siersza oraz Górka Cement Sp z o.o. 

 

 Aktualnie, na terenie gminy Trzebinia, można zaobserwować wzrost drobnych 

przedsiębiorstw – głównie handel, budownictwo, transport oraz szeroka działalność usługowa. 
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Obecnie ważnym elementem dla rozwoju gminy stało się utworzenie w latach 2013 – 2015 trzech 

stref aktywności gospodarczej: 

– Strefa Aktywności Gospodarczej na terenach po byłych Zakładach Metalurgicznych 

"Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych 

– Strefa Aktywności Gospodarczej przy węźle autostrady A4 

– Strefa Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini 

 

Źródło: https://trzebinia.pl/przedsiebiorcy/informacje-dla-inwestorow/strefy-aktywnosci-gospodarczej z dnia 20.10.2020 r. 
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V. IDENTYFIKACJA AKTUALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 Jako problem społeczny uznaje się w danym społeczeństwie to, co jest zjawiskiem 

niepożądanym czy kłopotliwym. Warunki społeczne, gospodarcze czy polityczne determinują 

postrzeganie zjawisk oraz zachowań jako problem w danym społeczeństwie. O problemie 

społecznym można mówić wtedy, gdy dotyczy on wielu osób i jest zjawiskiem powtarzającym się, 

a nie jednorazowym. By zjawisko mogło stać się problemem społecznym musi istnieć 

przeświadczenie, że wspólnymi siłami jest ono do pokonania. Problem społeczny może zostać 

rozwiązany tylko przez zbiorowe działanie, niezbędne jest masowe działanie społeczeństwa. 

 

 Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego 

rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie – lepszemu zaspakajaniu ich potrzeb i 

poprawie jakości ich życia. Jednakże bez rzetelnego i poprawnego zdiagnozowania problemów 

społecznych trudno o skuteczne sposoby ich rozwiązania. 

Identyfikacja problemów społecznych i zjawisk patologicznych w środowisku miejsko – wiejskim 

jest niezwykle trudna. Jednakże można wskazać na główne rodzaje problemów i zjawisk, 

określając ich przybliżone rozmiary oraz tendencje w ostatnich latach. 

Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy problemów społecznych jest czynnikiem zwiększającym 

wiarygodność i zaufanie społeczne do proponowanych działań, które służą rozwiązywaniu 

problemów i instytucji je realizujących. 

 

 Na terenie gminy Trzebinia zdiagnozowano cztery obszary głównych problemów 

społecznych: 

• problemy rodziny i dzieci 

• seniorzy i osoby niepełnosprawne 

• ubóstwo i bezrobocie 

• bezdomność 

 

Mieszkańcy Gminy w coraz większym stopniu zmagają się z wieloma różnymi problemami.  

W przypadku kiedy nie są w stanie sobie z nimi poradzić mogą uzyskać wsparcie w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Trzebini. 
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 Diagnozując wspomniane wyżej problemy społeczne na terenie gminy Trzebinia oparto się 

na danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących liczby osób korzystających 

z pomocy w latach 2014 – 2019 i przeanalizowano problemy z jakimi zgłaszają się te osoby. 

 

5.1 Rodziny, dzieci i młodzież – perspektywy i zagrożenia 

 

 Rodzina to podstawowa i najważniejsza grupa społeczna. Pełni ona określone zadania i 

funkcje ważne dla członków rodziny, ale także dla społeczeństwa. W zmieniającym się 

nieustannie świecie rodzina poddawana jest ogromnej presji dostosowania się do zachodzących 

przemian w życiu społecznym. Procesy społeczne jakie mają miejsce wywierają wpływ na 

funkcjonowanie rodziny. Zmienia się jej struktura i skład, pojawiają się zaburzenia jej funkcji oraz 

zagrożenia dla jej dalszego istnienia. 

 Wraz ze zmianami zaburzone zostają podstawowe funkcje jakie winna spełniać rodzina, 

do których zaliczamy głównie: 

• funkcję ekonomiczną (dostarczanie dóbr materialnych) 

• opiekuńczą (zabezpiecza członków rodziny, gdy nie są w stanie sami zaspokoić swoich 

potrzeb) 

• socjalizacyjną (wprowadzanie członków rodziny w życie społeczne) 

• funkcję stratyfikacyjną (gwarantuje pewien określony status życiowy, wyznacza ich 

przynależność) 

• integracyjną (kontrola zachowań członków rodziny).  

 Zaburzenie podstawowych funkcji rodzinnych wiąże się bezpośrednio ze zjawiskami 

bezrobocia, życia w ubóstwie, poczucia bezradności pozostawania w problemie. Życie w trudnych 

warunkach, ciągłe zmaganie się z trudnościami, brak perspektyw na lepsze, nieumiejętność 

poruszania się w zmieniających się w bieżącej rzeczywistości, brak pozytywnych wzorców życia 

powodują frustrację, stres, a także smutek i gniew. 

 Nieustanna konfrontacja z doznawanymi trudnościami, brak umiejętności właściwego 

radzenia sobie z nimi powoduje pozostawanie w kryzysie i wywołuje zaburzenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu rodziny, generuje szereg zaburzeń. Pojawiają się problemy w pełnieniu ról 

społecznych – małżonka, rodzica, dziecka. Złe lub błędne wypełnianie ról społecznych – 

szczególnie roli rodzica prowadzi do przekazywania złych wzorców dzieciom, które się z nimi 

utożsamiają i identyfikują. Skutkiem nieprawidłowego pełnienia ról są pojawiające się problemy 
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wychowawcze z dziećmi, które mają trudności w adaptacji do norm społecznych, problemy w 

środowisku szkolnym i rówieśniczym. Cechuje je niedojrzałość emocjonalna, niskie kompetencje 

społeczne, brak umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów. Przeżywanie tych 

sytuacji, pozostawanie w długotrwałym stresie i kryzysie rodzi frustrację. Aby ją rozładować 

niestety dorośli i coraz częściej dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, stosują przemoc, mają kłopoty 

z prawem. 

 Wielorakie problemy wewnątrz rodziny sprzyjają zanikaniu naturalnych więzi pomiędzy jej 

członkami, brakiem empatii, miłości, życzliwości, zrozumienia. Istotną sprawą wpływającą na 

dysfunkcję rodziny jest brak stabilizacji zawodowej i finansowej. Sytuacja ta jest ogromnym 

psychicznym obciążeniem rodziny, generuje pozostawanie w ciągłym stresie i niepokoju o jutro. 

Ma wpływ na wypełniane przez rodzinę zadania, powoduje niedostatki, nie pozwala zaspokoić 

podstawowych potrzeb. Powoduje to pośrednio m.in. problemy niedożywienia, braki w odzieży, 

sprzętach gospodarstwa domowego, przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci. Sprzyja 

powstawaniu konfliktów pomiędzy małżonkami, a w konsekwencji manifestują się one poprzez 

wybuchy złości, agresję i przemoc nie tylko dorosłych wobec siebie, ale też i wobec dzieci. Życie 

w ubóstwie, niepewność przyszłości, ciągłe napięcie, doświadczanie biedy - nie sprzyjają 

kształtowaniu właściwego systemu norm i wartości, tworzą klimat alienacji i wycofania i 

pogłębiania się bezradności. 

 Innymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie rodziny jest odchodzenie od jej 

tradycyjnego modelu. Rodzina wielopokoleniowa nie jest już normą, obecnie jest to najwyżej 

rodzina składająca się z rodziców i dzieci. Dziadkowie często mieszkają oddzielnie - nierzadko 

samotnie z dala od rodziny i bliskich. Pojawiły się też nowe formy rodziny – konkubinat, związki 

partnerskie, związki otwarte ze zmieniającymi się często partnerami, samotne matki i ojcowie. W 

zaburzonym systemie rodziny problemem staje się wychowywanie dzieci, a często jest to odbicie 

przeżyć, które mają za sobą dorośli w relacjach ze swoimi rodzicami. Dzieci doświadczają też 

braku właściwej opieki, zainteresowania i wsparcia ze strony rodziców - pozostawione są same 

sobie. Dorośli nie zawsze zdają sobie sprawę z braku troski o własne dziecko i tego, że 

nieprawidłowe relacje w rodzinie, brak miłości i doznawana krzywda pozostawiają trwałe ślady w 

jego psychice, a te doświadczenia będzie ono niosło ze sobą przez całe życie. 

 Rodziny pozostające w trudnej sytuacji są zmuszone do szukania pomocy i często stają 

się klientami pomocy społecznej. W ostatnich latach przyjęto nowe akty prawne skierowane na 

wsparcie rodzin. Mowa tu o ustawach „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” i „Wsparcie 

kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”, a także o nowelizacji innych ustaw skierowanych na pomoc 

rodzinom. Pomimo wdrożenia ze strony Państwa nowych form pomocy m.in. finansowej jak 
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wykazują statystyki OPS, liczba rodzin korzystających z różnych form wsparcia w okresie od 2014 

do 2019 roku jest nadal dość wysoka. 

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM OPS W LATACH 2014 - 2019 

Z PODZIAŁEM NA OKREŚLONE POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

 

Z danych statystycznych wynika, że rodziny i osoby korzystające w pomocy borykają się  

w głównej mierze z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, 

uzależnieniami, przemocą, ubóstwem, bezrobociem. Dużą grupą korzystającą z pomocy są 

rodziny niepełne co wymaga podejmowania wielu inicjatyw, aby funkcjonowanie tych rodzin 

przebiegało jak najbardziej prawidłowo. Wiele rodzin dotyka problem nadużywania alkoholu przez 
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ich członków oraz pojawiające się w rodzinach akty przemocy. Wpływa to destrukcyjnie i 

destabilizująco na wzajemne relacje, nie pozwala na prawidłowe wypełnianie funkcji 

rodzicielskich, demoralizuje najmłodszych i najbardziej wrażliwych czyli dzieci. W obliczu tak 

wielu zagrożeń i problemów ochrona rodziny – ważnej grupy społecznej ma ogromne znaczenie. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę niski przyrost naturalny oraz starzenie się społeczeństwa zajmuje 

ona szczególne miejsce w działaniach podejmowanych przez samorządy lokalne. 

 Zadaniem władz i instytucji działających na rzecz rodziny jest podejmowanie wielu 

inicjatyw mających na celu poprawę jakości jej życia. Wychodząc naprzeciw tym problemom w 

gminie Trzebinia podejmowane są działania mające na celu wsparcie i pomoc rodzinom. Mają na 

celu osiągnięcie przez rodziny stabilizacji życiowej, nabycia umiejętności samodzielnego 

pokonywania problemów, uzyskanie wiary we własne siły i możliwości. Stanowi to bowiem 

fundament dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, wychowywania przyszłych pokoleń. 

 Stosunkowo nowym zadaniem ustawowym dla gmin jest wprowadzenie asystenta rodziny 

do bezpośredniej pracy z rodziną. Poza pracą pracownika socjalnego wsparcie asystenta jest 

dodatkową pomocą na rzecz rodzin. Celem pracy asystenta jest osiągniecie przez rodzinę takiego 

poziomu stabilizacji życiowej, która umożliwi jej prawidłowe wychowanie dzieci. Zadaniem 

asystenta rodziny jest wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem 

społecznym. W pracy asystenta istotne jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, w 

celu rozwijania kompetencji wszystkich jej członków - rodziców i dzieci poprzez podniesienie 

samooceny, wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności dnia 

codziennego. Praca asystenta z rodziną realizowana jest również w przypadku czasowego 

umieszczenia dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z 

rodziną biologiczną dziecka, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej. Asystent aktywnie uczestniczy  

w działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Wraz z wprowadzeniem ustawy „Za 

życiem” na asystentów nałożono obowiązki realizacji w niej określone, którymi jest wsparcie 

kobiet w ciąży i ich rodzin. 

 Z danych statystycznych OPS wynika, że ilość rodzin potrzebujących wsparcia asystenta 

rodziny systematycznie rośnie. Wskazuje to na konieczność kontynuacji i wzmocnienia tego 

rodzaju pomocy. 

 

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM 
ASYSTENTA RODZINY W LATACH 2014 – 2019 
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Źródło: dane statystyczne OPS w Trzebini 

 

 Jednym z dojmujących problemów dotykających coraz częściej dotyka współczesne 

rodziny jest przemoc. Od wielu lat z powodzeniem działa zorganizowany system pomocy osobom 

pokrzywdzonym. W gminie Trzebinia powołany jest Zespół Interdyscyplinarny łączący w swoich 

strukturach reprezentantów instytucji gminnych działających w obszarze pomocy. Połączenie sił 

przynosi wymierną pomoc dla osób doznających przemocy, a także zmierza do zapobiegania 

rozszerzaniu się zjawiska. 

 Przemoc jest przestępstwem i może dotyczyć każdej osoby w rodzinie, a także przybierać 

różne formy. Do najczęściej spotykanych form przemocy zalicza się: 

• przemoc fizyczna - przejawiająca się szczególnie poprzez popychanie, odpychanie, 

duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, kopanie, bicie otwartą ręką i 

pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, porzucanie w 

niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp. 

• przemoc psychiczna - to głównie wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, 

narzucanie własnych poglądów, brak szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby 

psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 

osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, 

poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itp. 

• przemoc seksualna - przybiera często postać wymuszania pożycia seksualnego oraz 

nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, 

sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka 

zachowań seksualnych partnera, itp. 
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• przemoc ekonomiczna - to między innymi odbieranie zarobionych pieniędzy, a także 

uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej lub niezaspakajanie materialnych potrzeb 

rodziny, itp. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

• jest intencjonalna (działanie jest zamierzone, ma za celu kontrolowanie i 

podporządkowanie sobie innej osoby) 

• jest nierównowaga sił (sprawca ma istotną przewagę) 

• narusza prawa i dobra osobiste (sprawca narusza podstawowe prawa np. prawo do 

nietykalności fizycznej) 

• powoduje cierpienie i ból (sprawca naraża zdrowie i życie innej osoby). 

 

 Przemoc w rodzinie jest cykliczna i charakteryzuje się następującymi fazami: faza 

narastania napięcia, faza gwałtownej przemocy, faza miodowego miesiąca. 

 Przemoc nie dotyczy wyłącznie dorosłych członków rodziny, dotyczy także dzieci – 

dotkliwe kary cielesne, zaniedbanie fizyczne i psychiczne to też przemoc. W wielu przypadkach 

wynika z niskich kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców, ich nieumiejętności 

radzenia sobie z problemami, Przemoc wobec dzieci jest dla nich przeżyciem niezwykle bolesnym 

i traumatycznym, gdyż doznają jej od osób sobie najbliższych. Bagaż przeżyć dzieci niosą ze 

sobą w dorosłość, nie pozwala to im prawidłowo funkcjonować, zaburza ich poczucie 

bezpieczeństwa, powoduje bezradność, lęk, niskie kompetencje społeczne. Dlatego tak ważne 

jest udzielanie kompleksowego wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko 

przemocy. Widoczne jest, że przemocy w różnej formie najczęściej doznają kobiety i dzieci, 

znacznie rzadziej dotyczy to mężczyzn. Zachowaniom mającym znamiona przemocy często 

towarzyszy nadużywanie alkoholu przez osoby, które się tego dopuszczają. Wymaga to 

połączonych działań różnych specjalistów i instytucji w celu ochrony osób pokrzywdzonych – 

głównie kobiet i dzieci. Podejmowane działania mają doprowadzić do zatrzymania przemocy, 

zmiany zachowania sprawcy, pozyskania możliwości do życia w bezpiecznych warunkach przez 

osobę doznającą przemocy. 

LICZBA PROWADZONYCH PROCEDUR „NIEBIESKA KARTA” 

W LATACH 2014 – 2019 
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Źródło: sprawozdania roczne Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini 

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ 

W RAMACH „NIEBIESKIEJ KARTY” 

Źródło: sprawozdania roczne Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini 

 Z danych statystycznych Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini wynika, iż na przełomie 

ostatnich lat, na terenie gminy można zaobserwować powolny spadek ilości zgłaszanych spraw 

związanych z przemocą. W dalszym ciągu jednak problem ten jest jak najbardziej obecny w 

gminie Trzebinia, nadal są rodziny które wymagają pomocy w przezwyciężeniu swojej trudnej 

sytuacji. 

 

 Innym istotnym problem jaki dotyka rodziny i społeczność lokalną jest uzależnienie od 

alkoholu  

i substancji psychoaktywnych - dotyczy bardzo wielu osób. W coraz większej skali ujawniane są 

właśnie problemy sięgania po te substancje nie tylko przez dorosłych, ale też dzieci i młodzież. 

Gmina Trzebinia posiada dane dotyczące spraw związanych z nadużywaniem alkoholu, nie 
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istnieje statystyka dotycząca problemu zażywania substancji psychoaktywnych, nieznana jest 

liczba osób i rodzin dotkniętych tym problemem. Z doświadczeń Zespołu Interdyscyplinarnego i 

GKRPA wiadomo, że takich przypadków jest coraz więcej. 

 

DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI 

DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

Źródło: sprawozdania roczne GKRPA w Trzebini 

 

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ W TRZEBINI 
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Źródło: sprawozdania roczne PLU w Trzebini 

 

 

 

 Mając na uwadze fakt, że w gminie Trzebinia jest duża ilość rodzin wymagających 

różnorakiego wsparcia, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg działań pomocowych. 

Działania te są prowadzone poprzez pracę socjalną, pomoc finansową, pomoc psychologiczną, 

terapeutyczną, wsparcie asystentów, prowadzenie grup wsparcia. Ważnym elementem pomocy 

jest działalność Klubu Integracji Społecznej, gdzie realizowane są projekty aktywizacji społecznej 

i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem. Poza realizacją projektów 

udzielana jest pomoc w ramach reintegracji społecznej oraz pomoc psychologiczna. 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
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Źródło: dane statystyczne KIS 

 

 

 Istotnym problemem i powodem korzystania z pomocy jest długotrwała choroba określana 

z medycznego punktu widzenia, jako choroba przewlekła. Problem ten można porównać pod 

względem natężenia występowania do problemu bezrobocia, jednakże skutki są o wiele 

trudniejsze do wyeliminowania ponieważ nie zależą od samej osoby i wymagają znacznych 

nakładów finansowych przez dłuższy czas. Problem ten często jest nierozwiązywalny, ponieważ 

dolegliwości zdrowotne utrzymują się latami i nasilają się w miarę upływu czasu, a w większości 

przypadków kończą się orzeczeniem niepełnosprawności przez organy do tego powołane. 

 
 Osoby chore posiadające własne źródło dochodu nie są w stanie pokryć zwiększających 

się wydatków związanych z zakupem leków i leczeniem, stąd długotrwała choroba stanowi 

wiodącą przyczynę korzystania z systemu pomocy społecznej. 

 

LICZBA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY OPS 

Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ LUB CIĘŻKIEJ CHOROBY 
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Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

 

 Kolejnym ważnym problemem jest niepełnoprawność powstała na skutek wrodzonych wad, 

urazów, czy przebytych chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osobą 

niepełnosprawną jest osoba o naruszonej sprawności funkcjonalnej lub aktywności życiowej w 

stopniu utrudniającym pełnienie przez nią właściwych ról społecznych. Definicja zawarta w 

„Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych” określa, że „osobami niepełnosprawnymi są osoby, 

których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 

lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z 

normami prawnymi i zwyczajowymi”. 

 Obserwowany jest znaczny wzrost liczby niepełnosprawnych. Związane jest to przede 

wszystkim z wiekiem oraz schorzeniami cywilizacyjnymi, które obniżają jakość życia osób. 

Współcześnie rozwijająca się opieka zdrowotna zwiększa możliwość osoby chorej na przeżycie, 

dając jej szansę na późniejszą rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową. Dzięki temu 

niewątpliwie powoli poprawia się sytuacja osób niepełnosprawnych. Wzrosła świadomość 

rodziców, którzy stopniowo przestają wstydzić się „problemu”, jakim bywają określane 

niepełnosprawne dzieci. 

 Rodzina z osobą niepełnosprawną wymaga zindywidualizowanych i dostosowanych do jej 

potrzeb form pomocy. Często zdarza się tak, że przeżywa ona silne negatywne emocje i dochodzi 

do poważnych zakłóceń w relacjach pomiędzy członkami rodziny. W takich przypadkach rodzinie 

potrzebne jest jak najwcześniejsze wsparcie, by umożliwić jej nie tylko opiekę nad osobą 

niepełnosprawną i pomoc w pracy nad jej rozwojem, lecz także pomoc w realizacji aspiracji 

życiowych wszystkich jej członków. 
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Rodziny nie zawsze o takie wsparcie zwracają się do instytucji pomocowych, wtedy istotną rolę 

odgrywają organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe. W tych rodzinach niejednokrotnie 

występuje ograniczenie dochodów, ograniczenie aktywności zawodowej jej członków oraz 

zwiększenie wydatków na leczenie i rehabilitację. Często osoby opiekujące się 

niepełnosprawnym rezygnują z pracy w celu zapewnienia mu stałej opieki i przy spełnieniu 

kryterium dochodowego korzystają ze świadczeń opiekuńczych realizowanych przez ośrodki 

pomocy społecznej. 

 W celu zapewnienia godnych warunków życia i możliwości rozwoju na każdym etapie, 

niepełnosprawni potrzebują wsparcia społecznego ze strony społeczności lokalnej, a przede 

wszystkim gminy, w której mieszkają. Wsparcie to obejmuje również zasiłki stałe, celowe, 

przyznawane usługi opiekuńcze, a także umieszczanie w placówkach opieki całodobowej. 

 

LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

I RODZIN Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY OPS 

 

Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

 

 

 

 

LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK STAŁY W LATACH 2014 - 2019  
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Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

  

 

 Szczególnym rodzajem niepełnosprawności jest niepełnosprawność psychiczna, która 

skupia osoby chore z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami osobowości, 

zaburzeniami zachowania oraz świadomości. Na terenie gminy Trzebinia również znajdują się 

osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, które ze względu na specyfikę choroby trudno 

zmotywować do leczenia i które wymagają wsparcia pomocy społecznej. 

 

 Z danych uzyskanych z Poradni Zdrowia Psychicznego w Trzebini wynika, że liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi objęta leczeniem jest nadal duża. Dane te pokazują, że połowę 

pacjentów stanowią osoby młode, w wieku produkcyjnym, ilość ta nie zmniejsza się w 

perspektywie lat co jest bardzo niepokojące. 
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LICZBA OSÓB OBJĘTYCH LECZENIEM PZP W TRZEBINI 

W LATACH 2014 – 2018 

 

Źródło: roczne sprawozdania z PZP w Trzebini 

 

 

 

LICZBA OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM LECZONYCH W PZP 

Źródło: roczne sprawozdania PZP w Trzebini 
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 Szansą na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zdolnych do podjęcia 

zatrudnienia jest pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym szczególne znaczenie ma 

podjęcie przez nich pracy. Ze statystyk PUP wynika, że nadal jednak na terenie powiatu 

chrzanowskiego nie wzrasta diametralnie liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę - 

jest ich stosunkowo mało. 

 

 

 

LICZBA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM, 

KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ 

 

 

Źródło: dane statystyczne z PUP 

 

W gminie Trzebinia liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych, jako bezrobotnych na 

przełomie lat 2014 – 2019 systematycznie maleje. 
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STAN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP 

Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ - GMINA TRZEBINIA 

Źródło: dane statystyczne PUP 

 

 Osoba niepełnosprawna, której towarzyszy brak tolerancji dla odmienności w swoich 

społecznościach, ograniczony dostęp do wszystkich społecznych zasobów, dyskryminacja w 

wielu dziedzinach życia społecznego, musi pokonać funkcjonujące w społeczeństwie bariery 

świadomościowe takie jak bierność, niezrozumienie, niechęć i niewiedzę. Podobne problemy 

dotyczą osób długotrwale chorych, które w okresie choroby mają ograniczone możliwości 

wypełniania swych ról społecznych. Przyczyną tego jest często izolacja osób niepełnosprawnych 

od świata, zamknięcie się ich w „czterech ścianach” domu, a nawet podziale ludzi – na zdrowych 

i niepełnosprawnych. 

 

 Istotne, podczas rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych jest zmiana ich 

postrzegania, zwiększenie świadomości społeczeństwa, wrażliwości ludzi na problem, 

nieustanne włączanie osób niepełnosprawnych i ich integracja w życie społeczne, wdrażanie 

wsparcia i pomocy poprzez min. promowanie wolontariatu na ich rzecz. 
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5.2 Seniorzy 

 
 Starzeniem się społeczeństwa nazywamy wzrost liczby osób starszych, który zależy nie 

tylko od wydłużenia życia, lecz także od spadku rozrodczości. Prowadzi to do zachwiania 

równowagi między liczbą ludności pracującej i produkującej, a liczbą ludności, która żyje na koszt 

pracujących tj. dzieci, młodzież ucząca się, emeryci. Wraz ze zmianami demograficznymi 

następują zmiany pozycji i roli osób starszych we współczesnym świecie. Starość przestaje być 

postrzegana jako czas wycofania się z życia społecznego, zawodowego, towarzyskiego czy 

kulturalnego. Wycofanie się może powodować izolację, osamotnienie. Dlatego też ważne jest aby 

podejmować działania mające na celu zapobieganie tym stanom, a także podnoszenie jakości 

życia osób starszych poprzez usługi świadczone na ich rzecz. 

 

 Problemem osób starszych wymagającym uwagi jest brak wsparcia i pomocy ze strony 

rodziny, co wiąże się niejednokrotnie z migracją za pracą. Osoby starsze i wymagające pomocy 

oczekują wówczas od gminy udzielenia wsparcia w postaci przyznania usług opiekuńczych 

między innymi w zakresie pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności życiowych, w 

opiece higienicznej, czy też w reprezentowaniu osób starszych w instytucjach. 

 

LICZBA OSÓB OBJETA POMOCĄ W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ OPS 

W TRZEBINI 

Źródło: roczne sprawozdania z OPS 
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 Na terenie gminy Trzebinia nie funkcjonują publiczne placówki całodobowej opieki nad 

osobami starszymi. W przypadku, kiedy świadczone usługi opiekuńcze są niewystarczające, to 

osoby kierowane są placówek zapewniających całodobową opiekę znajdujące się poza terenem 

gminy. Stanowi to jednak ogromne obciążenie budżetu, gdyż większość osób kierowanych ma 

zbyt niskie dochody własne i gmina ma obowiązek partycypować w kosztach utrzymania 

mieszkańca. 

Szansą na wsparcie gminy w pomocy osobom starszym jest promowanie wolontariatu  

i działalności organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych. Poza sferą zapewnienia opieki 

osobom starszym, ważnym zadaniem jest promowanie inicjatyw mających na celu systematyczne 

włączanie seniorów w życie społeczne poprzez integrację z innymi grupami społecznymi, 

umożliwianie im bycia nadal obecnymi w różnych sferach życia. Aktywność w wieku dojrzałym 

sprzyja jakości życia osób starszych, poprawia ich kondycje psychiczną i fizyczną, daje im radość 

życia, pozwala nadal czuć się potrzebnym i pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, zapobiega 

poczuciu samotności i bezradności. Istotnym jest motywowanie osób starszych do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, co umożliwiają działające na terenie gminy m.in. koła 

emerytów i rencistów oraz Uniwersytet III Wieku. 

Przewidywane zmiany demograficzne wymagają więc podjęcia wielu nowych zadań, 

zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej, a przede wszystkim w polityce państwa wobec 

osób starszych, które zagwarantują zaspokojenie ich potrzeb na odpowiednim poziomie. 
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5.3 Ubóstwo oraz bezrobocie a lokalny rynek pracy 

 Ubóstwo jest pojęciem opisującym stały brak dostatecznych środków materialnych dla 

zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie żywności, schronienia, ubrania, 

zdrowia, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Ubóstwo można 

zdefiniować także jako stan poniżej pewnego progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w 

odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy społecznej. 

W terminologii pedagogiki społecznej funkcjonują dwa rodzaje ubóstwa: 

• absolutne (bezwzględne) – w ujęciu węższym oznacza stan niezaspokojenia minimalnych 

potrzeb biologicznych, natomiast w szerszym jest określane jako stan niezaspokojenia 

potrzeb uznanych w danym społeczeństwie i w danym czasie za minimalne. 

• względne – ma zmienną wartość i odnosi się do przeciętnego poziomu życia w danym 

kraju. W tym pojęciu kładzie się nacisk na poziom nierówności dochodu pomiędzy różnymi 

grupami ludzi w danym społeczeństwie. 

 

 Identyfikacja sfery ubóstwa jest jednym z najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań 

diagnostycznych polityki społecznej. Ubóstwo jest bowiem zjawiskiem wielowymiarowym  

i złożonym, posiadającym zarówno aspekty ilościowe (np. wskaźnik dochodu uzyskiwanego 

przez gospodarstwa domowe), jak i jakościowe (np. inne wskaźniki sytuacji materialnej – 

posiadanie rozmaitych dóbr, dostępność do takich społecznie istotnych wartości, jak: 

wykształcenie, opieka medyczna, możliwość korzystania z różnych form wypoczynku, rozrywki 

itp.). W efekcie trudno znaleźć jakieś jednoznaczne, podstawowe kryterium kwalifikujące dane 

osoby czy całe rodziny jako ubogie. Wszelkie określenia ubóstwa oraz jego rozmiarów mają 

zatem charakter względny i zależą od przyjętej definicji ubóstwa oraz formułowanych na jej 

podstawie kryteriów. Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie kwalifikowania 

się dochodu rodziny lub osoby w tzw. minimum socjalnym. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do pomocy osobom i rodzinom, których 

miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego wyznaczonego na podstawie 

minimum socjalnego. Ustalenie linii ubóstwa, a więc osób, które z tego powodu kwalifikują się do 

uzyskania pomocy z systemu pomocy społecznej, opiera się na oszacowaniu bieżących 

dochodów danego gospodarstwa. 

 

 

LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

Z POWODU UBÓSTWA 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 45



46 

Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

 

Jak wynika ze statystyk, liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzebini z powodu ubóstwa w latach 2014 - 2019 utrzymuje się na podobnym 

poziomie. Największy wzrost liczby rodzin i osób, potrzebujących wsparcia OPS można 

zaobserwować w 2015 roku. Natomiast od 2016 roku następuje niewielki i regularny spadek liczby 

tych rodzin, w 2019 roku było ich 507. 

 

 Znaczny stopień ubóstwa szczególnie dotyka rodziny wielodzietne, niepełne oraz rodziny, 

gdzie jedynym lub głównym źródłem dochodu są świadczenia emerytalno – rentowe. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć trzy koncepcje próbujące wyjaśnić przyczyny ubóstwa: 

• ubóstwo zawinione – kładzie największy nacisk na uwarunkowania indywidualne, 

takie jak: brak wiedzy, zdolności, aspiracji, lenistwo, niewłaściwe wybory życiowe. 

Inaczej można określić, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swój los 

• ubóstwo strukturalne – gdzie za główną przyczynę ubóstwa uważa się nierówności 

społeczne, które prowadzą do tego, że ludzie znajdujący się nie z własnej winy  

w niekorzystnym położeniu społecznym mają ograniczone możliwości życiowe. 

• "teoria wielkiego brata" – koncepcja ta upatruje przyczyn ubóstwa w uzależnieniu 

od pomocy państwa, co odbiera ludziom motywację do samozaradności i niszczy 

ich zdolność do indywidualnej aktywności. 
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 Oprócz wymienionych wyżej hipotez dotyczących zasadniczych przyczyn ubóstwa, można 

wskazać konkretne uwarunkowania, które mają istotny związek z pozostawaniem lub 

popadaniem w ubóstwo. Obecnie w Polsce najczęstszą przyczyną ubóstwa jest brak pracy. To 

właśnie rodziny, w których przynajmniej jedna osoba jest bezrobotna, są najbardziej zagrożone 

ubóstwem. 

Ustawowa definicja osoby bezrobotnej mówi o osobie niezatrudnionej, nie prowadzącej 

działalności gospodarczej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, która jest zdolna i gotowa do 

podjęcia zatrudnienia. 

Rozróżnia się następujące główne rodzaje bezrobocia: 

– strukturalne, związane ze strukturą gospodarki, która nie stwarza możliwości zatrudnienia 

wszystkich osób zdolnych do pracy i jej poszukujących 

– lokalne wyróżniające się szczególnym nasileniem braku wolnych miejsc pracy w pewnych 

miejscowościach lub regionach 

– przejściowe (frykcyjne), związane ze zmianą miejsca pracy, ze zmianą kwalifikacji 

zawodowych, powodującą przerwę w zatrudnieniu itp. 

– sezonowe, powodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów 

produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, a zwłaszcza w rolnictwie 

– utajone, występujące w postaci przeludnienia w rolnictwie lub też w postaci nadmiernego 

w stosunku do potrzeb zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Można zwrócić uwagę na konsekwencje omawianego zjawiska, którymi są: 

– izolacja społeczna 

– zwiększenie zjawisk niepożądanych (np. alkoholizm, przestępczość, narkomania, 

samobójstwa) 

– pogorszenie standardu życia 

– obniżenie samooceny 

– duże koszty świadczeń socjalnych 

– ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu kulturalnym i politycznym 

Wspomniane skutki bezrobocia można rozpatrywać w 3 aspektach: 

– psychologiczny – przejawia się utratą dochodów, zdrowia, obniżeniem intelektualnego 

poziomu funkcjonowania. Osoby dotknięte bezrobociem zmniejszają swoją aktywność we 

wszystkich dziedzinach życia, ograniczają kontakty z innymi ludźmi. Bezrobotnych cechuje 

apatia oraz obniża się ich sprawność psychofizyczna. 

– społeczny – to naruszenie jednej z podstawowych zasad umowy społecznej wynikający  

z jego obowiązku w postaci zapewnienia utrzymania rodziny, wychowania dzieci. Poprzez 
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utratę pracy osoba bezrobotna zostaje pozbawiona komfortu psychicznego wynikającego 

z poczucia odpowiedzialności i obowiązku wobec innych. 

– polityczno – ustrojowy – sprzyja rozwojowi niepokojów społecznych, wzmacnia postawy 

antyspołeczne, sprzyja przestępczości. 

 

  Metody walki z bezrobociem mogą być różne: od udostępniania terenów pod działalność 

gospodarczą (w gminie Trzebinia jest to zagospodarowanie kolejnych gruntów strefy aktywności 

gospodarczej), poprzez kierowanie osób bezrobotnych z terenu gminy na prace interwencyjne, 

udział w projektach unijnych (m.in. "Aktywni na start") mających na celu aktywizację zawodową, 

aż po pomoc finansową w formie zasiłków. 

 Problem bezrobocia, zaraz po ubóstwie, jest jednym z głównych powodów przyznawania 

pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini. Świadczy o tym duża liczba osób i rodzin 

objęta pomocą wspomnianego ośrodka na przestrzeni lat 2014 – 2019. 

LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ OPS 

 

Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

Z analizy wykresu wywnioskować można, iż liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezrobocia 

w okresie 2014 – 2019 systematycznie spada. Jednakże nie wpływa to na zmniejszenie ilości 

rodzin korzystających z pomocy finansowej OPS. 
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Małopolska 139027 119601 96531 79430 71489 62610 

Polska 1825180 1564200 1335200 1081700 968900 866400 

 

Źródło: dane statystyczne z PUP 

 

 W powyższej tabeli wynika, że na przestrzeni ostatnich lat poziom bezrobocia zarówno  

w powiecie chrzanowskim jaki i w Małopolsce oraz w całym kraju uległ wyraźnemu spadkowi. 

Podobnie ma się sytuacja na terenie gminy Trzebinia. 

Analizując dane statystyczne PUP stwierdzić należy, że na koniec 2019 r. odnotowano znaczny 

spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku do roku 2014, gdzie liczba osób bezrobotnych była 

najwyższa. 

 

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH 

ZAREJESTROWANYCH W PUP W LATACH 2014 - 2019 

Źródło: dane statystyczne z PUP 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie wyróżnia kilka kategorii osób bezrobotnych  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

– do 30 roku życia 

– długotrwale bezrobotni 

– powyżej 50 roku życia 
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Bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy to grupa osób wymagająca 

specyficznego wsparcia oraz kompleksowego podejścia. Osoby te, ze względu na określone 

uwarunkowania mają duże problemy ze znalezieniem pracy, a tym samym wyjściem z bezrobocia. 

Poniższe tabele i wykresy przedstawiają dane dotyczące tych osób będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy w latach 2014 – 2019 w powiecie chrzanowskim oraz w gminie Trzebinia. 

 

 

OSOBY BEZROBOTNE DO 30 ROKU ŻYCIA 

Źródło: dane statystyczne z PUP 
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OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE 

Źródło: dane statystyczne z GUS 

 

OSOBY BEZROBOTNE POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 

Źródło: dane statystyczne z PUP 
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 Do analizy sytuacji bezrobocia wśród osób tej kategorii zostały wybrane te grupy, w których 

wskaźniki bezrobocia są najwyższe tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia 

oraz osoby po 50 roku życia. Najliczniejszą grupą zarejestrowaną w PUP w Chrzanowie są osoby 

długotrwale bezrobotne, które pomimo tego, że są zdolne do pracy i deklarują chęć jej podjęcia, 

nie znajdują faktyczne zatrudnienia z różnorakich powodów. 

 

 Na lokalnym rynku pracy nadal zdecydowanie trudniejszą sytuację mają kobiety. Wśród 

przyczyn bezrobocia kobiet można wymienić m.in. brak odpowiednich kwalifikacji oraz przerwę  

w zatrudnieniu spowodowaną wychowywaniem dzieci. Poniższe dane na poziomie powiatu 

chrzanowskiego i gminy Trzebinia doskonale to ukazują. 

 

 

POWIAT CHRZANOWSKI 

Źródło: dane statystyczne z PUP 
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GMINA TRZEBINIA 

Źródło: dane statystyczne z GUS 

 

 W gminie Trzebinia na przestrzeni lat 2014 – 2019 liczba bezrobotnych kobiet stanowiła 

ponad połowę wszystkich osób bezrobotnych. Jednakże z każdym rokiem systematycznie się 

zmniejszała. 

 

 Analiza omawianego okresu wskazuje, że w minionych 6 latach na terenie Gminy Trzebinia 

następował stopniowy, ale systematyczny spadek bezrobocia. Znacząco zwłaszcza spadła w tym 

okresie liczba osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych kobiet. 

Duży wpływ na zmniejszenie bezrobocia, a zarazem zwiększenie poziomu życia rodzin i osób  

w gminie Trzebinia ma rozwój systemu szkoleń, poradnictwa zawodowego, kursów dla osób 

bezrobotnych, coroczna realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

ale także emigracja za pracą. 
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5.4 Bezdomność w gminie Trzebinia 

 

 Bezdomność jest jedną z najbardziej skrajnych form wykluczenia społecznego. Koreluje  

z ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, utratą zdrowia (fizycznego lub psychicznego), 

zagrożeniem życia oraz niemożnością funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Jednocześnie 

zjawisko to umyka masowym badaniom społecznym z powodu trudności w ustaleniu dokładnej 

liczby osób bezdomnych na danym terenie. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, jak np.: 

• brak jednoznacznej definicji osoby bezdomnej, 

• mała ilość badań naukowych w zakresie omawianej problematyki, 

• problemy z policzeniem osób znajdujących się poza placówkami dla nich funkcjonującymi 

(bezdomni przebywający w przestrzeni miejskiej, pustostanach, namiotach, garażach itp.), 

• ciągłe migracje osób bezdomnych. 

 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się „osobę 

niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i 

mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o 

ewidencji ludności, ale także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na 

pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. W badaniach 

międzynarodowych zwrócono również uwagę na istnienie trzech profili bezdomności: 

• bezdomność epizodyczna (ludzie doświadczają jednego epizodu bezdomności w ciągu 

całego życia) 

• tranzycyjna (kilka epizodów) 

• chroniczna (korzystanie z wszelkiego rodzaju usług z tytułu bezdomności, mieszkanie  

w schroniskach, noclegowniach, przestrzeni miejskiej jest stanem stałym) 

Tak zdefiniowany profil bezdomności zdecydowanie różnicuje kierunki pomocy, gdyż inaczej 

pracuje się z osobą, której sytuacja jest epizodyczna, a inaczej z klientem długotrwale 

bezdomnym. Poznanie udziału każdej z grup w populacji pozwala sensownie zweryfikować plan 

pomocy również w sensie finansowym. 

 

 

 

 

 

LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ 
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Źródło: roczne sprawozdania z OPS 

 

W Gminie Trzebinia na przełomie ostatnich sześciu lat można zaobserwować nieznaczny spadek 

liczby osób/rodzin bezdomnych wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwięcej 

obserwuje się osób bezdomnych tranzycyjnie oraz chronicznie, a najmniejsza liczba wśród 

klientów tut. OPS to osoby bezdomne epizodycznie. Nie mniej jednak trzeba również zaznaczyć, 

iż obserwuje się wśród tych osób dwa rodzaje bezdomności: 

1) z wyboru (tułacze odrzucający normy społecznego współżycia) 

2) z konieczności (nie posiadający „dachu nad głową” w wyniku różnych okoliczności 

zewnętrznych). 

 

O randze omawianego zjawiska decydują jednak nie tylko wskaźniki ilościowe, ale również dynamika 

problemu i zmiany w strukturze ludzi bezdomnych, a zwłaszcza wykraczanie bezdomności poza 

grupy tradycyjnie z nią kojarzone. Ponadto skala zjawiska wiąże się także ze zmianami 

demograficznymi, z ruchliwością społeczną, z recesją gospodarczą oraz bezrobociem i 

ubóstwem, kryzysem taniego budownictwa, kurczeniem się komunalnych zasobów 

mieszkaniowych, niedoborem lokali socjalnych, wzrostem cen mieszkań czynszowych, brakiem 

lokali zastępczych, a także ze zmniejszeniem nakładów budżetowych na pomoc społeczną i 

ograniczeniem zakresu świadczeń socjalnych. 

  

 Bezdomność jako cecha położenia społecznego jest wynikiem różnych rodzajów patologii 

indywidualnej (alkoholizm, przestępczość, narkomania, rozpad więzi rodzinnych, włóczęgostwo, 
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żebractwo), z zaburzeniami psychicznymi, z konfliktami na tle obyczajowym i odtrąceniem 

niesamodzielnych członków rodziny (samotne matki, porzucone dzieci, chorzy na AIDS, 

zniedołężniali ludzie starzy). Niekiedy ciężko jest ocenić, czy trudna sytuacja życiowa jednostki 

stanowi przyczynę czy skutek bezdomności. Granica ta jest nieostra szczególnie w przypadku 

osób długotrwale bezdomnych, tracących społeczną tożsamość, będących niemal całkowicie 

poza rynkiem pracy, sferą edukacji a często również sferą opieki medycznej. Biorąc powyższe 

pod uwagę omawiany problem bezdomności powinien być rozwiązywany nie tylko poprzez 

szeroko rozumianą pomoc społeczną, ale również przy współdziałaniu z innymi podmiotami, które 

także bezpośrednio związane są z tym zjawiskiem (m.in. służba zdrowia, policja, sąd, urząd 

miasta, Polski Czerwony Krzyż). Holistyczne podejście do problemu  

i podjęcie wspomnianej współpracy z innymi instytucjami pozwoli na opracowanie systemu 

wsparcia obejmującego profilaktykę, interwencję oraz integrację. 

 Profilaktyka bezdomności to przede wszystkim działania skierowane do osób z 

zadłużeniami czynszowymi, uzależnieniami lub problemem związanym z przemocą domową. 

Wymiar interwencyjny, to świadczenie całego katalogu pomocy zawartego w ustawie o pomocy 

społecznej, począwszy od wsparcia finansowego i rzeczowego po pomoc w formie noclegu, 

schronienia i ciepłego posiłku dla osób będących w potrzebie. Wymiar integracyjny, to 

umożliwienie osobom bezdomnym uczestnictwa \w programach i projektach nastawionych na 

aktywizację społeczną i zawodową, a także wszelkiego rodzaju inicjatywy zmierzające do 

usamodzielnienia się osoby bezdomnej. 

 Działania aktywizujące w gminie Trzebinia to przede wszystkim indywidualna współpraca 

osoby bezdomnej z pracownikiem socjalnym, zmierzająca do przezwyciężenia jego trudnej 

sytuacji życiowej. Praca socjalna obejmuje pobudzanie aktywności osób bezdomnych 

korzystających z pomocy społecznej i umożliwia im dostęp do różnych form wsparcia, a w tym 

także pomocy prawnej, psychologicznej, w załatwianiu spraw urzędowych, w poszukiwaniu 

miejsc pracy (działalność KIS) i stałego miejsca zamieszkania. Ponadto mimo, iż gmina Trzebinia 

nie posiada własnego schroniska ani noclegowni, partycypuje w kosztach utrzymania Noclegowni 

dla Bezdomnych Mężczyzn w Chrzanowie i tam kieruje osoby potrzebujące pomocy w formie 

schronienia. Poza tym wsparcia w/w osobom udzielają także placówki pomocy doraźnej jak np. 

jadłodajnie prowadzone przez parafialne zespoły CARITAS oraz działający na terenie gminy 

Polski Komitet Pomocy Społecznej. 

 Proces integracji ze społeczeństwem ma zapewnić osobom bezdomnym konieczne 

poczucie bezpieczeństwa i zaufania niezbędnego do przełamywania barier wykluczających te 

osoby ze społeczeństwa. Bardzo istotny jest fakt, iż wspomniana integracja wymaga nie tylko 
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przejścia terapii, nabycia odpowiednich umiejętności czy aktywności zawodowych, ale przede 

wszystkim realnej perspektywy na własne mieszkanie. Posiadanie własnej przestrzeni 

gwarantującej prywatność i umożliwiającej nawiązywanie normalnych relacji społecznych, jest 

jedną z elementarnych potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeństwa. Bez zaspokojenia 

niniejszej potrzeby, niekiedy trudno jest oczekiwać od ludzi pozbawionych domu, rozwoju potrzeb 

związanych z edukacją i pracą, czy perspektywicznego myślenia. Największym w tej kwestii 

problemem gminy Trzebinia jest zbyt mała ilość mieszkań socjalnych, które stanowią główny 

instrument zaspokajania potrzeb ludzi o najniższych dochodach, ludzi ubogich i wykluczonych. 

Statystyki ukazujące dużą ilość oczekujących oraz długi okres oczekiwania na przydział lokalu 

socjalnego pokazują, że samych mieszkań jest zdecydowanie zbyt mało względem realnego na 

nie zapotrzebowania. W wymiarze zapobiegania i zwalczania bezdomności deficyt mieszkań 

socjalnych przekłada się na brak kluczowego instrumentu niezbędnego do utrzymania lub 

przywrócenia samodzielności życiowej. 
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VI. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest jedną z metod analizy sytuacji w sferze problemów społecznych. Stanowi 

ona jednocześnie narzędzie identyfikacji problemów. Określa pozytywne i negatywne oraz 

wewnętrzne i zewnętrzne elementy wpływające na działania związane z planowaniem 

strategicznym. Analiza wykonana na potrzeby niniejszej strategii obejmuje: 

 

▪ silne strony – to uwarunkowania wewnętrzne pozytywnie wpływające na sytuację 

społeczną 

▪ słabe strony – to uwarunkowania wewnętrzne wpływające na sytuację społeczną 

▪ szanse – to uwarunkowania zewnętrzne pozytywnie wpływające na sytuacje społeczną 

▪ zagrożenia – to uwarunkowania zewnętrzne negatywnie wpływające na sytuację 

społeczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 58



59 

RODZINY I DZIECI 
Mocne strony Słabe strony 

 
• kadra zatrudniona w pomocy 

społecznej 
i innych instytucjach działających na 
rzecz społeczeństwa, posiadająca 
odpowiednie wykształcenie i 
merytoryczną wiedzę  
o problemach społecznych  
i problemach rodziny, 

• możliwość prowadzenia szeroko 
rozumianej i wieloaspektowej pracy 
socjalnej na rzecz rodzin, 

• instytucje pozarządowe zajmujące się 
problematyką dzieci i młodzieży oraz 
organizacje kościelne udzielające 
pomocy rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji (Caritas), 

• współpraca instytucji samorządowych  
i pozarządowych oraz organizacji  
w działaniach na rzecz rodziny, 

• zorganizowana pomoc w formie 
dożywiania dla dzieci w szkołach, a 
także dla osób i rodzin w ramach 
pomocy OPS  
oraz organizacji pozarządowych  
i kościelnych, 

• działające kluby sportowe na terenie 
gminy, 

• możliwość skorzystania ze wsparcia 
psychologiczno – pedagogicznego, 
istniejące placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży: 
grupa wsparcia w OPS, świetlice 
szkolne i środowiskowe, które 
świadczą opiekę oraz pomoc dla 
dzieci i młodzieży, 

• instytucje świadczące pomoc dla 
rodzin w rozwiązywaniu problemów 
( OPS, GKRPA, WTZ, Służba Zdrowia, 
Szkoły, Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna ), grupy wsparcia dla 
dorosłych z problemem uzależnienia, 
przemocy, 

• wsparcie władz samorządowych dla 
organizacji pozarządowych (kluby, 
koła, instytucje pomocowe), 

• instytucjonalna baza lokalowa i jej 
wyposażenie techniczne, 

• możliwość aplikowania o środki unijne 
na realizację projektów pomocowych, 

 
• niewystarczające środki finansowe 

mogące zabezpieczyć realizację 
pomocy na rzecz rodzin 
(specjalistyczne formy pomocy, wzrost 
zadań), 

• brak wystarczających środków na 
pomoc finansową i rzeczową dla rodzin 
najuboższych i znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej (w budżecie 
OPS), 

• brak na terenie gminy stacjonarnych 
placówek wsparcia dla rodzin w 
kryzysie, placówek o charakterze 
schroniska dla osób doznających 
przemocy, 

• brak placówek pobytu dla sprawców 
przemocy gdzie mogliby być 
odizolowani od rodziny i objęci pomocą 
korekcyjno – edukacyjną, 

• utrudnienia w dostępie do pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
(długie terminy oczekiwania, zbyt mała 
liczebność kadry), 

• niewystarczająca ilość rodzinnych form 
opieki nad dziećmi – rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka, 

• zbyt mała ilość asystentów rodziny, 
• mała ilość mieszkań socjalnych i 

mieszkań  
o niskich kosztach utrzymania, 

• brak mieszkań chronionych dla osób 
opuszczających palcówki opiekuńczo – 
wychowawcze (w ramach 
usamodzielniania wychowanków), 

• brak placówek o charakterze 
resocjalizacyjnym, 

• brak osób świadczących pomoc 
wolontaryjną dla rodzin, brak 
propagowania tej idei, 

• słaba integracja społeczna, 
• niedostateczna ilość ofert dla dzieci  

i młodzieży propagujących różne 
alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego. 
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• prowadzenie działań profilaktycznych 
przez placówki oświatowe, GKRPA, 
organizacje pozarządowe, 

• wdrożenie gminnego systemu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 
rodziną (program wspierania rodziny), 

• gminny program rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

• gminny program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy. 

 

Szanse Zagrożenia 

 
• możliwość pozyskiwania środków  

z Unii Europejskiej na realizację 
projektów, 

• zwiększenie środków na pomoc 
specjalistyczną (psycholodzy, 
asystenci rodziny, mediatorzy, 
terapeuci uzależnień, specjaliści ds. 
przemocy), 

• zwiększenie aktywności i współpracy 
pomiędzy instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi, 

• realizacja programu wspierania 
rodziny, 

• wzrost ilości organizacji 
pozarządowych działających  
w obszarze pomocy rodzinie, 

• prowadzenie szerokiej profilaktyki 
zagrożeń, szczególnie wśród dzieci  
i młodzieży, 

• wprowadzanie innowacyjnych form 
pomocy, 

• zwiększenie integracji społecznej 
poprzez projekty socjalne, 

• podejmowanie działań na rzecz 
zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży, 

• utworzenie miejsc hostelowych dla 
sprawców przemocy. 

 

• zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny 
związane z doświadczaniem problemów i 
trudności wynikających z bezrobocia oraz 
braku środków na utrzymanie, 

• zbyt długie pozostawanie pod opieką OPS 
i korzystanie z jego wsparcia, 

• zanik więzi rodzinnych, zrozumienia, 
• zwiększająca się ilość osób uzależnionych 

od alkoholu i substancji psychoaktywnych, 
nie podejmujących leczenia, 

• zwiększająca się ilość dzieci i młodzieży 
mających dostęp do substancji 
psychoaktywnych, 

• brak odpowiedniej troski i opieki ze strony 
rodziców, 

• wzrost agresji i aktów przemocy  
w rodzinach, 

• brak perspektywy na zmianę sytuacji dla 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• doraźność podejmowanych decyzji bez 
uwzględnienia złożoności problemów, 

• niestabilność prawa i jego brak spójności 
w kwestiach dotyczących rodziny, 

• zaburzenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu rodziny wynikające  
z bezrobocia i braku wystarczających 
środków na utrzymanie rodzin 
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SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Mocne strony Słabe strony 

 
• funkcjonowanie aktywnie działających 

organizacji pozarządowych 
wspierających osoby 
niepełnosprawne, 

• świadczenie usług opiekuńczych na 
rzecz osób niepełnosprawnych i 
długotrwale chorych, 

• zintegrowanie osób 
niepełnosprawnych i chorych - grupy 
wsparcia (grupa wsparcia dla osób z 
chorobą Parkinsona i dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi), 

• bliskość ośrodków i dostępność usług 
rehabilitacyjnych, 

• dostępność do usług podstawowej 
opieki zdrowotnej, 

• rozwój edukacji w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy (na poziomie 
szkolnym), 

• promowanie postaw charytatywnych  
i filantropijnych. 

 
• bariery architektoniczne utrudniające 

dostęp do pełnego i aktywnego udziału 
w życiu społecznym, 

• niewystarczające oferty pomocy 
osobom niepełnosprawnym, 

• brak placówek opieki stacjonarnej dla 
osób długotrwale chorych i 
niepełnosprawnych, 

• brak placówek wsparcia dziennego dla 
osób niepełnosprawnych, 

• niewystarczająca ilość lokali 
mieszkalnych przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• mała ilość mieszkań chronionych dla 
osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Szanse Zagrożenia 

 
• większa ilość ofert pracy dla osób 

niepełnosprawnych ze wskazaniami do 
pracy, 

• większa oferta szkoleniowa 
zmierzająca do zmiany kwalifikacji 
zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych, 

• większa tolerancja, zrozumienie i 
akceptacja dla osób chorych i 
niepełnosprawnych, 

• likwidowanie barier architektonicznych, 
• rozwój edukacji społeczeństwa w 

zakresie potrzeb osób chorych i 
niepełnosprawnych, 

• rozwój i upowszechnienie wolontariatu 
 

 
• słabe nakłady finansowe na pomoc 

świadczoną osobom 
niepełnosprawnym i długotrwale 
chorym, 

• niewystarczająca liczba ofert pracy dla 
osób niepełnosprawnych, 

• długi okres oczekiwania na 
umieszczenie w placówkach opieki 
całodobowej, 

• starzenie się społeczeństwa i inne 
niekorzystne zjawiska demograficzne, 

• obciążenia budżetu gminy związane z 
kosztami pobytu mieszkańców gminy 
w placówkach opieki całodobowej. 
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UBÓSTWO I BEZROBOCIE 
Mocne strony Słabe strony 

 
• możliwość realizacji projektów 

systemowych przez OPS, aktywizacja 
zawodowa, 

• możliwość zmiany kwalifikacji 
zawodowych na różnych etapach życia 
(kształcenie ustawiczne), 

• odpowiednie przygotowanie i wsparcie ze 
strony pracowników pomocy społecznej 
ukierunkowane na pracę z osobami 
bezrobotnymi i zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym, 

• współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie aktywizacji społeczno – 
zawodowej, 

• dostępność do Ośrodków Kształcenia 
Ustawicznego, 

• utworzenie stref aktywności gospodarczej 
w gminie – nowe miejsca pracy, 

• działalność Klubu Integracji Społecznej 
• udział gminy w programach 

zmierzających do ograniczenia 
zagrożenia wykluczenia cyfrowego 

• rozbudowany system wsparcia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami 
działającymi w obszarze pomocy 
społecznej 

 

• długotrwałe bezrobocie i jego skutki, 
• dziedziczenie przez następne pokolenia 

postaw bierności zawodowej, 
• niski poziom wykształcenia dużej grupy 

bezrobotnych zarówno wśród mężczyzn, 
jak i kobiet, 

• brak zaangażowania i słaba kreatywność 
w poszukiwaniu pracy dużej grupy osób 
bezrobotnych, 

• rosnący poziom bezrobocia wśród osób 
młodych, brak doświadczenia mającego 
wpływ na możliwość zatrudnienia, 

• niewystarczająca liczba miejsc pracy 
zabezpieczających potrzeby mieszkańców 
z terenu gminy 

• przewaga działań doraźnych o 
charakterze ratowniczym nad działaniami 
profilaktycznymi 

• utrudniony powrót na rynek pracy kobiet 
po przerwie związanej  
z macierzyństwem 

• uzależnienie rodzin od korzystania  
z systemu pomocy społecznej 

 

Szanse Zagrożenia 

 
• rozwój systemu szkoleń i kursów 

zawodowych dla osób bezrobotnych i 
wymagających zmiany kwalifikacji, 

• rozwój poradnictwa zawodowego i 
pośrednictwa pracy, 

• rozwój szkoleń i doradztwa w zakresie 
przedsiębiorczości dotyczących 
zakładania i prowadzenia własnego 
biznesu, 

• rozwój firm oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw działających na terenie 
gminy 

• możliwość korzystania z bezpłatnego 
poradnictwa 

• powstawanie nowych organizacji i 
stowarzyszeń 

• podejmowanie działań wspierających 
osoby mające problem z samodzielnym 
poszukiwaniem oraz utrzymaniem pracy 

• istnienie "szarej strefy" i nielegalnego 
zatrudnienia, 

• zbyt małe fundusze umożliwiające 
podjęcie stażu większej liczbie osób, 

• powielanie przez osoby młode postaw 
bierności zawodowej 

• pogłębienie się różnic w poziomie życia 
ludności, 

• utrzymujący się wysoki poziom liczby 
rodzin wymagających wsparcia 
materialnego i doradczego 

• migracja zarobkowa ludzi w wieku 
produkcyjnym, 

• zwiększająca się liczba osób w wieku 
emerytalnym, 

• zjawisko „wyuczonej” bezradności, 
• przenoszenie ciężaru finansowania zadań 

rządowych na poziom gminy bez 
wystarczającego zabezpieczenia 
finansowego 
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BEZDOMNOŚĆ 
Mocne strony Słabe strony 

 
• działające na terenie powiatu 

Noclegownia dla mężczyzn oraz hostel 
dla rodzin, 

• duży zasób instytucjonalny 
wspierający osoby bezdomne (m. in. 
OPS, PKPS, PUP, PCK, CARITAS, 
przykościelne jadłodajnie itp.) 

• szeroki dostęp informacji dla osób 
bezdomnych dotyczących ich praw, 
kierunków działań oraz możliwości 
uzyskania wsparcia, 

• aktywność i elastyczność działania 
kadr jednostek i organizacji 
pomocowych. 

 

 
• brak schroniska dla bezdomnych 

kobiet, 
• niedostateczne działania w zakresie 

profilaktyki bezdomności i wczesnej 
interwencji, 

• brak wyspecjalizowanej kadry do pracy 
z osobami bezdomnymi, 

• brak wystarczającego zaplecza lokali 
mieszkalnych na terenie gminy, 
mogącego zabezpieczyć potrzeby 
osób bezdomnych, 

• niewystarczająca ilość środków 
finansowych przeznaczanych na 
budownictwo mieszkań socjalnych, 

• brak grup samopomocowych wśród 
osób zagrożonych bezdomnością i 
bezdomnych, 

• przeważający brak dochodów 
własnych u osób bezdomnych. 

 

Szanse Zagrożenia 

 
• współdziałanie samorządowych 

podmiotów polityki społecznej na rzecz 
minimalizowania zjawiska 
bezdomności w gminie, 

• możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rzecz rozwiązywania 
problemów osób bezdomnych, 

• skuteczne i konsekwentne wdrażanie 
programów specjalnych, 
adresowanych do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
bezdomnością, 

• rozwój infrastruktury gminy, 
dostosowany do zmieniających się 
potrzeb jej mieszkańców, 

• stałe podwyższanie profesjonalizmu 
kadr jednostek i organizacji 
działających na rzecz osób 
bezdomnych, 

• dostrzeżenie złożoności problemu 
bezdomności. 

 

 
• utarte w społeczeństwie stereotypy 

wizerunku osoby bezdomnej i 
negatywne nastawienie do 
wspomnianej grupy ludzi, 

• utrudniona współpraca z osobami 
bezdomnymi w kwestii szkoleń, 
przekwalifikowania zawodowego oraz 
nabywania umiejętności przydatnych 
na rynku pracy, 

• niewielkie zainteresowanie osób 
bezdomnych szkoleniami i 
przekwalifikowaniami oraz 
nabywaniem umiejętności przydatnych 
na rynku pracy, 

• rosnąca skala przyczyn powodujących 
bezdomność, 

• postępujące ubożenie społeczeństwa, 
jego patologizacja i dezintegracja 
(osłabienie więzi rodzinnych oraz brak 
odpowiedzialności za członków 
rodziny). 
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VII. MISJA I AKTUALNE OBSZARY PRIORYTETOWE W STRATEGII 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej gminy Trzebinia stanowiła podstawę do 

wyodrębnienia 4 obszarów strategii, które uznano za priorytetowe w myśl realizacji misji i celów 

strategicznych. Należą do nich: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 W ramach powyższych obszarów priorytetowych przedstawiono cele strategiczne, 

operacyjne i nakreślono kierunki działań. 

M I S J A 

TRZEBINIA - gminą umożliwiającą kształtowanie 

optymalnych warunków funkcjonowania 

osoby i rodziny w środowisku lokalnym, 

w oparciu o pełne ich uczestnictwo w infrastrukturze społecznej 

oraz dostęp do różnorodnych usług i świadczeń. 

PROBLEMY RODZINY I DZIECI 

SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

UBÓSTWO ORAZ BEZROBOCIE 

BEZDOMNOŚĆ 
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VIII. DZIEDZINY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO – CELE 
SZCZEGÓŁOWE I OPERACYJNE 

 

8.1 Koncentracja profesjonalnych działań wspierających rodzinę, dzieci i 
młodzież 

 

 Rodzina jest podstawową komórka społeczną, pełniącą najważniejszą i zasadniczą rolę 

dla późniejszego życia i funkcjonowania jednostki. Jej znacząca rola wymaga otoczenia jej 

ochroną i wsparciem tak, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje funkcje i obowiązki 

wobec członków rodziny. Rodzina współczesna boryka się z szeregiem problemów, z którymi nie 

zawsze jest w stanie sama sobie poradzić. Różnego rodzaju dysfunkcje zaburzają i niszczą klimat 

życia rodzinnego. Wpływa to destrukcyjnie na pełnienie przez nią funkcji społecznych, nie 

pozwala w pełni realizować planów życiowych. 

 

 Rodzina borykająca się z problemami ma poważne trudności w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych jej członków, szczególnie dotkliwy 

wpływ ma to na dzieci wychowujące się w tej rodzinie. Zagrożenia dla prawidłowego 

funkcjonowania rodziny wynikają przede wszystkim z bezrobocia, trudności finansowych, 

niewydolności wychowawczej, zanikania i zerwania więzi rodzinnych, uzależnienia od alkoholu i 

środków psychoaktywnych członka rodziny lub doświadczania przemocy. 

 

 Mając na uwadze zagrożenia jakim poddana jest rodzina i negatywne skutki jakie 

przynoszą rodzinie, działania społeczne powinny być ukierunkowane na wspieranie jednostki, ale 

też i rodziny jako całości. Podejmowane działania muszą być zróżnicowane w zależności od 

natężenia i rodzaju problemów oraz zintegrowane, oparte na współpracy różnych instytucji i 

organizacji działających na rzecz rodziny 
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CEL STRATEGICZNY 1 

 

Koncentracja profesjonalnych działań wspierających rodzinę, dzieci i 
młodzież 

 

 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 
 

1.1 Wdrażanie działań wspierająco – pomocowych na rzecz rodzin i osób w 
trudnej sytuacji życiowej 

 

1.2 Działania na rzecz wzmacniania rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu  
i pomoc w problemach opiekuńczo - wychowawczych 

 

1.3 Realizacja systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem 
uzależnienia i przemocy 
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Cel operacyjny 1.1 
 

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCO-POMOCOWYCH NA RZECZ RODZIN I OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

 
 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

1.1.1 Organizacja bezpłatnego wsparcia 
psychologicznego i pomocy prawnej dla 

mieszkańców 

Urząd Miasta, OPS OPS, Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna, 
GKRPA 

Liczba osób korzystających z 
porad 

1.1.2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin OPS, TCA, PKPS  Zespoły charytatywne, 
organizacje 

pozarządowe, PKPS 
 

Liczba świadczeniobiorców 

1.1.3 Realizacja programu „Pomoc Państwa w 
zakresie dożywiania“ 

 

OPS TCA, 
lokalni przedsiębiorcy 

Liczba świadczeniobiorców 

1.1.4 Rozwój zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci i młodzieży 

TCK Domy Kultury, 
organizacje 

pozarządowe, 
placówki wsparcia 

dziennego – świetlica 
"Plus" 

Liczba zorganizowanych zajęć 

1.1.5 Realizacja programów profilaktycznych  
i poradnictwa dla osób w sytuacji kryzysu 

 

Urząd Miasta, 
OPS, 

placówki oświatowe 

GKRPA, KP, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe, OPS 

1. Liczba prowadzonych programów 
profilaktycznych 

------------------------------------------------------ 
2. Liczba uczestników programu 

 
Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
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• Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa dla mieszkańców. 
• Poprawa sytuacji materialnej rodzin. 
• Konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
• Ograniczenie sytuacji kryzysowych doświadczanych przez osoby wymagające pomocy. 
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Cel operacyjny 1.2 
 

DZIAŁANIA NA RZECZ WZMACNIANIA RODZIN W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU 
I POMOC W PROBLEMACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH 

 
 

 
 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

1.2.1 Realizacja form wsparcia i promocji 
utalentowanych dzieci i młodzieży 
(konkursy, prezentacje, warsztaty 

artystyczne, zawody sportowe) 

TCK Placówki oświatowe, 
kluby sportowe, Urząd 

Miasta, TCK, TCA, 
GKRPA 

Liczba zorganizowanych akcji 

1.2.2 Prowadzenie zajęć i innych form 
wsparcia dla dzieci i młodzieży o 

charakterze integracyjnym i 
wyrównującym szanse rozwojowe 

Placówki oświatowe 
TCA 

Placówki wsparcia 
dziennego, organizacje 
pozarządowe, Urząd 

Miasta, GKRPA 

1. Liczba prowadzonych zajęć 
------------------------------------------------

---- 
2. Liczba uczestników 

1.2.3 Wsparcie dla osób opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze 

OPS PUP Liczba osób, które uzyskały pomoc 

1.2.4 Prowadzenie grup edukacyjnych, 
samopomocowych i grup wsparcia dla 

rodzin i ich członków 

OPS Organizacje 
pozarządowe, placówki 
oświatowe, Poradnia 

Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 
GKRPA, służba 

zdrowia 
 

1. Liczba grup 
------------------------------------------------

---- 
2. Liczba uczestników 
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1.2.5 Realizacja programów podnoszących 
kompetencje psychospołeczne i 

rodzicielskie 
 

Placówki oświatowe 
 

GKRPA, OPS, 
organizacje 

pozarządowe, placówki 
wsparcia dziennego 

1. Liczba programów 
------------------------------------------------

---- 
2. Liczba uczestników 

1.2.6 Organizacja akcji, kampanii, imprez 
okolicznościowych promujących 

znaczenie więzi rodzinnych, zdrowego 
stylu życia 

OPS, UM, TCK, MBP, 
Placówki oświatowe 

OPS, placówki 
oświatowe, organizacje 
pozarządowe, GKRPA 

 

Liczba zorganizowanych 
akcji/kampanii 

1.2.7 Realizacja pomocy w pełnieniu funkcji 
rodzicielskich 

w formie asystenta rodziny 

OPS PCPR, Sąd Rodzinny  
i Nieletnich 

 

Liczba rodzin objętych pomocą 

1.2.8 Funkcjonowanie placówek wsparcia 
dziennego 

UM Placówki wsparcia 
dziennego 

1. Liczba placówek 
------------------------------------------------

---- 
2.Liczba uczestników 

1.2.9 Realizacja Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny 

OPS TCA, placówki 
wsparcia dziennego, 

GKRPA, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

 
Ilość instytucji realizujących 

program 
 

 
Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
 

• Wsparcie talentów dzieci i młodzieży. 
• Wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży – zdobycie przez nich nowych umiejętności i rozwinięcie zainteresowań. 
• Przystosowanie do życia osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. 
• Poprawa funkcjonowania rodzin na wielu płaszczyznach życia społecznego. 
• Zmniejszenie trudności w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskiej. 
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Cel operacyjny 1.3 
 

 REALIZACJA SYSTEMU WSPARCIA DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIENIA I PRZEMOCY 
 
 

 
 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

1.3.1 Realizacja programów profilaktycznych  
w ramach przeciwdziałania alkoholizmu 

i narkomanii 

GKRPA Służba zdrowia, 
Urząd Miasta, OPS, 

POIK 

1. Liczba zrealizowanych 
programów 

---------------------------------------------- 
2. Liczba uczestników 

--------------------------------------------- 
3. Liczba instytucji realizujących 

programy 

1.3.2 Organizowanie akcji informacyjnych 
dotyczących współczesnych zagrożeń 

(cyberprzemoc, alkohol, substancje 
psychoaktywne, siecioholizm) 

 

GKRPA TCK, TCA, OPS, 
Urząd Miasta, 
organizacje 

pozarządowe, KP 
 

Liczba przeprowadzonych akcji 

1.3.3 Organizowanie zajęć 
socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym i dotkniętych przemocą 
domową 

 
 

Placówki wsparcia 
dziennego, OPS 

GKRPA, OPS, Poradnia 
Psychologiczno - 

Pedagogiczna 
 

1. Liczba zorganizowanych zajęć 
---------------------------------------------- 

 2. Liczba uczestników 

1.3.4 Działanie GKRPA, realizacja terapii, 
profilaktyki i edukacji dla osób z rodzin  

GKRPA, 
ZI 

OPS, placówki wsparcia 
dziennego, TCA, służba 

1. Liczba prowadzonych punktów 
konsultacyjnych 
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z problemem uzależnienia i przemocy 
domowej 

zdrowia, parafie, 
Poradnia 

Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

 

---------------------------------------------- 
2. Liczba uczestników 

korzystających z pomocy 
---------------------------------------------- 
3. Liczba spraw skierowanych do 

Sądu o leczenie odwykowe 

1.3.5 Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego 
na rzecz rodzin z problemem przemocy, 

promocja działania Zespołu 

ZI  GKRPA, KP, służba 
zdrowia, Poradnia 
Psychologiczno – 

Pedagogiczna, TCA, 
organizacje 

pozarządowe, Służba 
Kuratorska 

 

1. Liczba rodzin objętych 
procedurą "Niebieskiej Karty" 

---------------------------------------------- 
2. Liczba osób podejrzanych  

o stosowanie przemocy, którym 
udzielono wsparcia 

----------------------------------------------
3. Liczba osób doświadczających 

przemocy, którym udzielono 
wsparcia 

---------------------------------------------
-.4. Liczba zorganizowanych akcji, 

konferencji, spotkań z osobami 
zaproszonymi 

1.3.6 Realizacja Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ZI GKRPA, OPS, TCA, 
służba zdrowia, Służba 
Kuratorska, organizacje 
pozarządowe, placówki 

wsparcia dziennego 

Liczba instytucji realizujących 
program 

 
Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
 

• Większa oferta pomocy i wsparcia dla osób i rodzin z problemem uzależnień. 
• Poprawa jakości życia członków rodzin borykających się z problemami uzależnień. 
• Prawidłowe funkcjonowanie w przyszłości dzieci i młodzieży z rodzin problemowych. 
• Wzrost świadomości społecznej w kwestii występowania zjawiska przemocy. 
• Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. 
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8.2 Integracja działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

 
 Zgodnie z obserwowaną tendencją zmienia się obraz społeczeństwa w Polsce-

społeczeństwo starzeje się. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko spadek 

urodzeń, lecz także wydłużenie się okresu życia ludzkiego. 

 
 Starzenie się, jako proces ma wymiar biologiczny - obniżenie sprawności 

fizycznej, pogorszenie pracy organizmu; psychiczny – zmiany osobowości, 

pogorszenie pamięci, trudności w koncentracji uwagi, a także społeczny – trudności w 

przystosowaniu się do pełnienia nowych ról społecznych, poddawanie się stereotypom 

dotyczącym ograniczeń człowieka starszego. 

  

 Pomimo zmian w strukturze rodzinnej nadal seniorzy w Polsce najczęściej żyją  

w rodzinach swoich dzieci. Rodziny korzystają z pomocy babci, czy dziadka. Problem 

pojawia się wówczas, gdy starszy człowiek staje się niesprawny i wymaga pomocy i 

wsparcia ze strony najbliższych. Niestety coraz częściej zdarzają się przypadki, że 

straszy człowiek pozostaje sam z uwagi na m. in. migracje członków rodziny za pracą. 

Wówczas w życiu człowieka starszego ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia 

codziennego, z którymi musi się borykać na skutek postępującej słabości swojego 

organizmu. Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio 

przygotowany. Znamienną rolę w tym procesie odgrywają instytucje wspierające osoby 

starsze, Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku, koła emerytów i rencistów, 

wolontariusze, znajomi, sąsiedzi, wykwalifikowana kadra pracowników socjalnych oraz 

dobrze wyedukowane społeczeństwo. 

 

 Problem niepełnosprawności istnieje od zawsze, a kulturę narodu ocenia się po 

stosunku danej społeczności do osób chorych i niepełnosprawnych. Od dłuższego 

czasu kładzie się szczególny nacisk na edukację w zakresie tolerancji dla osób 

niepełnosprawnych. Należy nadmienić, że po wejściu do Unii Europejskiej 

najważniejszym celem jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób 

niepełnosprawnych. Powinniśmy zrobić wszystko, by zmniejszyć problem 

niepełnosprawności i sprawić, aby ludzie niepełnosprawni czuli się 

pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne muszą 

pokonywać funkcjonujące nadal w społeczeństwie bariery świadomościowe takie jak: 
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niezrozumienie, niewiedzę, niechęć i bierność. Podobne problemy napotykają również 

osoby długotrwale chore, które w okresie choroby mają ograniczone możliwości 

wypełniania ról społecznych. 

 

 Mając na uwadze dobro i potrzeby osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych powinno tworzyć się jednostki organizacyjne, których działalność skierowana 

jest bezpośrednio na rzecz tych osób oraz prowadzi do poprawy ich funkcjonowania 

zarówno społecznego jak i wsparcia psychicznego. 
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CEL STRATEGICZNY 2 
 

Integracja działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych 

 
 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 
    

 
2.1. Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych 

 

2.2. Zwiększenie udziału osób starszych oraz 

niepełnosprawnych 

 w życiu społecznym 
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Cel operacyjny 2.1 
 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

2.1.1 Realizacja środowiskowych form 
wsparcia - usługi opiekuńcze, wolontariat, 

pomoc sąsiedzka na rzecz osób 
starszych  

i niepełnosprawnych 
 

OPS Rady osiedlowe  
i sołeckie, parafie, 

Urząd Miasta, 
organizacje 

pozarządowe, PCK 

Liczba osób korzystających 

2.1.2 Zapewnienie osobom starszym 
możliwości dalszego rozwoju osobistego 

TCK Uniwersytet III Wieku, 
Urząd Miasta, 

instytucje 
pozarządowe, koła 

emerytów  
i rencistów, OPS 

 

Liczba uczestników 

2.1.3 Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjno - ortopedycznego 

 

Organizacje 
pozarządowe 

Urząd Miasta Liczba osób korzystających 

2.1.4 Funkcjonowanie stacjonarnych form 
pomocy i wsparcia dla seniorów 

 

Urząd Miasta, OPS OPS, organizacje 
pozarządowe 

Liczba osób objętych pomocą 

2.1.5 Funkcjonowanie mieszkań chronionych OPS Urząd Miasta Liczba osób korzystających  
z mieszkania chronionego 
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2.1.6 Realizacja Lokalnego Programu 
Osłonowego dla Opiekunów Osób 

Niepełnosprawnych oraz ich 
Podopiecznych 

 

OPS Urząd Miasta, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Liczba uczestników 

2.1.7 Funkcjonowanie placówek obejmujących 
wsparciem osoby niepełnosprawne 

UM Organizacje 
pozarządowe 

1. Liczba placówek 
2. Liczba uczestników 

 
Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 

 
• Większa oferta opieki i wsparcia dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu. 
• Integracja ze społeczeństwem osób starszych i niepełnosprawnych. 
• Większa aktywność osób starszych i niepełnosprawnych. 
• Usamodzielnienie osób niepełnosprawnych. 
• Okresowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych, co w konsekwencji wpłynie na jakość sprawowanej nad nimi opieki. 
• Większy zakres zróżnicowanego wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 77



78 

Cel operacyjny 2.2 
 

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OSÓB STARSZYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM 
 

 
 

Nr 
zadania 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

2.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
osób starszych 

TCK Biblioteka Miejska, 
placówki oświatowe, Urząd 

Miasta 

Liczba uczestników 

2.2.2 Wspieranie działalności stowarzyszeń, 
organizacji i klubów działających na rzecz 
osób starszych oraz niepełnosprawnych 

Urząd Miasta Rady osiedlowe, rady 
sołeckie, parafie, TCK, 

organizacje pozarządowe , 
lokalni przedsiębiorcy 

 
 

Liczba wspartych organizacji 

2.2.3 Wspieranie integracji międzypokoleniowej 
(osoby starsze, dzieci i młodzież) 

OPS, organizacje 
pozarządowe 

 

OPS, WTZ, TCK, TCA, 
koła emerytów i rencistów, 

placówki oświatowe 

Liczba realizowanych działań 

2.2.4 Prowadzenie Klubu Seniora 
 

OPS (KIS), UM Organizacje pozarządowe, 
parafie 

Liczba uczestników 

2.2.5 Organizowanie uroczystości jubileuszowych 
za długoletnie pożycie małżeńskie 

Urząd Miasta Lokalna prasa Liczba małżeństw 

2.2.6 Zwiększenie dostępności placówek 
oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych 

 

TCA Placówki oświatowe Liczba utworzonych oddziałów 
i klas integracyjnych 

2.2.7 Wspieranie osób niepełnosprawnych do 
podejmowania aktywności zawodowej 

OPS (KIS) PUP, lokalni przedsiębiorcy Liczba osób objętych 
wsparciem 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3EF3083-F73B-4B43-9064-E8D0221997F8. podpisany Strona 78



79 

2.2.8 Organizowanie imprez integrujących osoby 
niepełnosprawne ze społecznością lokalną 

OPS, TCK, 
organizacje  

i stowarzyszenia, 
placówki 

oświatowe, MBP 

OPS, TCK, WTZ, 
organizacje i 

stowarzyszenia, placówki 
oświatowe, MBP, sołectwa 

Liczba zorganizowanych imp 

 

Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
 

• Umiejętne wykorzystanie internetu i różnych sposobów komunikowania się przez osoby starsze i niepełnosprawne. 
• Szerszy zakres działalności na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych przez wspierane stowarzyszenia, organizacje i 

kluby. 
• Przełamanie izolacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. 
• Szerszy dostęp placówek oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych. 
• Większy udział osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. 
• Zwiększenie włączenia w życie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych.
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8.3 Wzmocnienie systemu wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

 Wykluczenie społeczne, obok ubóstwa i bezrobocia, z którymi jest silnie 

związane, zostało uznane za jeden z najpowszechniejszych problemów społecznych 

we współczesnej Europie ze względu na konsekwencje, jakie generuje. Zjawisko to 

negatywnie oddziałuje na jakość kapitału ludzkiego, ogranicza aktywność, 

przedsiębiorczość i innowacyjność oraz podnosi koszty funkcjonowania państwa. 

Wykluczenie społeczne jest najczęściej definiowane w kategoriach nieuczestniczenia 

bądź niezdolności do uczestnictwa w ważnych aspektach życia zbiorowego 

charakterystycznych dla danego społeczeństwa. 

 

 Ludzie wykluczeni funkcjonują jako grupa, której członkom przypisuje się 

wspólne cechy, wspólne systemy wartości, a nawet jednakowe cele. Osoby takie 

kojarzą się z brakiem zapobiegliwości, aspiracji edukacyjnych, z degradacją czy 

patologią społeczną. Wśród grup społecznych szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem wymienia się m. in.: seniorów, bezrobotnych, ubogich, uchodźców, 

bezdomnych, i niepełnosprawnych. Jednakże wykluczonym może być każdy, kto 

pozbawiony jest możliwości pełnej partycypacji w życiu społecznym. W Polsce grupą 

szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym są osoby bezrobotne, które mają 

jednocześnie niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Szczególnie trudna 

sytuacja dotyczy rodzin czy gospodarstw domowych, w których występuje kumulacja 

bezrobocia, gdyż zdecydowana większość bezrobotnych nie jest uprawniona do 

pobierania zasiłku, co w konsekwencji doprowadza do ubóstwa i trwałego wykluczenia. 

W ramach rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia obszarów wykluczenia 

społecznego wskazane jest podejmowanie działań aktywizujących  

i integrujących poprzez współdziałanie i aktywność wielu sił społecznych. Przede 

wszystkim kształtowanie postaw obywatelskich poprzez ustawiczną edukację 

świadomych obywateli, powszechny dostęp do informacji o uprawnieniach, jak również 

działania profilaktyczne, które mają na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców 

oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w środowisku lokalnym. 
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CEL STRATEGICZNY 3 
 

Wzmocnienie systemu wsparcia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 

 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 
 

3.1 Przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia oraz 

zmniejszenie jego 

 skutków 

 

3.2 Wspieranie lokalnych przedsięwzięć zmierzających do 

rozwoju 

 społeczeństwa obywatelskiego 

 

3.3 Ograniczenie zjawiska bezdomności 
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Cel operacyjny 3.1 
 

PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA ORAZ ZMNIEJSZENIE JEGO SKUTKÓW 
 

 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

3.1.1 Wsparcie inicjatyw na rzecz powstawania 
podmiotów ekonomii społecznej 

Urząd Miasta 
OPS, PUP 

OPS, 
organizacje 

pozarządowe, PUP, 
UM 

 

Liczba wspartych inicjatyw 

3.1.2 Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa zawodowego 

OPS (KIS) PUP 
 

Liczba osób korzystających z porad 

3.1.3 Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia 
dla osób długotrwale bezrobotnych 

OPS PUP, 
organizacje 

pozarządowe 

Liczba uczestników 

3.1.4 Organizowanie prac 
społecznie – użytecznych 

Urząd Miasta 
OPS 

OPS,PUP Liczba uczestników 

3.1.5 Realizacja projektów ukierunkowanych 
na aktywizację osób bezrobotnych 

 

OPS (KIS) PUP 1. Liczba realizowanych projektów 
---------------------------------------------------- 

2. Liczba uczestników 

Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
• Rozwój podmiotów ekonomii społecznej. 
• Zwiększenie kompetencji w kwestii poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. 
• Poprawa sytuacji materialnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
• Nabycie przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji i umiejętności koniecznych do podjęcia pracy. 
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Cel operacyjny 3.2 
 

WSPIERANIE LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
 

 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

3.2.1 Wsparcie działalności podmiotów III 
sektora realizujących zadania na rzecz 

społeczności lokalnej 
 

Urząd Miasta Rady osiedlowe i 
sołeckie, OPS, TCK 

Liczba wspartych podmiotów III 
sektora 

3.2.2 Modernizacja obiektów świadczących 
usługi dla mieszkańców gminy, likwidacja 

barier architektonicznych 
 

Urząd Miasta 
OPS 

Placówki oświatowe 
TCK 
MBP 

PCPR, PFRON Liczba zmodernizowanych obiektów 

3.2.3 Inicjowanie i wdrażanie programów, 
działań aktywizujących społeczność 

lokalną (np. imprezy kulturalne, festyny 
itp.) 

Urząd Miasta, 
TCK, 
MBP, 

 Rady osiedlowe i 
sołeckie, 

organizacje 
pozarządowe, OPS, 

lokalne 
przedsiębiorstwa, 
kluby emerytów i 

rencistów 
 

Liczba podjętych programów, działań 

3.2.4 Rozwój miejsc rekreacyjnych  
i turystycznych, promocja zdrowego trybu 

życia i aktywnego wypoczynku 
 
 

Urząd Miasta Organizacje 
pozarządowe, rady 

osiedlowe i sołeckie, 
TCK, lokalni 

przedsiębiorcy 

1. Liczba funkcjonujących miejsc 
rekreacji i turystyki 

---------------------------------------------------- 
2. Liczba działań promocyjnych 
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Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
 

• Powstanie nowych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz społeczności lokalnej. 
• Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej. 
• Rozwój aktywnych form integracji społeczności lokalnej. 
• Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców. 
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Cel operacyjny 3.3 
 

OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI 
 

 

Nr 
zadani

a 

Rodzaj zadania Instytucja 
koordynująca 

Partnerzy mierniki/wskaźniki 

3.3.1 Poszerzenie zasobów i podniesienie 
standardów mieszkań socjalnych 

 

Urząd Miasta MZN Liczba powstałych i remontowanych 
mieszkań 

3.3.2 Opracowanie i wdrożenie programu 
wychodzenia z bezdomności 

 

OPS Noclegownia, PUP Liczba osób objętych programem 

3.3.3 Zapewnienie miejsc noclegowych dla 
osób bezdomnych 

 
 

OPS Noclegownia Liczba osób objętych pomocą 

 
Prognoza zmian w zakresie w/w zadań: 
 

• Zwiększenie zasobów mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
• Większa efektywność pracy z osobami bezdomnymi. 
• Tymczasowe zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla osób bezdomnych. 
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LEGENDA: 

• OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 

• GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• TCA - Trzebińskie Centrum Administracyjne 

• MBP – Miejska Biblioteka Publiczna 

• PUP - Powiatowy Urząd Pracy 

• PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

• PZP - Poradnia Zdrowia Psychicznego 

• WTZ - Warsztaty Terapii Zajęciowej 

• TCK - Trzebińskie Centrum Kultury 

• POIK - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

• MZN - Miejski Zarząd Nieruchomościami 

• KIS - Klub Integracji Społecznej 

• ZK - Zakład Karny 

• ZI – Zespół Interdyscyplinarny 
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IX. ZASOBY GMINY TRZEBINIA 
 

PRZEDSZKOLA 

 

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Janusza Korczaka 

ul. Kościuszki 2, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6121245 

ps1@tca.trzebinia.pl 

bernadettap1@interia.pl 

www.przedszkoletrzebinia.cba.pl 

 

Przedszkole Samorządowe nr 2 

ul. Ochronkowa 16, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6121322 

ps2@tca.trzebinia.pl 

psnr2trzebinia@o2.pl 

www.ps2trzebinia.edu.pl 

 

Przedszkole Samorządowe nr 3 

ul. Grunwaldzka 107, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6110145 

www.psnr3trzebinia.przedszkolowo.pl 

psnr3trzebinia@wp.pl 

 

Przedszkole Samorządowe nr 4 

ul. Poprzeczna 1, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 7536171 

psnr4@poczta.onet.pl 

www.sloneczneprzedszkoletrzebinia.blogspot.com 
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Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II 

Osiedle Gaj 32, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 7118666 

ps6@tca.trzebinia.pl 

www.przedszkole6.przedszkolowo.pl/ 

 

Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie 

ul. Krakowska 32, 32-540 Bolęcin 

tel./fax 32 6137571 

http://psbolecin2017.szkolnastrona.pl/ 

wielomeki@onet.eu 

 

Przedszkole Samorządowe w Młoszowej 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młoszowej 

ul. Kamieniec 1, 32-546 Młoszowa 

tel./fax 32 6122593 

zspmloszowa@tca.trzebinia.pl 

zspmloszowa@interia.pl 

www.zespolmloszowa.szkolnastrona.pl/ 

 

Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach 

ul. Trzebińska 5, 32-543 Myślachowice 

tel./fax 32 6137097 

psmyslachowice@tca.trzebinia.pl 

psmyslachowice@onet.pl 

www.przedszkole.myslachowice.pl 

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego 

Łukasiewicza w Trzebini 

ul. 1 Maja 60, 32-540 Trzebinia 

tel. 32 7535934 

sp3@tca.trzebinia.pl 
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Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w 

Dulowej 

ul. Paderewskiego 65, 32-545 Dulowa 

tel. 32 6138005 

spdulowa@op.pl 

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 

w Psarach 

ul. Szkolna 17, 32-545 Psary 

tel. 32 6138006 

sppsary@interia.pl 

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w 

Lgocie 

ul. Szkolna 1, 32 – 543 Lgota 

 tel./fax 32 637002 

splgota@tca.trzebinia.pl  

spslowlgota@interia.pl 

 

 Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżówce 

ul. Szkolna 11, 32-540 Czyżówka 

tel./fax 32 7116466 

pspczyzowka@gmail.com 

www.czyzowka.edu.pl 

 

Społeczne Przedszkole w Zespole Szkół w Płokach 

ul. Szkolna 6, 32-543 Myślachowice 

tel./fax 32 6137306 

spploki@interia.pl 

www.zsploki.pl 
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Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Błękitna Laguna" 

ul. Grunwaldzka 93, 32-541 Trzebinia 

tel. 606352526 lub 508179912 

biuro@przedszkole.trzebinia.com 

www.przedszkole.trzebinia.com 

 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Błękitna Laguna 2" 

ul. Rynek 23b, 32-540 Trzebinia 

tel. 606352526 lub 508179912 

biuro@przedszkole.trzebinia.com 

www.przedszkole.trzebinia.com 

 

Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „Akademia Miki" 

ul. Konopnickiej 2, 32-540 Trzebinia 

tel. 506088058, 790700605 

biuro@przedszkolemiki.pl 

www.przedszkolemiki.pl 

 

Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe opowieści“ 

ul. Kochanowskiego 22c, 32-540 Trzebinia 

 tel. 698124194 

biuro@chmurkoweopowiesci.pl  

http://chmurkoweopowiesci.pl/ 

 

Niepubliczne Przedszkole „Zielone przedszkole“ 

ul. Krakowska 285, 32-540 Młoszowa 

tel. 507700000 

monikawolszewska@onet.eu  

http://chmurkoweopowiesci.pl/ 
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Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bombik i Przyjaciele" 

ul. Mały Rynek 3, 32-540 Trzebinia 

tel/fax 32 6462465, tel. kom. 502705996, 

info@bombik.edu.pl  

bombik.edu.pl 

 

Terapeutyczne Przedszkole Specjalne "Harmonijka" 

ul. Grunwaldzka 67, 32-540 Trzebinia 

tel. 515483377 

www.placowkiterapeutyczne-trzebinia.pl 

 

 

ŻŁOBKI I KLUBY MALUCHA 

 

 

Niepubliczny Żłobek "Bobmbik i przyjaciele" 

ul. Mały Rynek 3, 32-540 Trzebinia 

tel/fax 32 6462465, tel. kom. 502705996 

info@bombik.edu.pl  

bombik.edu.pl 

 

Klub Malucha "Mini Miki" 

ul. Konopnickiej 2, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 790700605, 506088058 

biuro@przedszkolemiki.pl 

www.przedszkolemiki.pl 

 

Klub Malucha „Błękitna Laguna“ 

ul. Rynek 23b, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 503901630 

www.przedszkole.trzbinia.com/klub-malucha.htdatm 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. 1-go Maja 60, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 7535934, tel. 32 7536826 

sp3@tca.trzebinia.pl 

www.sp3trzebinia.pl 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego 

ul. Styczniowa 47, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6121320 

sp4@tca.trzebinia.pl  

sp4trzebinia@gazeta.pl  

www.sp4trzebinia.superszkolna.pl 

 

Szkoła Podstawowa nr 5  

ul. Jana III Sobieskiego 25, 32 -540 Trzebinia 

tel./fax 32 6110161 

spnr5trzebinia@gmail.com  

www.sp5trzebinia.mozello.pl 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego 

Osiedle Gaj 39, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 7118579, 6122121 

sp6.trzebinia@interia.pl 

sp6@tca.trzebinia.pl 

www.sp6trzebinia.edu.pl 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II 

Osiedle Widokowe 21, 32-540 Trzebinia 

tel. 32 6121956 fax. 32 6122952 

zwmsp8@interia.pl 

www.sp8trzebinia.republika.pl 
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Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie 

ul. Zakopiańska 14, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6137574 

spbolecin@tca.trzebinia.pl 

spbolecin@aries.com.pl 

www.spbolecin.pl 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Dulowej 

ul. Paderewskiego 65, 32-545 Dulowa 

tel./fax 32 6138005 

spdulowa@tca.trzebinia.pl 

spdulowa@op.pl 

www.spdulowa.one.pl 

 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie 

ul. Szkolna 1, 32-543 Lgota 

tel./fax 32 6137002 

splgota@tca.trzebinia.pl 

spslowlgota@interia.pl 

www.splgota.republika.pl 

 

Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Młoszowej 

ul. Kamieniec 1, 32-546 Młoszowa 

tel./fax 32 6122593 

zspmloszowa@tca.trzebinia.pl 

zspmloszowa@interia.pl 

zspmloszowa.edupage.org 

 

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach 

ul. Trzebińska 15, 32-543 Myślachowice 

tel./fax 32 6137082 

spmyslachowice@tca.trzebinia.pl 

www.spmyslachowice.pl 
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach 

ul. Szkolna 17, 32-545 Psary 

tel./fax 32 6138006 

sppsary@tca.trzebini.pl 

sppsary@interia.pl 

www.sppsary.pl 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżówce 

ul. Szkolna 11, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 7116466 

pspczyzowka@gmail.com 

www.czyzowka.edu.pl 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach 

ul. Szkolna 6, 32-543 Myślachowice 

tel./fax 32 6137306 

spploki@interia.pl 

www.zsploki.pl 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDISON 

ul. Grunwaldzka 101, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 733031913 

sekretariat@szkolaedison.pl  

szkolaedison.pl 

 

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa  

ul. Grunwaldzka 67, 32-540 Trzebinia 

tel. 515483377 

www.placowkiterapeutyczne-trzebinia.pl 
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SZKOŁY ŚREDNIE 

 
 

Liceum Ogólnokształcące 

ul. Szkolna 3, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6122201 

lo.trzebinia@gmail.com 

www.lotrzebinia.pl 

 

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych 

ul. Gwarków 3, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 7115808, tel. 32 7115346 

sekretariat@zstu.edu.pl 

www.zstu.edu.pl 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych 

ul. Głogowa 12, 32-540 Trzebinia 

tel./fax 32 6121185, tel. 32 6121300 

sekretariat@zsech.edu.pl 

www.zsech.edu.pl 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 

ul. Lipcowa 50, 32-540 Trzebinia 

tel. 32 6121377, 32 6122369 

osiw.trzebinia@ohp.pl 
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE 

 

 

Świetlica Plus 

ul. Styczniowa 47, 32-540 Trzebinia 

Tel/fax: (32) 611-06-19, tel. 798360104 

swietlica.plus@op.pl 

 

Filia Świetlicy Plus przy SP nr 6, Trzebinia, Osiedle Gaj 39, tel. 798324541 

Filia Świetlicy Plus przy SP nr 8, Trzebinia, Osiedle Widokowe 21, tel. 798361407 

Filia Świetlicy Plus przy LO w Trzebini, ul. Szkolna 3, tel. 798361438 

 

Dzienny Ośrodek Młodzieżowy 

ul. Jana Pawła II 27, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 7122900 

domwgaju@wp.pl 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W TRZEBINI 

LUB DZIAŁAJĄCE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY 

 

Fundacja „DOBRY START” 

ul. Piłsudskiego 1a, 32 -540 Trzebinia 

tel. 32 7533984 

www.dobrystart.trzebinia.com 

 

Parafialny Zespół „Caritas” 

przy Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy 

ul. Górnicza 8, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6122196 
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Parafialny Zespół „Caritas” 

przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini 

ul. Luzara 1, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121240 

 

„Salwator” Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. NSPJ w Trzebini 

ul. Głowackiego 3, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 668829119 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Trzebini 

ul. Kościuszki 48, Trzebinia 

tel. 666678614 

 

Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej 

ul. Rynek 18, Trzebinia 

tel. 668143976 (prezes) 

 

Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona- 

Powiatowa Grupa Wsparcia oddział Trzebinia 

ul. Rynek 18, Trzebinia 

tel. 502268301 (prezes) 

 

Fundacja „ENERGETYK" 

Trzebinia przy TAURON - Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza 

tel. 32 7117508, 600115868 

http://fundacja-energetyk.pl/ 

  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 1 

ul. Styczniowa 47 (SP nr 4), 32 – 540 Trzebinia 

tel. 668346516 
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 2 

ul. Rynek 18, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 504957213 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Sierszy 

ul. Grunwaldzka 29 (Willa NOT), 32 – 540 Trzebinia 

tel. (32) 612-11-95 w. 486 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 6 

ul. Brata Alberta 5, 32 – 545 Dulowa 

tel. 515995950 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 8 

ul. Krakowska 30 (remiza OSP), 32 – 540 Bolęcin 

tel. 604554929 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 10 

ul. Główna 4 (WDK), 32 – 543 Płoki 

tel. 698622350 

mariaduda45@gmail.com 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 11 

ul. Trzebińska 19 (Dom Kultury), 32 – 543 Myślachowice 

tel. 607254647 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 12 

ul. 1 Maja 97 (Dom Gromadzki Wodna), 32 – 540 Trzebinia 

 

Terenowa Organizacja Związkowa Emerytów i Rencistów Powiatu 

Chrzanowskiego NSZZ „Solidarność”, Koło nr 1 

Ul. Gwarków 3a, 32-540 Trzebinia 

tel. 600705307 
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Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RADOŚĆ” 

ul. Rynek 18, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 692872917 

trzebiniaradosc@gmail.com 

www.radosc.cba.pl 

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Sierszański Skarbek" 

ul. Rynek 18, 32- 540 Trzebinia 

tel. 502537795, 602726820 

paj.tadeusz@wp.pl 

http://www.sierszanskiskarbek.pl/ 

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "GWAREK" 

ul. Gwarków 3a, 32-540 Trzebinia 

tel. 504052826 

 

Stowarzyszenie „Siersza” 

ul. Grunwaldzka 29, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 503030435 

 

Stowarzyszenie Nasze Psary 

ul. Jana Pawła II 43, 32 – 545 Psary 

tel. 695481133 

stow.nasze.psary@gmail.com 

http://nasze-psary.net 

 

Trzebińskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Integracja” 

ul. Kościuszki 50, lokal 14, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 793561098 

klub@integracjatrzebinia.pl 

www.integracjatrzebinia.pl 
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Stowarzyszenie Sympatyków Bolęcina „SKAŁKA TRIASOWA” 

ul. Krakowska 16, Bolęcin 

tel. 513902056 (prezes) 

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR" 

ul. Grunwaldzka 1, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 508200210, 698526924 

smzt.cor@gmail.com 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini 

ul. Rynek 18, Trzebinia 

tel. 604-232-953, 608-188-094 (w-ce prezes) 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Ks. hm. Mariana Luzara 

ul. Kościuszki 53, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121516 

trzebinia@zhp.pl 

www.trzebinia.zhp.pl 

 

Fundacja „MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET DLA DZIECI” 

ul. Św. Stanisława 32, 32 -540 Trzebinia 

tel. 662278950 

www.uniwersytetdladzieci.com.pl 

 

Stowarzyszenie proobronno – oświatowe "KADET" 

ul. Szkolna 3, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6122201 

spokadet@gmail.com 

www.spokadet.pl 
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Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny 

ul. Górnicza 8, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6122196 

www.parafiatrzebinia-siersza.pl 

 

Parafia NMP Matki Kościoła 

ul. Kościelna 12, 32 – 540 Bolęcin 

tel. 32 6137669, 502390587 

www.parafiabolecin.pl 

 

Parafia MB Szkaplerznej 

ul. Łokietka 13a, 32 – 545 Karniowice 

tel. 32 6138456 

www.parafiakarniowicedulowa.pl 

info@parafiakarniowicedulowa.pl 

 

Parafia Chrystusa Króla 

ul. Kościelna 14, 32 – 543 Lgota 

tel. 32 6137199 

 

Parafia św. Józefa Robotnika 

ul. św. Józefa Robotnika 5, 32 – 546 Młoszowa 

tel. 32 6122015, 604064383 

www.parafiamloszowa.pl 

 

Parafia NMP Królowej Polski 

ul. Wąska 67, 32 – 543 Myślachowice 

tel. 32 61377025, 601833479 

www.parafiamyslachowice.pl 

parafiamyslachowice@gmail.com 
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Parafia Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych 

ul. Główna 2, 32 – 543 Płoki 

tel. 32 61377163 

www.sanktuariumploki.diecezja.pl 

 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 

ul. ks. M. Rapacza 1, 32 – 545 Psary 

tel. 32 6138253 

www.parafiapsary.ns48.pl 

 

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

ul. ks. Mariana Luzara 1, 32 – 5460 Trzebinia 

tel. 32 6121240 

www.parafia.trzebinia.pl 

poczta@parafia.trzebinia.pl 

 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

ul. Głowackiego 3, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6122657 

www.salwatorianie.pl 

 

Parafia św. Barbary w Krystynowie 

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 49, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121382 

 

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna 

Ul. Dobczycka 4, 32 – 500 Chrzanów 

tel. 881210635 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chrzanowie 

Ul. Sokoła 24, 32-500 Chrzanów 

tel. 32 6235272 
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Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini 

ul. Grunwaldzka 29 (Willa NOT), 32 -540 Trzebinia 

tel. 793303575 

 

Koło Łowieckie „BAŻANT” w Myślachowicach 

ul. Grunwaldzka 29a, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 600-230-462 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 BONA FIDE 

os. Widokowe 21, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121 617 

 

Stowarzyszenie „Dzieciaki na BIS” 

Płoki ul. Szkolna 6, 32 – 543 Płoki 

 

Fundacja Unimetal Recykling 

ul. Tuwima 21, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 796 674 474 

 

MMT- Miłośnicy Militariów Trzebinia 

ul. Rynek 18, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 519 617 711 

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 0162 

ul. Rynek 18, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 660074073 

www.pzhgp.net 

 

Polski Związek Filatelistów, Koło nr 7 

ul. Rynek 18, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 793843558 
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Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice, Koło nr 122 w Trzebini 

Rybaczówka Balaton Trzebinia, ul. Św. Stanisława, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 502537795 

paj.tadeusz@wp.pl 

www.pzwtrzebinia.eu 

 

Śląski Związek Pszczelarzy koło w Trzebini 

ul. Rynek 18, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 502317849, 32 6138061 

www.szptrzebinia.nstrefa.pl 

 

Fundacja im. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej i Świetlica 

Terapeutyczna 

ul. ks. Mariana Luzara 1, 32 – 540 Trzebinia 

tel./fax. 32 6121375, 501899927 

www.wtztrzebinia.pl 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki” 

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 49, 32 -540 Trzebinia 

tel. 608377938 

a.gregorczyk@wp.pl 

 

Trzebiński Ruch Społeczny „NIEZALEŻNOŚĆ” 

ul. Lipcowa 58, 32 – 540 Trzebinia 

trs@trstrzebinia.pl 

www.trstrzebinia.pl 

 

Klub Obywatelski 

ul. Grunwaldzka 29, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 605843275 

kosiersza@o2.pl 
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Stowarzyszenie "RAZEM w PRZYSZŁOŚĆ" 

ul. Ciężkowicka 10, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 502027534 

 

Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia” 

ul. Rynek 18, 32 -540 Trzebinia 

tel. 784088932 

stowarzyszenie@wspolnatrzebinia.pl 

www.wspolnatrzebinia.pl 

 

Trzebińskie Stowarzyszenie „Wolna Trzebinia” 

ul. Jasna 25, 32 -540 Trzebinia 

tel. 507672320 

biuro@wolnatrzebinia.pl 

 

Miejski Klub Sportowy "Trzebinia" 

ul. Kościuszki 33, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 606708601, 608463349 

mks.trzebinia@wp.pl 

 

Ludowy Klub Sportowy „KORONA” Lgota 

ul. Sportowa 4, 32 – 543 Lgota 

tel. 507437737 

www.koronalgota.futbolowo.pl/koronalgota/ 

 

Ludowy Klub Sportowy „PROMYK” Bolęcin 

ul. Sportowa, 32 – 540 Bolęcin 

tel. 508344875 

www.promykbolecin.futbolowo.pl/promykbolecin 
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Ludowy Klub Sportowy „RUCH” Młoszowa 

ul. Kamieniec 1, 32 - 540 Młoszowa 

tel. 794409052 

ruchmloszowa1994@gmail.com 

www.lksruchmloszowa.futbolowo.pl 

 

Ludowy Klub Sportowy „TRZEBINIA” 

ul. Grunwaldzka 1, 32 -540 Trzebinia 

tel. 880083076 

silkazbyszek@interia.pl 

 

Miejski Klub Sportów Wodnych „TRZEBINIA” 

ul. Głowackiego 91 (Zalew Chechło), 32 – 540 Trzebinia 

tel. 698569493 

 

Tenisowy Klub Sportowy „OPOKA” 

ul. Piłsudskiego 125 (Hala Sportowa „Zbyszek”), 32 -540 Trzebinia 

tel. 660410217 

kazimierz.noworyta@gmail.com 

 

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „MŁOSZOWA” 

ul. Kamieniec 1, 32 – 540 Młoszowa 

tel. 507434272 

 

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „TRZEBINIA” 

ul. 1 Maja 60 (przy SP nr 3), 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 7535934 

 

Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” 

ul. Trzebińska 15, 32 -543 Myślachowice 

tel. 509786482, 880048442 

blyskawica2005@gmail.com 

http://uksblyskawicamyslachowice.futbolowo.pl/uksblyskawicamyslachowice 
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Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Dulowej 

ul. Paderewskiego 65, 32 – 545 Dulowa 

tel. 509781181 

kontakt@uksdulowa.pl 

www.uksdulowa.futbolowo.pl 

 

Uczniowski Klub Sportowy „ Górnik - Siersza” 

ul. Grunwaldzka 29 (Willa NOT), 32 – 540 Trzebinia 

tel. 501378105 

 

Uczniowski Klub Sportowy "Hetman Koronny" 

ul. Kościuszki 74, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121497 

janusz.szcz@wp.pl 

 

Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” 

os. Gaj 39 (SP nr 6), 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 7118579, 606741631 (prezes) 

uks.6.trzebinia@gmail.com 

 

Klub Sportowy „Victoria” 

os. Widokowe, 32 – 540 Trzebinia 

lekkoatletyka.trzebinia@o2.pl 

www.lekkoatletykatrzebinia.pl 

 

Uczniowski Klub Tenisowy „YONEX-TRZEBINIA” 

ul. Grunwaldzka 20, 32 -540 Trzebinia 

tel. 660772725 
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Klub Jeździecki "SZARŻA" im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 

ul. Wczasowa 16, 32 – 540 Bolęcin 

tel. 501358083 

szarza.bolecin@gmail.com 

www.bolecin.pl/szarza 

 

Ochotnicza Straż Pożarna – Dulowa 

ul. Brata Alberta 5, 32-545 Dulowa 

tel. 608-315-360 

ospdulowa@interia.pl 

  

Ochotnicza Straż Pożarna – Płoki 

Płoki, ul. Główna 4, 32-543 Myślachowice 

tel. 660-210-215 

ospploki@interia.pl 

  

Ochotnicza Straż Pożarna – Lgota 

 ul. Płocka 19, 32-543 Lgota 

tel. 514 874 026 

lgota_osp@tlen.pl 

 

Ochotnicza Straż Pożarna – Psary 

Psary, ul. Św. Floriana 6, 32-545 Karniowice 

tel.504 176 391 

marceli75622@gmail.com 

 

Ochotnicza Straż Pożarna – Młoszowa 

ul. Krakowska 143, 32-546 Młoszowa 

tel. 506 213 886 

mloszromek@wp.pl 
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Ochotnicza Straż Pożarna – Trzebinia 

ul. Piłsudskiego 14a, 32-540 Trzebinia 

tel. 698 624 031 

osp.trzebinia-siersza@wp.pl 

 

Ochotnicza Straż Pożarna – Myślachowice 

ul. Trzebińska 11, 32-543 Myślachowice 

tel.: 668 452 514 

osp.myslachowice@gmail.com 

 

Ochotnicza Straż Pożarna - Siersza 

ul. Grunwaldzka 105 

tel. 515 788 498 

osp_siersza@interia.pl 

  

Ochotnicza Straż Pożarna „Bolęcin” 

Bolęcin, ul. Krakowska 30, 32-540 Trzebinia 

tel. 602 154 130 

marcin.kocot@op.pl 

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

im. mjr Henryka Sucharskiego w Trzebini 

ul. Kościuszki 70, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121052 

mdktrzebinia@o2.pl 

www.pmdk-trzebinia.pl 

 

Trzebińskie Centrum Kultury 

ul. Kościuszki 74, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121602, 6121497 

sekretariat@tck.trzebinia.pl 

www.tck.trzebinia.pl 
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Dom Kultury Sokół w Trzebini 

ul. Kościuszki 74, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6110621 

dksokol@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie 

ul. Zakopiańska 14, 32 – 540 Bolęcin 

tel. 577773291 

wdkbolecin@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Czyżówce 

ul. Szkolna 15, 32 – 540 Czyżówka 

tel. 32 7116489 

wdkczyzowka@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach 

ul. Łokietka 34, 32 - 545 Karniowice 

tel. 32 6138019 

wdkkarniowice@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Lgocie 

ul. Trzebińska 39, 32 – 543 Lgota 

tel. 32 6137076 

wdklgota@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Młoszowej 

ul. Krakowska 143, 32 - 540 Młoszowa 

tel. 32 6122597 

wdkmloszowa@tck.trzebinia.pl 
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Wiejski Dom Kultury w Myślachowicach 

ul. Trzebińska 1, 32 – 543 Myślachowice 

tel. 796525200 

dkmyslachowice@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Płokach 

ul. Główna 4, 32 – 543 Płoki 

tel. 788061013 

wdkploki@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Psarach 

ul. Św. Floriana 4, 32 – 545 Psary 

tel. 32 6138263 

wdkpsary@tck.trzebinia.pl 

 

Wiejski Dom Kultury w Dulowej 

ul. Paderewskiego 65, 32 – 545 Dulowa 

tel. 577773285 

wdkdulowa@tck.trzebinia.pl 

 

Willa NOT 

ul. Grunwaldzka 108, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 788055364 

dkwillanot@tck.trzebinia.pl 

 

Dom Gromadzki 

ul. 1 Maja 97, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121369, 788061019 

dkdomgromadzki@tck.trzebinia.pl 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini 

ul. Narutowicza 10, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121398 

mbp@mbp.trzebinia.pl 

www.mbp.trzebinia.pl 

 

Dwór Zieleniewskich 

ul. Piłsudskiego 47 a, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6122368, 32 6110905 

dwor@lir-portal.pl 

www.lir-portal.pl/dwor-zieleniewskich 

 

Kino "Sokół" w Trzebini 

ul. Kościuszki 74, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6110621 

kino@tck.trzebinia.pl 

www.kino.tck.trzebinia.pl 

 

Komisariat Policji w Trzebini 

ul. Krakowska 12, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 478324300 

 

Realizacją świadczeń zdrowotnych NFZ na terenie gminy Trzebinia zajmują się 

ośrodki zdrowia: 

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA 

ul. Harcerska 13, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 7118340, 32 7118358, 32 6121002 (sekretariat) 

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA 

ul. Matejki 39, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121013, 32 7118757 
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Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA 

ul. Trzebińska 7, 32 – 543 Myślachowice 

tel. 32 6137017 

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA 

ul. Topolowa 2, 32 – 540 Bolęcin 

tel. 32 6458359 

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA 

Os. Widokowe 23, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 7110505 

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Psarach 

prowadzony przez NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia w Zagórzu 

ul. Wspólna 6, 32 – 545 Psary 

tel. 32 6115105 

 

PPUH HABA – MED Hanna Bromboszcz – Ślusarczyk, Wojciech Bartman, 

Bernadetta Bacia – Boroń Spółka Jawna 

ul. Wiśniowa 14, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 2109445, 798053294 

www.habamed.com.pl 

 

Zespół Specjalistycznych Poradni i Rehabilitacji VITALIS 

ul. Kopernika 25, 32 – 545 Trzebinia 

tel. 32 6200293, 733433494 

www.vitalis-cardio.pl 

 

Grupa wsparcia dla współuzależnionych i ofiar przemocy domowej 

ul. Kościuszki 50, 32 – 540 Trzebinia 

tel: 32 7121199, 883533269 
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Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych lub zagrożonych 

uzależnieniem 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 

ul. Kościuszki 38 

tel: 32 6121510 

 

Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 

ul. Kościuszki 38 

tel: 32 6121510, 606705892 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Harcerska 13, 32 – 540 Trzebinia 

tel: 32 7118343 

 

Grupa edukacujno - samopomocowa dla matek 

Klub Integracji Społecznej 

ul. Styczniowa 47, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 6121510 

 

Trzebińskie Stowarzyszenie INTEGRACJA 

ul. Kościuszki 50, lokal nr 14, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 793561098 

www.integracjatrzebinia.pl 

 

Punkt Aktywności Seniora 

Klub Integracji Społecznej 

ul. Styczniowa 47, 32 – 540 Trzebinia 

tel. 32 7115342 

 

Grupa AA "Nadzieja" 

Parafia Św. Barbary w Trzebini – Krystynowie 

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 51, 32 – 540 Trzebinia 

tel: 32 6121382 
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Grupa AA "Dwunasty Krok" 

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła 

ul. Luzara 1, 32 – 540 Trzebinia 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. Narutowicza 10, 32 – 540 Trzebinia 

tel: 32 7111047, 32 7111056 

 

Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii 

ul. Harcerska 13, 32 - 540 Trzebinia 

tel. 501376764 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień 

ul. Harcerska 13, 32 – 540 Trzebinia 

tel: 32 7118343 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Konsultant ds. uzależnień 

ul. Kościuszki 38, 32 - 540 Trzebinia 

tel. 32 6121510 
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X MONITORING I EWALUACJA 
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument programowy 

przedstawiający cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 

Strategia wyznacza kierunki i ramy planowanych zmian, w gminie Trzebinia w latach 

2021 – 2027. Jej długofalowy charakter wymaga także stałego kontrolowania 

zachodzących zmian społecznych, gospodarczych, prawnych i uwzględniania ich w 

strategii. 

 

MONITORING 

 

Monitoring to sprawdzenie osiąganych wyników w odniesieniu do określonych 

wcześniej oczekiwań. Obejmuje systematyczne zbieranie informacji o użytych 

zasobach i uzyskanych efektach, umożliwia przede wszystkim: 

• kontrolę postępu prac związanych z realizacją wytyczonych zadań, 

• ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, 

• obserwację stanu zaawansowania projektów, 

• weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania 

przeznaczonych na ich realizację środków. 

 
 Monitoring jako ciągła obserwacja ilościowych i jakościowych zmian pozwala 

uzyskać informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności Strategii. Jest 

instrumentem umożliwiającym uzyskanie wiedzy na temat wyników podejmowanych 

działań, czemu służą wskaźniki monitoringowe, które pozwalają zmierzyć zmiany i 

porównać osiągane rezultaty z tymi, które były zakładane. Rozróżniamy następujące 

rodzaje wskaźników: 

• wskaźniki zasobów - przedstawiają informacje o środkach finansowych, 

rzeczowych oraz zasobach ludzkich, które są wykorzystywane do wdrożenia 

danego zadania 

• wskaźniki wyników - odnoszą się do bezpośrednich następstw działań danego 

zadania oddziałujących na beneficjentów (np. liczba osób uczestniczących w 

projekcie lub zadaniu ) 

• wskaźniki oddziaływania – odnoszą się do rezultatów zadania (zamierzonych 

i niezamierzonych, pozytywnych i negatywnych), to wskaźniki które wykraczają 
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poza efekty bezpośrednie i krótkoterminowe. Ponadto oddziaływanie ma dwa 

wymiary: bezpośredni (ukazuje efekty, które pojawiają się po upływie czasu i są 

związane z podjętymi działaniami) oraz wymiar pośredni (czyli wszystkie inne 

rodzaje efektów niezamierzonych przez konkretne działanie). 

 

Wskaźniki powinny spełniać określone kryteria, by procesom monitoringu i ewaluacji 

zapewnić wiarygodność i spójność. Najczęściej stosowaną zasadą odnoszącą się do 

definiowania wskaźników jest zasada SMART. Według tej zasady cele, które chcemy 

ocenić za pomocą wskaźników muszą być: 

• skonkretyzowane - należy je określać możliwie konkretnie 

• mierzalne - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego 

będzie oceniana jego realizacja 

• akceptowalne - osoby, którzy będą realizować cel, muszą go akceptować 

• realne - posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu 

• terminowe - cele powinny posiadać termin wykonania. 

 

 Monitorowanie zapisów zawartych w dokumencie strategicznym polegać 

będzie na systematycznym pozyskiwaniu informacji o stanie realizacji poszczególnych 

działań, wskazanych jako bezpośrednie czynniki wypełniające cele strategiczne. Za 

raportowanie danych do monitoringu odpowiedzialne będą podmioty wskazane jako 

realizatorzy poszczególnych działań w obszarach priorytetowych, natomiast 

podmiotami koordynującymi działania i w rezultacie przedstawiającymi informację o 

stanie realizacji Strategii będą Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini i Zespół 

Koordynujący. W tym celu Burmistrz miasta Trzebinia powoła zespół, składający się z 

przedstawicieli instytucji koordynujących poszczególne zadania strategii. 

 Każde działanie ujęte w niniejszej strategii ma zidentyfikowane i zaplanowane 

wskaźniki służące podsumowaniu. Odpowiedzialne za realizację tych działań 

organizacje oraz instytucje, przesyłać będą zebrane dane do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzebini. Aktualizacja Strategii dokonywana będzie na bieżąco przez 

Zespół Koordynujący, adekwatnie do otrzymywanych sprawozdań rocznych od 

instytucji realizujących poszczególne działania, a także w przypadku zmiany 

przepisów prawnych, czy też wystąpienia czynników istotnych dla Strategii. 
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EWALUACJA 

 

 Ewaluacja to badanie społeczno – ekonomiczne, którego celem jest 

oszacowanie, w odniesieniu do sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, 

efektywności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji 

publicznych. Stanowi istotne narzędzie w diagnozowaniu problemów i potrzeb 

społecznych, które wymagają większego zaangażowania nakładów w kontekście 

osiągania założonych celów strategicznych. To źródło wiedzy niezbędnej do 

formułowania pogłębionych ocen wdrażania strategii. 

 Celem ewaluacji będzie weryfikacja i ocena działań podejmowanych w jej 

ramach i uzyskanych osiągnięć z w stosunku do zaplanowanych oczekiwań, a także 

wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu 

i planowaniu podobnych działań w przyszłości. Prawidłowy proces ewaluacji powinien 

być zaplanowany i przebiegać etapowo, a także powinien mieć ustalone kryteria. 

Kolejne etapy ewaluacji będą wyglądać następująco: 

• zbieranie i gromadzenie otrzymanych danych ilościowych i jakościowych na 

podstawie otrzymanych raportów 

• opracowanie uzyskanych danych 

• określenie postępu w realizacji zadań, zidentyfikowanie zagrożeń dla ich 

realizacji 

• ocena bieżąca 

• wskazanie na obszary gdzie powinny być podejmowane działania naprawcze 

• aktualizacja strategii zgodnie z zachodzącymi zmianami 

• ocena końcowa 

• raport ewaluacyjny Strategii. 

 

Kryteria jakie będą uwzględniane w procesie ewaluacji: 

• trafność - czyli stopień w jakim założone cele były zgodne z wymaganiami  

i potrzebami lokalnymi 

• efektywność - czyli ocena relacji pomiędzy przeznaczonymi środkami na 

realizację a uzyskanymi efektami 

• skuteczność - czyli w jakim stopniu cel został osiągnięty w porównaniu z 

założeniami 
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• użyteczność - czyli ocena na ile podejmowane działania były użyteczne dla 

społeczności gminy 

• trwałość - czyli ocena na ile osiągnięte efekty mają możliwość utrzymania się  

w przyszłości. 

 

Ewaluacja stanowić będzie ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, 

wpływu, oraz potrzeb, które miały zaspokajać. Głównym celem ewaluacji będzie 

doskonalenie skuteczności i efektywności interwencji publicznej w kontekście 

pozytywnych efektów społecznych. Dzięki ewaluacji będzie można uzyskać opinię na 

temat rzeczywistych sukcesów Strategii i czynników, które pozwoliły osiągnąć 

zamierzone rezultaty. Ewaluacja będzie miała też wymiar edukacyjny jako analiza 

mechanizmów działania, identyfikacja dobrych praktyk w zarządzaniu Strategią, ale 

też analiza popełnionych błędów by można było ich uniknąć w przyszłości. Poziom 

osiągania każdego celu operacyjnego i celów strategicznych zostanie zmierzony w 

dwóch etapach tj. na koniec roku 2023 oraz roku 2027, natomiast realizacja 

poszczególnych działań na koniec każdego roku kalendarzowego. Wraz  

z corocznymi raportami Zespół Koordynujący będzie przygotowywał roczne 

sprawozdania z realizacji strategii i przedkładał je Radzie Miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

„Aby zrozumieć ludzi, 
trzeba starać się usłyszeć to, 

czego nigdy nie mówią 
i być może nigdy nie powiedzieliby.” 

 
Anonim 
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XI SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI STRATEGII 
 
 W opracowanej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

zidentyfikowano cele i zaplanowano działania na lata 2021 – 2027. Działania te, by 

mogły być realizowane wymagać będą odpowiednich źródeł finansowania. W 

odniesieniu do niniejszej strategii stanowić je będą: 

 

1. Środki finansowe z budżetu gminy 

2. Środki finansowe z budżetu państwa 

3. Środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej (w tym EFS) 

4. Środki finansowe w ramach budżetów instytucji i organizacji realizujących 

działania 

5. Środki finansowe z Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

6. Środki finansowe z funduszy celowych (m. in. PFRON) 

7. Środki finansowe pozyskane od inwestorów prywatnych, sponsorów 

 

Szacunkowy roczny koszt realizacji poszczególnych działań: 

cel strategiczny 1 - 6 200 000,00 zł 

cel strategiczny 2 - 1 820 000,00 zł 

cel strategiczny 3 - 1 700 000,00 zł 
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XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. RODZINA I DZIECI 

 

Załącznik nr 1 

 

PROJEKT 1 

CEL OPERACYJNY: 1.2 

DZIAŁANIE: 1.2.4 

 

Tytuł projektu 

Grupa edukacyjno – samopomocowa dla młodych matek 

 

 
Cel projektu 

Grupa edukacyjno – samopomocowa prowadzona w formie spotkań, które mają na 

celu poprawę społecznego funkcjonowania młodych matek poprzez psychiczne 

wsparcie, a także szeroko rozumianą edukację związaną z rolą matki. Grupa 

prowadzona w formie spotkań stwarza warunki do dojrzałego wsparcia, opartego na 

empatycznym słuchaniu i bliskich kontaktach, które umożliwiają wzajemne dzielenie 

się przeżyciami. 

 

Uzasadnienie 

 

Cele szczegółowe projektu: 

I. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu: 

• Wychowania i opieki nad dzieckiem. 

• Podstawowych zasad żywienia. 

• Organizacji wypoczynku w rodzinie. 

• Miejsca ojca w wychowaniu dziecka. 

II. Nauka umiejętności nawiązywania życzliwych, ciepłych relacji z dziećmi 

i właściwego okazywania uczuć. 

III. Przezwyciężenie poczucia bezradności (wynikającego np.: z samotnego 

rodzicielstwa). 
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IV. Praca nad rozbudzaniem ambicji, budowanie pozytywnego obrazu samego 

siebie i rodziny. 

V. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

VI. Trening umiejętności społecznych. 
 
Ad I) 

• edukacja z zakresu higieny i opieki nad dzieckiem – spotkanie z lekarzem 

pediatrą 

• rozmowa na temat problemów wychowawczych z dziećmi 

• spotkanie z dietetykiem, wyuczenie nawyków zdrowego, odpowiedniego dla 

dzieci żywienia 

Ad II) 

• trening umiejętności i prowadzenia rozmowy 

• praca nad emocjami 

• uwrażliwienie na potrzeby dziecka 

• budowanie właściwych kontaktów z dziećmi 

• zwrócenie uwagi na rolę więzi, czynnika mającego wpływ na prawidłowy rozwój 

dziecka 

Ad III) 

• zwiększenie wiary we własne siły i możliwości 

• rozbudzanie poczucia bezpieczeństwa (nie jestem sama, nie jestem inna...) 

• identyfikacja swoich silnych i słabych stron 

• motywacja do pracy nad swoimi problemami 

Ad IV) 

• tożsamość kobiety 

• klasyfikacja systemu wartości i określenie własnego stylu i celu życia 

• praca nad wzmocnieniem własnych możliwości 

• przywrócenie kontroli nad własnym życiem 

Ad V) 

• asertywność 

• trening umiejętności prowadzenia rozmowy 

Ad VI) 

• trening ekonomiczny – właściwe gospodarowanie zasobami finansowymi 

• trening kulinarny 

Sposób realizacji 
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Spotkania odbywają się w Klubie Integracji Społecznej w Trzebini przy ulicy 

Styczniowej 47. Są to dwugodzinne spotkania raz w tygodniu w piątek przez okres 

trzech miesięcy. 

 

Formy pracy 

 

Dyskusja: burza mózgów, uzgadnianie stanowisk, poszukiwanie kompromisów 

Mini wykłady – edukacja z zakresu zdrowia, higieny, żywienia 

Trening umiejętności społecznych 

 

Realizatorzy projektu 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Szacunkowe koszty realizacji 

 

W ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej – szacunkowy roczny koszt realizacji 

projektu 10 500,00 zł 

 

Termin realizacji 

 

Na stałe 
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Załącznik nr 2 

 

PROJEKT 2 

CEL OPERACYJNY: 1.2. 

DZIAŁANIE: 1.2.4 

 

Tytuł projektu 

Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych  
i nadużywających alkoholu 

 

 

Cel projektu 

 

Motywacja osób mających problem alkoholowy do podjęcia leczenia. Nabycie wiedzy 

o chorobie alkoholowej, jej istocie i skutkach jakie za sobą niesie. 

 

Uzasadnienie projektu 

 

Przekazywanie wiedzy o problemie alkoholowym jest podstawowym sposobem 

w uświadamianiu zagrożeń wynikających z nadmiernego picia, bądź stwierdzonego 

uzależnienia. Taka forma pracy stwarza dla klientów możliwość do autodiagnozy i 

podjęcia decyzji o leczeniu lub zaprzestaniu picia. 

Projekt skierowany jest do: 

– osób nadużywających alkoholu i pijących szkodliwie, 

– sprawców przemocy domowej o podłożu alkoholowym, 

– sprawców wykroczeń w stanie nietrzeźwym, 

– sprawców przestępstw w następstwie nadużywania alkoholu, 

– podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, nadużywających 

alkoholu, 

– osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych lub Policję. 
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Sposób realizacji 

Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini w każdy wtorek od 

godz. 17.00 – 19.00. Tematyka zajęć o cyklu kołowym obejmuje powtarzające się po 

sobie tematy: 

– co to jest alkoholizm, 

– straty i zyski z picia alkoholu, 

– głód alkoholowy i sposoby jak sobie z nim radzić. 

 

Cel prowadzonych zajęć edukacyjnych 

 

Celem prowadzonych zajęć jest przestawienie: 

– podstawowych informacji o uzależnieniu od alkoholu, 

– informacji na temat możliwości leczenia, 

– informacji o istniejących grupach samopomocowych. 

Ponadto celem jest: 

– zainspirowanie uczestników do autodiagnozy, 

– zmotywowanie do podjęcia terapii. 

 
Realizatorzy projektu 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Kalkulacja kosztów 

 

Wynagrodzenie dla prowadzącego grupę. 

Materiały do terapii ( książki, broszury, materiały biurowe). 

 

Szacunkowe koszty realizacji 

 

Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szacunkowy 

roczny koszt realizacji projektu 7 800,00 zł 
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Termin realizacji 

Na stałe 

Załącznik nr 3 

 

PROJEKT 3 

CEL OPERACYJNY: 1.3 

DZIAŁANIE: 1.3.4 

 

Tytuł projektu 

Grupa terapeutyczna dla więźniów Zakładu Karnego w Trzebini 

 

Cel projektu 

Cele terapii: 

• podjęcie terapii i indywidualne zaangażowanie w leczenie odwykowe 

• wyrobienie motywacji własnej 

• motywacja do korzystania z pomocy socjalnej 

• rozpoznanie patologicznego środowiska i poszukiwanie sieci wsparcia 

• rozpoznanie deficytów osobistych i zawodowych 

• zaangażowanie się w ruchy samopomocowe 

 

Uzasadnienie projektu 

 

Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych: 

1. Osoby wytypowanie przez psychologa z Zakładu Karnego. 

2. Osoby zobowiązane sądownie do terapii. 

3. Osoby kierowane przez wychowawcę. 

 

Bloki programu: 

• utożsamienie się z problemem alkoholowym i autodiagnoza uzależnienia od 

alkoholu 

• rozpoznanie destrukcji w różnych obszarach życia 

• praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia od alkoholu 
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• motywacja do podjęcia dalszej terapii 

• umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z emocjami 

• rozpoznanie agresji i przemocy 

• analiza konstruktywnych sposobów radzenia sobie z gniewem i złością 

• indywidualny program na wyjście – czyli gdzie szukać pomocy po opuszczeniu 

zakładu karnego 

• budowanie sieci wsparcia 

• wyznaczenie celów wstępnych w trzeźwieniu 

• konstruktywne odmawianie picia alkoholu 

 

Sposób realizacji 

 

Projekt realizowany jest w ramach programu resocjalizacji obejmującego profilaktykę 

i terapię wstępną osób pijących problemowo i uzależnionych od alkoholu. Zajęcia 

prowadzone są w Zakładzie Karnym w Trzebini przy ul. Słowackiego 70. Liczebność 

grupy liczy 16 ludzi, cykl zajęć obejmuje 25 godzin, grupa o charakterze otwartym. 

 

Realizatorzy projektu 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, Zakład Karny 

w Trzebini. 

 

Źródła finansowania 

 

Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szacunkowy 

roczny koszt realizacji projektu wynosi 10100,00 zł 

 

Termin realizacji 

Na stałe. 
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Załącznik nr 4 

PROJEKT 4 

CEL OPERACYJNY: 1.2 

DZIAŁANIE: 1.2.4 

 

Tytuł projektu 

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych  
i osób doznających przemocy domowej 

 
Cel projektu 

 
Dostarczenie członkom rodzin z problemem alkoholowym wiedzy na temat choroby i 

jej destrukcyjnego wpływu na rodzinę. Zwiększenie wiedzy o zjawisku przemocy 

domowej. Udzielanie informacji na temat możliwości rozwiązania problemów 

socjalnych, prawnych i psychologicznych. 

 
Uzasadnienie projektu 

Celem spotkań grupowych jest: 

– praca nad motywacją do zmiany sytuacji 

– wspieranie w działaniu 

– zmniejszenie poczucia osamotnienia 

– udzielenie informacji z zakresu prawa i pomocy społecznej. 

Grupa wsparcia zajmuje się przywracaniem pewności siebie, poczucia niezależności 

oraz własnej godności. Udziela ona podstawowej pomocy, na bazie której osoby 

borykające się z tymi problemami mogą wyrażać swoje uczucia i badać możliwości 

poprawy sytuacji rodzinnej. Osoby żyjące w rodzinach, w których jest problem 

uzależnienia lub przemocy doświadczają wielu negatywnych doznań. Osoby 

doświadczające przemocy domowej są zastraszane przy użyciu agresji fizycznej, 

psychicznej bądź słownej. W rezultacie są w permanentnym stresie, budzącym 

niepokój i często powodującym depresję. Mogą one odczuwać strach, zanik poczucia 

godności, winy za to co się im przydarza, izolację i uległość, wątpliwości co własnej 

odpowiedzialności za wynikłą sytuację, niepewność i niezdecydowanie, trudności w 

podejmowaniu decyzji, brak nadziei i bezsilność. Osoby doznające przemocy i 

maltretowania potrzebują pomocy praktycznej oraz wsparcia psychicznego. 

Otrzymywane wsparcie pomoże im żyć swoim własnym życiem. Uczestnik grupy 
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doświadcza pozytywnych emocji, wiary w sens dokonywanych zmian oraz 

wzajemnego wsparcia. Członkowie grupy wymieniają doświadczenia, dzielą się 

informacjami dotyczącymi wypróbowanych przez nich sposobów na rozwiązywanie 

różnych problemów np. jak radzić sobie z poczuciem niskiej wartości. 

 
Sposób realizacji 

 
Spotkania są organizowane w każdy wtorek od godz. 16.00 – 18.00 w Trzebini ul. 

Kościuszki 50, lokal Nr 14( Inkubator). 

 
Cel terapii grupowej 

Celem terapii grupowej jest: 

– zwiększenie samoświadomości i poczucia własnej wartości 

– rozwijanie umiejętności życiowych zwiększających niezależność (praca nad 

traumatycznymi doświadczeniami) 

– rozwiązywanie problemów emocjonalnych, społeczno – bytowych w oparciu 

o wspólne doświadczenia. 

 
Realizatorzy projektu 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
Kalkulacja kosztów 

 
Wynagrodzenie dla prowadzącej grupę 

Materiały do terapii ( książki, broszury, materiały biurowe) 

Opłacenie kosztów przejazdu dla uczestników 

 
Szacunkowe koszty realizacji 

 
Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szacunkowy 

roczny koszt realizacji projektu 7 500,00 zł 

 
Termin realizacji 

Na stałe 
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Załącznik nr 5 

PROJEKT 5 

CEL OPERACYJNY: 1.2 oraz 2.1 

DZIAŁANIE: 1.2.6 oraz 2.1.6 

Tytuł projektu 

Aktywni na start II 
 

Cel projektu 

Celem głównym projektu będzie aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację 

kompleksowego wsparcia zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami. 

 

Uzasadnienie projektu 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WM 2014 – 2020, czyli 

aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Cel szczegółowy 

będzie możliwy do osiągnięcia dzięki rekrutacji do projektu osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Zostanie dla nich przygotowane wsparcie zgodnie ze 

zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami, na skutek czego uczestnicy projektu 

zwiększą swoje kompetencje psychospołeczne (udział w warsztatach KIS) i zawodowe 

(w razie konieczności uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe lub staże). 

Kompleksowość wsparcia uczestników projektu oraz nacisk na wysoki wskaźnik 

efektywności społecznej i zatrudnieniowej wpłynie na poprawę ich funkcjonowania w 

środowisku i na rynku pracy. 

 

Sposób realizacji 

Zajęcia odbywają się w Klubie Integracji Społecznej w Trzebini przy ulicy Styczniowej 

47. 

 

Realizatorzy projektu 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini (KIS). 
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Szacunkowe koszty realizacji 

Środki własne oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 322 

597,75 zł – zakończenia realizacji projektu: do 31.12.2021 roku. 
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2. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Załącznik nr 6 
 

PROJEKT 6 
 

CEL OPERACYJNY: 2.1 

DZIAŁANIE: 2.1.4 

Tytuł projektu 

Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
Cel projektu 

 
Wszechstronne wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Zmniejszenie szkodliwych społecznie skutków zaburzeń psychicznych w wymiarze 

indywidualnym i rodzinnym. 

Uzasadnienie projektu 

 
Zadaniem projektu jest zmniejszenie ilości i minimalizowanie szkodliwych społecznie 

skutków zaburzeń psychicznych, a także kształtowanie właściwych postaw 

społecznych – postaw zrozumienia, tolerancji, życzliwości wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Sposób realizacji 

 
Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini w każdy wtorek w 

godz. 10.00 – 12.00. Realizacja projektu jest możliwa w oparciu o prowadzoną przez 

psychologa i pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej indywidualna 

pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami i opiekunami przy 

współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego.  

 
Cel prowadzonych zajęć 

 
Najważniejszymi działaniami grupy wsparcia są:   

1. Działania integracyjne obejmujące: 

• wzajemne wzmacnianie więzi emocjonalnych między członkami grupy, 

• inicjowanie dalszych, wzajemnych kontaktów poza grupą, wzmacnianie 

zachowań   prospołecznych, 
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• integracja ze środowiskiem lokalnym, działania zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu. 

2. Działania edukacyjne obejmujące: 

• promocję zdrowia, 

• rozpoznawanie symptomów choroby, aktywne uczestnictwo w leczeniu, 

• umiejętność życia z chorobą, 

• wymianę wzajemnych doświadczeń w radzeniu sobie z 

nieakceptowanymi     społecznie zaburzeniami zachowań 

• wymianę informacji o instytucjach powołanych do pomocy ludziom z 

zaburzeniami. 

3. Treningi umiejętności społecznych. 

Działania w ramach projektu realizowane będą w formie konsultacji indywidualnych 

i spotkań grupowych. 

Realizatorzy projektu 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Kalkulacja kosztów 

 
Materiały do zajęć terapeutycznych ( książki, broszury, materiały biurowe i 

piśmiennicze). 

Materiały do zajęć warsztatowo – terapeutycznych ( plastyczne, hafciarskie, muzyczne 

itp.). 

Pokrycie kosztów związanych z wyjazdami, wycieczkami w ramach zajęć 

integracyjnych oraz treningów zachowań społecznych: 

- wyjścia do instytucji i imprezy kulturalno – oświatowe ( kino, teatr, muzeum itp.), 

Wycieczki krajoznawczo – turystyczne połączone ze zwiedzaniem obiektów 

historycznych ( w tym: transport, posiłek). 

 

Szacunkowe koszty realizacji 

W ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej – szacunkowy roczny koszt realizacji 

projektu 13 000,00 zł 

Termin realizacji 

Na stałe. 

 Przewodniczący Rady
    Miasta Trzebini
Waldemar Wszołek
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