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Wstęp
Problemy społeczne to zjawiska niekorzystne dla danego społeczeństwa, wymagające
przeciwdziałania. W Polsce można zaobserwować wiele problemów społecznych, począwszy
od ubóstwa, które najczęściej wiąże się z bezrobociem i bezdomnością poprzez przemoc i
uzależnienia. Jest to szerokie spektrum wszelkie rodzaju odchyleń od normy.
Do zadań gminy na mocy ustawy o pomocy społecznej(art. 17), należy
opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategie te mają na celu
diagnozowanie problemów społecznych, których poruszenie może przyczynić się do poprawy
funkcjonowania danej społeczności. Zawarta w nim profilaktyka powinna pomóc w integracji
i dążeniu do zmian negatywnych zachowań, osób oraz rodzin, których określone problemy
dotyczą.
Cele integracji powinny być efektem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej,
zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń
oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla
przyszłej integracji. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby ubiegać się
o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorakich funduszy pomocowych.
Niniejszy dokument składa się z dwóch części. Część pierwsza, to opis istniejącej
sytuacji (diagnoza stanu Miasta Jasła). Część druga, to wytyczenie misji Miasta Jasła oraz
wskazanie celów podstawowych i operacyjnych. Ich wybór został poprzedzony oceną stanu
faktycznego i wywiadami przeprowadzonymi podczas spotkań roboczych. Nie bez znaczenia
były również dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych,
zwłaszcza będące udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
W ramach Strategii zawarto również monitoring i ocenę skuteczności realizacji wskazanych
obszarów strategicznych i celów szczegółowych.
Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej
oraz Miastem i jego władzami, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność
wypracowania ustawowych i niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego
i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali Miasta. W przypadku
zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych, Strategia poddana
zostanie niezbędnym korektom i uzupełnieniom.
Cele oraz kierunki działań zawarte w Strategii, pozwalają na dotarcie do najbardziej
potrzebujących

grup

społecznych,

często

marginalizowanych

i

wykluczonych

ze

społeczeństwa. Strategia proponuje wdrożenie partnerstwa lokalnego między różnorodnymi
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partnerami społecznymi, jako zasady rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców
Miasta Jasła, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami,
organizacjami i samorządem.
Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno-instytucjonalnym, układ
finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywanie
problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pozostałych
źródeł dotacyjnych. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalnej sfery związanej z
realizacją zadań pomocy społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych, takich
jak dysfunkcje rodziny, przemoc, patologie, ubóstwo czy długoterminowe i dziedziczone
bezrobocie.
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1. Prawne uwarunkowania Strategii
1.1.

Podstawy prawne

Podstawę prawną opracowanej Strategii stanowi art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). Znajdujemy w niej zapis,
mówiący, iż: gmina i powiat opracowują i realizują strategię rozwiązywania problemów
społecznych. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i
realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
Zgodnie z art. 16b Ustawy o pomocy społecznej - Strategia, o której mowa powinna
zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym
Strategią oraz określenie celów strategicznych projektowanych zmian, sposobu realizacji
Strategii , kierunków niezbędnych działań oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji
działań.
Ponadto na podstawę prawną regulującą tworzenie oraz aktualizację dokumentu
Strategii składają się następujące dokumenty prawne:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487);
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994);
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457);
4) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1953);
5)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511);

6) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
180);
7)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1828);

8) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz.
1952);
9) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508);
10) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.
1030);
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11) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015
r, poz. 1390);
12) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265);
13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U z 2018 r. poz.
1205);
14) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U.z 2018 r. poz. 554);
15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 998);
16) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz.U.z 2017 r. poz. 2092);
17) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z
2017 r. poz. 1851);
18) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1860);
a także innych ustaw, regulacji i aktów wykonawczych.

1.2.

Zgodność programu z innymi dokumentami

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024
zgodna jest z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym,
wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym :
1. Strategią Lizbońską;
2. Europą 2020;
3. Regionalnym Programem Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Narodową Strategią Integracji Społecznej;
4. Strategią Rozwoju Województwa;

5. Podkarpackim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020;
6. Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej na lata 2016-2023;
7. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata
2016-2022;
8. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020;
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9. Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2017-2020;
10. Gminnym Programem Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2018-2020;
11. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
dla Miasta Jasła na lata 2016-2020;
12. Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020;
13. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.

1.3.

Metody i techniki pracy nad tworzeniem Strategii

Podczas pracy nad tworzeniem dokumentu Strategii wykorzystano zróżnicowane
metody i techniki projektowe oraz badawcze. W pierwszym etapie prac przeprowadzono
analizę obowiązujących obecnie dokumentów strategicznych funkcjonujących na terenie
Miasta Jasła. Przeanalizowano stosowalność tych dokumentów w wymiarze praktycznym
oraz wymagania państwa wobec instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej
na terenie Miasta Jasła.
W trakcie przeprowadzania diagnozy sytuacji społecznej na terenie Miasta Jasła
opierano się na analizie danych ilościowych i jakościowych. Pozyskane były one z
ogólnodostępnych baz danych, taki jak: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego, materiałów otrzymanych bezpośrednio od przedstawicieli urzędów i
instytucji powiązanych z realizacją polityki społecznej na poziomie Gminy Miejskiej oraz
powiatu.
W ramach projektu tworzenia dokumentu Strategii w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jaśle odbyły się dwa spotkania robocze (czerwiec oraz sierpień 2018 r.)
powołanego przez Burmistrza Jasła Zespołu ds. opracowania Strategii

Rozwiązywania

Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024, w których udział wzięli
przedstawiciele Urzędu Miasta Jasła oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Na spotkaniach roboczych wypracowano założenia oraz główne obszary problemowe i
cele szczegółowe niniejszego dokumentu.
W sierpniu 2018 roku, na próbie 137respondentów (mieszkańcy miasta Jasła)
przeprowadzone zostało przez wykonawcę dokumentu badanie ankietowe mające na celu
zapoznanie się z opinią społeczną w zakresie mocnych i słabych stron, a także potrzebw
zakresie polityki społecznej oraz sytuacji rodzin i osób zamieszkujących miasto Jasło.
Niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasady przejrzystości i
otwartego dostępu do treści Strategii. Po opracowaniu przez wykonawcę treści dokumentu
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oraz zaakceptowaniu przez członków Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024, dokument był poddawany procesom
konsultacji – treść gotowego dokumentu przez5 dni roboczych była poddawana do publicznej
wiadomości w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Uwagi, które
wpłynęły zostały przez wykonawcę skonsultowane z Członkami Zespołu ds. opracowania
Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024 oraz

częściowo uwzględnione.

I. Diagnoza systemu polityki społecznej miasta Jasła
2.
2.1.

Diagnoza sytuacji społecznej w Mieście Jaśle
Charakterystyka ogólna Miasta, położenie, konkurencyjność
Miasto Jasło położone jest na terenie województwa podkarpackiego, w północnej

części powiatu jasielskiego. W skład powiatu jasielskiego wchodzą następujące Gminy :
Miasto Jasło, Kołaczyce, Brzyska Dębowiec, Gmina Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek
Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.
Mapa 1: Położenie Miasta Jasła na terenie powiatu jasielskiego

Źródło:https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=10&id_p=205&id_g=1594( dostęp: 03.10.2018).

Jasło zajmuje powierzchnię 26,52 km2, co stanowi 4,41 % powierzchni powiatu. W
granicach administracyjnych znajdują się następujące osiedla:
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Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika,
Krajowice, Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, Sobniów, Śródmieście, Ulaszowice, Żółków
Odległość Miasta Jasła od ważniejszych miast wynosi odpowiednio:
Od Krosna– 26 km
Od Rzeszowa – 69 km
Od Warszawy – 339 km
Od Przemyśla – 114 km
Miasto Jasło położone jest w ciągu ważnych szlaków komunikacyjnych – zarówno
drogowych jak i kolejowych na terenie województwa podkarpackiego.
Tabela 1: Wykaz szlaków komunikacyjnych w obrębie Miasta Jasła
Lp.

Numer szlaku

Relacja

1

DK 28

Zator – Medyka – przejście graniczne z Ukrainą

2

DK 73

Wiśniówka - Jasło

3

DW 988

Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce

4

DW 992

Jasło – Zarzecze – Ożenna – przejście graniczne ze Słowacją

5

LK 108

Stróże – Krościenko – przejście graniczne

6

LK 106

Rzeszów - Jasło
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM w Jaśle

2.2.

Warunki demograficzne

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wykazują, iż w dniu 31 grudnia 2017 roku
Miasto Jasło zamieszkiwało 35 445 osób, w tym 18 446 kobiet oraz 16 999 mężczyzn.
Natomiast średnia gęstość zaludnienia wynosiła 971 osób na km2.
Tabela 2: Zestawienie ludności zamieszkującej Miasto Jasło w latach 2015 – 2017
LATA

2015

2016

2017

Liczba mieszkańców

36 001

35 713

35 445

Liczba kobiet

18 729

18 565

18 446

52,0

51,9

52,0

17 272

17 148

16 999

48,0

48,1

48,0

% liczba kobiet
Liczba mężczyzn
% liczba mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Z analizy tabeli nr 2 wynika, iż w Mieście Jaśle zachodzi zjawisko przyrostu
naturalnego o wartości ujemnej1. W latach 2015 – 2017 liczba mieszkańców spadła o 556
osób, czyli 1,6 %. Podobny problem występuje w całym województwie podkarpackim.
Według demograficznej prognozy Głównego Urzędu Statystycznego tendencja spadkowa
liczby ludności będzie wzrastać.
Tabela 3: Wskaźnik gęstości zaludnienia w Mieście Jaśle w latach 2015 -2017
Lata
Gęstość zaludnienia (os/km2)
986
2015
978
2016
971
2017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pogłębiający się kryzys demograficzny potwierdzają również dane przedstawione w
tabeli nr 3. Od 2015 r. do 2017 r. odnotowano spadek gęstości zaludnienia o 15 osób na km2.
Tabela 4: Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w
Mieście Jaśle w latach 2015 – 2017
Wiek przedprodukcyjny
Lata
2015
2016
2017

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Liczba osób

(%)

Liczba osób

(%)

Liczba osób

(%)

5 683

15,8

22 829

63,4

7 489

20,8

5 541

15,5

22 448

62,8

7 724

21,7

5 477

15,4

22 006

62,0

7 926

22,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Populację Miasta Jasła

charakteryzuje wzrastający odsetek osób w wieku

poprodukcyjnym (wzrost o 5,8%), przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym (spadek o 3,6%) i osób w wieku produkcyjnym (spadek o 3,6%).
Podobne zjawisko można zaobserwować w skali województwa, a nawet całego kraju.
Tendencja spadkowa wskazana w Mieście Jaśle w latach 2015-2017 jest jedynie częścią
długoletniego procesu starzenia się społeczeństwa w Polsce.

Tempo wzrostu liczby ludności decyduje o kształtowaniu się struktury demograficznej kraju. Jego stałym
czynnikiem jest przyrost naturalny, czyli różna pomiędzy liczbą urodzeń i liczbą zgonów w danym okresie i na
danych obszarze. Charakteryzują go dwie wartości dodatnia (liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów) i
ujemna (liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń). Jeżeli na danym terenie występuje wartość ujemna,
wówczas
zachodzi
zjawisko
ubytku
naturalnego.
Przyrost
naturalny,
https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/przyrost%20naturalny.html , (dostęp: 17.10.2018r.).
1
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Tabela 5: Struktura wiekowa mieszkańców Miasta Jasła w dniu 31. 12. 2017 roku
Grupa wiekowa
Liczba mieszkańców
2916
0-9
3208
10-19
4361
20-29
5658
30-39
4917
40-49
5105
50-59
5070
60-69
4210
70+
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Z analizy danych zawartych w tabeli nr 5 wynika, iż najliczniejszą grupą mieszkańców
Miasta Jasła na koniec 2017 r. były osoby w wieku 30-39 lat, stanowiły 15,96% populacji
gminy. Drugą w kolejności grupą były osoby w wieku 50-59 lat(14,40% ), najmniej liczną
grupą byli mieszkańcy w wieku 0-9 lat (8,22%).
Tabela 6: Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w Mieście Jaśle w latach 2015-2017
Lata
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Powiat jasielski
MIGRACJE WEWNĘTRZNE
-258
-230
-301
MIGRACJE ZAGRANICZNE
0
-32

Miasto Jasło

-17

b/d
-187
-151
b/d
-30
-10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Powyższe dane statystyczne wykazują, iż najwyższe saldo ujemne migracji w Mieście
Jaśle wystąpiło w 2016 roku -187 osób migracji wewnętrznej i -30 osób migracji
zagranicznej.

2.3.

Edukacja

Gminy są odpowiedzialne za zapewnienie kształcenia i wychowania w sieci punktów
przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych 2. Obowiązkiem
jednostki samorządu terytorialnego jest realizacja zadań oświatowych w tym m.in.
zapewnienie warunków do działania oraz obsługa administracyjna.
Miasto Jasło jest odpowiedzialne za prowadzenie następujących placówek
oświatowych:

Dz.U.2018.0.996 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

2

12

1. Szkoła Podstawowa Nr 1;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej;
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Bp. Ignacego Krasickiego;
4. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stefana Jaracza;
5. Zespół Szkół Miejskich Nr 1- Szkoła Podstawowa Nr 6, Przedszkole Miejskie Nr 12;
6. Zespół Szkół Miejskich Nr 2- Szkoła Podstawowa Nr 11, Przedszkole Miejskie Nr 13;
7. Zespół Szkół Miejskich Nr 3- Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami
Integracyjnymi, Przedszkole Miejskie nr 9;
8. Zespół Szkół Miejskich Nr 5- Szkoła Podstawowa Nr 8 i Przedszkole Miejskie nr 15;
9. Zespół Szkół Miejskich Nr 6- Szkoła Podstawowa nr 10, Przedszkole Miejskie nr 14;
10. Przedszkole Miejskie Nr 1;
11. Przedszkole Miejskie Nr 2;
12. Przedszkole Miejskie Nr 3;
13. Przedszkole Miejskie Nr 6;
14. Przedszkole Miejskie Nr 10;
15. Przedszkole Miejskie Nr 11.
Pierwszym etapem edukacyjnym dziecka jest przedszkole, które obok rodziny ma
ogromny wpływ na jego kształcenie oraz osobowość. Grupa przedszkolna jest
środowiskiem, gdzie najmłodsi nawiązują nowe kontakty, zdobywają umiejętności
społeczne oraz doskonalą wszystkie sfery rozwojowe. Na terenie Miasta Jasła funkcjonuje
17 przedszkoli (bez specjalnych) i placówek przedszkolnych (w przypadku 11 organem
prowadzącym jest Miasto Jasło).
Tabela 7:Liczba przedszkoli, miejsc w przedszkolach oraz ilość dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Jasła
w latach 2015-2017 (bez specjalnych)
Rodzaj placówki

przedszkola

miejsca w
przedszkolach

dzieci w
oddziałach

2015

2016

2017

Ogółem

14

14

17

prowadzone przez gminę

9

11

11

Ogółem

1260

1483

1577

prowadzone przez gminę

925

1078

1100

Ogółem

1153

1400

1477

prowadzone przez gminę

889

1061

1079

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych GUS
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Z analizy powyższych danych wynika, iż odsetek dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego z roku na rok wzrasta. W 2017 roku do jasielskich przedszkoli uczęszczało
1477 dzieci, z czego 1079 edukowało się w placówkach podległych pod Wydział Oświaty
Urzędu Miasta. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ilość zapewnionych miejsc w oddziałach
przedszkolnych na terenie Miasta Jasła jest wyższa, niż liczba korzystających dzieci.
Kolejnym, niezwykle ważnym etapem w życiu każdego młodego człowieka jest szkoła
podstawowa. To tu dzieci uczą się systematyczności, współpracy i norm społecznych
obowiązujących w dorosłym życiu. Miasto Jasło liczy 11 placówek edukacyjnych (szkoły
podstawowe), wśród których znajdują się również oddziały dwujęzyczne i integracyjne.

Tabela 8: Liczba szkół podstawowych oraz ilość uczniów w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jasła w
latach 2015-2016

Lata

Liczba

Liczba

Liczba

szkół

oddziałów

uczniów

2015

11

121

2560

2016

11

115

2366

2017

11

138

2759

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych GUS

Jak wynika z powyższej tabeli w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jasła łącznie

edukuje się około dwóch i pół tysiąca uczniów rocznie. Zachowana jest niewielka tendencja
wzrostowa, która wynika z ustawowej likwidacji gimnazjów. W 2015 roku było to 121
oddziałów liczących 2560 uczniów. W roku 2018 liczba oddziałów wzrosła o 17 licząc już
2759 uczniów.
Czas edukacyjny obejmujący lata gimnazjum to etap dużych zmian. Etap wyborów
i podejmowania ważnych decyzji. To czas niezwykle ważny i mający wpływ na dorosłe –
zawodowe – kierunkowe życie każdego nastolatka.
Tabela 9:Liczba szkół gimnazjalnych oraz ilość uczniów w szkołach gimnazjalnych na terenie Miasta Jasła w
latach 2015-2017
Lata

Liczba szkół

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

2015

6

53

1323

2016

6

52

1252

2017

1

36

837

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych GUS
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W latach badanych nastąpił spadek liczby klas gimnazjalnych, co jest efektem zmian
ustawowych, zgodnie z którymi placówki gimnazjalne są wygaszane.

2.4.
.

Rynek pracy i gospodarka

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na terenie Miasta Jasła w okresie

2015-2017

zaobserwowano

spadek

liczby

osób

bezrobotnych.

Największa

liczba

bezrobotnych była zarejestrowana w 2015 roku, co stanowiło łącznie 2370 osób, w tym 1286
kobiet. W mieście Jaśle na koniec IV kwartału 2017 roku bez pracy pozostawało 1680 osób,
w tym 970 kobiet (co stanowiło 57,7% ogółu osób bezrobotnych).
Tabela 10: Liczba osób bezrobotnych w Mieście Jaśle w latach 2015 – 2017
Lata
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
2015
2370
1084
2016
2020
877
2017
1680
710
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

1286
1143
970

Poniżej została przedstawiona tabela z zarejestrowanymi bezrobotnymi mieszkańcami
miasta Jasła z podziałem na grupy wiekowe.
Tabela 11: Wykaz zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Miasta Jasła według wieku w latach 20152017
Lata
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Liczba osób
OGÓŁEM
2370
2020
1680
DO 24 LAT
282
184
143
25-34 LATA
667
536
428
35-44 LATA
593
583
473
45-54 LATA
488
429
388
55-59 LATA
243
193
182
60-64 LATA
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Udział procentowy
100 %
100 %
100 %
11,9 %
9,1 %
8,5 %
28,1 %
26,5 %
25,4 %
25,0 %
28,8 %
28,1 %
20,6 %
21,2 %
23,1 %
10,2 %
9,5 %
10,8 %

97
2015
95
2016
66
2017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

4,2 %
4,9 %
4,1 %

Z danych zawartych w tabeli nr 11 wynika, iż najliczniejszą grupą osób bezrobotnych
w Jaśle w latach 2016-2017 były osoby w wieku 35-44 lat. Drugą najliczniejszą grupą były
osoby w wieku 25-34 lat. Udział osób w wieku 18-24 lata spadł z poziomu 11,9 % w roku
2015 do poziomu 8,5 % w roku 2017. Spadek bezrobocia można uzasadnić tym, że wiele
osób wyjechało do większych aglomeracji oraz za granicę.
Dodatkowo powstały m.in. dwa programy dla osób bezrobotnych:
1)Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim;
2)Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim,
które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy.
Tabela 12: Wykaz zarejestrowanych osób bezrobotnych w Jaśle według czasu pozostawania bez pracy w
latach 2015-2017
Lata

Liczba osób
OGÓŁEM

2015
2016
2017

Udział procentowy

2370
2020
1680
DO 1 MIESIĄCA
2015
187
2016
183
2017
131
1-3 MIESIĄCE
2015
419
2016
346
2017
297
3-6 MIESIĘCY
2015
329
2016
238
2017
208
6-12 MIESIĘCY
2015
348
2016
242
2017
204
12-24 MIESIĄCE
2015
372
2016
316
2017
233
POWYŻEJ 24 MIESIĘCY
2015
715
2016
695
2017
607
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
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100 %
100 %
100 %
7,9 %
9,1 %
7,8 %
17,6 %
17,1 %
17,6 %
13,9 %
11,8 %
12,4 %
14,7 %
12,0 %
12,1 %
15,7 %
15,6 %
13,8 %
30,2 %
34,4 %
36,3 %

Z powyższych danych wynika, że w latach 2015-2017 największą grupę osób
bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. Udział tej
grupy wśród osób bezrobotnych oscyluje w granicach przekraczających 30%, co jest
niepokojącym i niepożądanym wynikiem. Wśród pozostałych grup zanotowano spadki –
wśród osób pozostających bez pracy 3-6 miesięcy – z 13,9 % w 2015 roku do poziomu 12,4%
w roku 2017.
Instytucją podejmującą działania w zakresie zapobiegania zjawisku bezrobocia oraz
prowadzącą politykę aktywizacji zawodowej jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle jako instytucja odpowiedzialna za koordynację wsparcia
kierowanego do osób bezrobotnych, pracodawców, osób zagrożonych zjawiskiem bezrobocia
czy dewaforyzowanych na rynku pracy podejmuje szereg działań mających na celu poprawę
na jasielskim rynku pracy. Przykładowymi formami działania PUP są między innymi:
a) Pośrednictwo pracy – czyli udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
mieszkańcom Miasta Jasła, w zdobyciu zatrudnienia, a także pracodawcom w
pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W 2017 roku do
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle wpłynęło 2474 oferty pracy, w tym 47 ofert
skierowanych dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert dotyczyło pracy dla osób
w zawodzie: sprzedawca (259), spawacz (91), magazynier (72) oraz kierowca
samochodu dostawczego (59).
b) Poradnictwo zawodowe – jest to udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy
mieszkańcom Miasta Jasła pomocy w wyborze właściwego dla nich zawodu przy
wykorzystaniu indywidualnych zainteresowań i kwalifikacji. W ramach poradnictwa
PUP udziela także pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy w ich
zakładach wśród osób zgłoszonych bądź zarejestrowanych w urzędzie. W 2017 roku
poradnictwem zawodowym objętych zostało 1492 osób bezrobotnych, w tym: 514
osób skorzystało z porad indywidualnych, 109 z porad grupowych, 869 osób
skorzystało z informacji zawodowej, 31 osób z tej grupy uczestniczyło w szkoleniu:
„Aktywne metody poszukiwania pracy”.
Świadczenia obligatoryjne dla osób bezrobotnych - w postaci zasiłków dla osób
bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Innymi ważnymi podmiotami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej ludności
Miasta Jasła są:
a) prywatne agencje zatrudnienia świadczące specjalistyczne usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy w kraju jak i zagranicą, poradnictwa
17

zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oraz ustalania
indywidualnej ścieżki kariery;
b) instytucje

szkoleniowe

(publiczne

oraz

niepubliczne)

prowadzące

edukację

pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów. W rejestrze instytucji szkoleniowych
w dniu 13 lipca 2018 roku znajdowało się 20 instytucji mających swoją siedzibę na
terenie Jasła;
c) Młodzieżowe Centrum Kariery – Podkarpackie Ochotnicze Hufce Pracy, Instytucje
dialogu społecznego czyli organizacje i instytucje zajmujące się problematyką
bezrobocia i aktywizacji na rynku pracy: organizacje związków zawodowych,
pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z
publicznymi służbami zatrudnienia w zakresie realizacji zadań określonych ustawą.

2.5.

Przedsiębiorczość

Tabela 13: Wykaz liczby podmiotów gospodarki narodowej, wpisanych do rejestru REGON w Mieście Jaśle
w latach 2015-2017, w podziale na sektory własnościowe

Lata

Liczba
podmiotów ogółem

Sektor publiczny
(udział)

Sektor prywatny
(udział)

131
3582
(3,51%)
(96,13%)
134
3570
2016
3723
(3,59%)
(95,89%)
131
3616
2017
3780
(3,46%)
(95,66%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
2015

3726

Na terenie Miasta Jasła funkcjonuje podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Podstrefa Miasta Jasła obejmuje 4 rejony
inwestycyjne zlokalizowane w: Warzycach (Osiedle Jasło-Brzyszczyki), Niegłowicach
(osiedle Jasło-Niegłowice), Jedliczu oraz Rymanowie. Łączny obszar podstrefy Jasło to
61,03 ha.
Na terenie podstrefy Jasło działają następujące podmioty, które otrzymały zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej:
● Baltic Wood S.A – producent paneli podłogowych;
● Pol-Panel sp z o.o. – producent mebli;
● Nowy Styl sp z o.o. – producent krzeseł;
● Rymatex sp z o.o.- producent siatek do tarcz szlifierskich;
● Polymernet sp z o.o. – producent węży siatkowych.
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Łączne zatrudnienie w ww. podmiotach wynosi blisko 1500 osób, nakłady
inwestycyjne poniesione na rozwój zakładów produkcyjnych przez przedsiębiorców wynoszą
140 mln złotych (dane za II kwartał 2016 r.) Strefą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A.3

2.6.

Działalność Organizacji Pozarządowych i system wolontariatu

2.6.1. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to tzw. „trzeci sektor”, to podmioty, które nie należą do
jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i nie są nastawione na zysk.
Definicję tych organizacji określa m.in. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin ten jest uniwersalny, ponieważ inne akty
prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej np. w rozumieniu Ustawy z
dnia 23czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym „organizacjami pozarządowymi są:
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, – osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. (art. 3 ust 2)4”.
Aktywność społeczna mieszkańców wpływa na procesy rozwojowe każdej jednostki
samorządu terytorialnego. Powszechnym wyznacznikiem poziomu aktywności społeczności
lokalnej jest angażowanie się mieszkańców w działalność organizacji pozarządowych.
Na terenie Miasta Jasła w lipcu 2018 roku zarejestrowanych było 170 organizacji
pozarządowych5, działały w bardzo wielu obszarach związanych z polityką społeczną i na
rzecz wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta.
Rada Miasta Jasła mając na uwadze znaczenie organizacji pozarządowych co roku w drodze
uchwały przyjmuje do realizacji „Roczny Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. działalności pożytku publicznego”. W 2018 roku głównym celem Programu jest
kształtowanie partnerstwa Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych
działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie
aktywności lokalnej6.
3

https://um.jaslo.pl/pl/specjalna-strefa-ekonomiczna/
Co to są organizacje pozarządowe? http://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-organizacje-pozarzadowe , (23.10.2018 r.)
5
https://mojepanstwo.pl/dane/gminy/668,jaslo/ngo
6
Roczny Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego, str. 3.
4
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Priorytetowe zadania publiczne realizowane w 2018 roku to:
 świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami, które z powodu wieku choroby wymagają pomocy innych osób oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi;
 zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku
dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić;
 udzielenie

schronienia

osobom

tego

pozbawionym,

w

postaci

przyznania

tymczasowego miejsca w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i
innych miejscach do tego przeznaczonych;
 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego;
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 wspieranie inicjatyw promujących aktywność osób starszych i współpracę
międzypokoleniową;
 wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu realizację zadań publicznych ze
znacznym udziałem wkładu własnego Wnioskodawców;
 wspieranie twórczych działań mieszkańców poprzez organizację konkursów,
koncertów, warsztatów, plenerów, wystaw i wydawnictw oraz innych inicjatyw z
zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego np. prowadzenie zespołu
artystycznego;


wspieranie prowadzenia świetlic oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących
pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, na terenie miasta Jasła;

 tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych
do dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania
narkotyków, palenia papierosów;
 organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję,
członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną;
 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wraz programem zachowań
prozdrowotnych dot. m.in. profilaktyki uzależnień;
 wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu;
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 wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczo –
gaśniczych7.”
W budżecie Miasta Jasła na 2018 r. zaplanowano zabezpieczenie środków na realizację
Programu w łącznej wysokości 2 047 319 zł, w tym:
1) pomoc społeczna w kwocie 1 762 319 zł;
2) kultura i sztuka w kwocie 50 000 zł;
3) przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i
narkomanii w kwocie 215 000 zł;
4) inicjatywy lokalne 20 000 zł8.
Tabela 14: Liczba organizacji pozarządowych, z którymi współpracowało Miasto Jasłooraz środki przekazane
organizacjom pozarządowym na realizację zadań w latach 2015 2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba organizacji pozarządowych z którymi
współpracowano

15

16

16

Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania

15

16

15

1 795 781

1 789 851

1 925 328

Wartość przekazanych dotacji dla organizacji
pozarządowych

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Jaśle.

Jak wynika z danych w 2017 roku współpracowano z 16 organizacjami
pozarządowymi, zadania zlecono 15 podmiotom, oraz przekazano im dotacje na łączną kwotę
1 925 328 zł.
2.6.2. Wolontariat
Wolontariat to słowo wywodzące się z języka łacińskiego gdzie voluntarius oznacza
dobrowolny. Przez wolontariat należy rozumieć dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na
rzecz innych wykraczającą poza związki rodzinno-przyjacielskie. Zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz .U.2018r.
poz. 450 )

wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia

wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ww. ustawie.

7
8

Tamże. s. 5-6.
Tamże., s.6.
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Wolontariat pomaga budować zdrowe poczucie własnej wartości oparte na
obiektywnych faktach – pracy wykonanej w wolontariacie.
Na terenie Miasta Jasła wsparcie wolontarystyczne prowadzone jest przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe jak również inne
podmioty m.in. Jasielski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle instrument wsparcia w postaci wolontariatu po
raz pierwszy wprowadził w 2013 r. w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w
mieście Jaśle”. Wsparciem wolontariuszy objęto wówczas trzy grupy społeczne, tj. rodziców
dzieci niepełnosprawnych, osoby wykazujące problemy opiekuńczo – wychowawcze, a także
osoby niepełnosprawne oraz ich otoczenie. Wolontariat stanowił

duże wsparcie dla

pracowników socjalnych i asystentów rodziny w rozwiązywaniu lokalnych problemów
społecznych. Po zakończeniu realizacji projektu, Zarządzeniem NR KO.021.19.2015
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 12.10.2015r. przyjęto
Program wolontarystyczny realizowany w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin
dla Miasta Jasła na lata 2015-2017. Bezpośrednimi odbiorcami Programu były rodziny
przeżywające

trudności

w wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczej.

Program

realizowany był w latach 2015-2017. Praca wolontariuszy polegała w szczególności na
pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacji czasu wolnego dla dzieci,
rozmów

wspierających

i motywujących,

ćwiczeń

ogólnorozwojowych

(manualnych,

logopedycznych), pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, rehabilitacji ruchowej, pomocy
w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, pomocy w obsłudze komputera.
Od stycznia 2018r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
utworzono Sekcję ds. wolontariatu. Do zadań sekcji należy m.in. promocja wolontariatu,
opracowanie i wdrożenie programu wolontarystycznego, pozyskanie wolontariuszy i
przygotowanie

porozumień

z wolontariuszami,

monitorowanie

pracy

wolontariuszy,

współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami
działającymi na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin, prowadzenie dokumentacji
związanej z wolontariatem, w tym ewidencja wolontariuszy.
Pomieszczenia sekcji wyremontowano i wyposażono w ramach Projektu „Poprawa
dostępności usług w zakresie pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby wolontariuszy, z którymi
zawarto porozumienia oraz liczbę rodzin objętych wsparciem wolontariuszy w latach 20152017.
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Tabela 15:Liczba wolontariuszy oraz liczba rodzin objętych wsparciem wolontariusza w latach 20152017r.
Wyszczególnienie

2015

2016
47

Liczby wolontariuszy

2017
19

12

Liczba rodzin objętych
49
16
12
wsparciem wolontariusza
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle na podstawie danych MOPS w Jaśle

2.7.

Zasoby mieszkaniowe Miasta Jasła

Poniżej w tabeli przedstawiono zasoby mieszkaniowe (budynki mieszkalne) w mieście
Jaśle w latach 2015-2017.
Tabela 16: Budynki mieszkalne w mieście Jaśle w latach 2015-2017
Lata
2015

Budynki mieszkalne
5017

2016

5047

2017

5065

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Jak wynika z danych powyżej na koniec roku 2017 łączna ilość budynków
mieszkalnych stanowiła 5065. W roku 2017 liczba budynków mieszkalnych zwiększyła się o
48 w stosunku do roku 2015.W latach badanych odnotowano również wzrost ilości
budowanych mieszkań.
Kolejna tabela pokazuje zasoby mieszkaniowe, na terenie miasta Jasła.
Tabela 17: Zasoby mieszkaniowe w mieście Jasło w latach 2015-2017
Lata
2015
2016
2017

Mieszkania

Izby

Powierzchnia użytkowa
mieszkań

12530

48930

865787 m²

12562

49125

869873 m²

12589

49271

873186 m²

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
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Na podstawie danych przedstawionych powyżej stwierdzić należy wzrost wszystkich
zasobów mieszkaniowych w latach 2015-2017. W tabeli poniżej przedstawiona została
przeciętna liczba przypadająca na jedno mieszkanie na terenie miasta Jasła.
Tabela 18: Wskaźniki przeciętnej na jedno mieszkanie w mieście Jasło w latach 2015-2017
Lata

Przeciętna
powierzchnia użytkowa

2015
2016
2017

Przeciętna liczba izb

Przeciętna liczba osób

69,1 m²

3,91

2,87

69,2 m²

3,91

2,84

69,4 m²

3,91

2,82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując przedstawione powyżej wyniki stwierdzić należy stopniowy wzrost
przeciętnej powierzchni użytkowej na 1 mieszkanie. Powoduje to zmniejszenie przeciętnej
liczby osób na 1 mieszkanie. W przypadku liczby izb przypadających na jedno mieszkanie nie
odnotowano zmian w przeciągu lat 2015-2017.

3. System pomocy społecznej
Jednostką organizacyjną Miasta Jasła, która realizuje zadania własne i zlecone z
zakresu pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Działalność Ośrodka obejmuje m. in. wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie im życia w warunkach godności człowieka,
podejmowanie czynności, które doprowadzą potrzebujących do życiowego usamodzielnienia
oraz integracja ze środowiskiem. Do zdań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
należy m.in. świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wskazanym w ustawie o
pomocy społecznej.
W tabeli poniżej przedstawiono świadczenia pieniężne i niepieniężne realizowane
przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych oraz zleconych zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej.
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Świadczenia pieniężne

Tabela 19: Świadczenia pieniężne i niepieniężne realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z ustawa o pomocy społecznej

Wypłacane w ramach zadań własnych
Zasiłki stałe, okresowe, celowe.

Zasiłki specjalne celowe.

Zasiłki celowe z tytułu:
 zdarzenia losowego;
 forma biletu kredytowego.

Zasiłki, pożyczki, pomoc w naturze na
usamodzielnienie się.

Realizowane w ramach zadań własnych

Świadczenia
niepieniężne

Wypłacane w ramach zadań własnych fakultatywnych

Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne.
Schronienie, dożywianie niezbędne ubranie.
Usługi opiekuńcze.

Realizowane w ramach zadań własnych
fakultatywnych
Prowadzenie domu pomocy społecznej, ośrodków
wsparcia.
Podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z potrzeb gminy.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sferze
aktywizacyjnej.

Wypłacane w ramach zadań zleconych
Wynagrodzenia za sprawowanie opieki.



Realizowane w ramach zadań zleconych
Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Wsparcie specjalistyczne: schronienie, posiłek
ubranie dla cudzoziemców
o których mowa w art. 5a

Sprawowanie pogrzebu.
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
zdrowotne.
Źródło: Opracowania własne na podstawie ustawy o pomocy społecznej
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Zasiłki celowe z tytułu:
klęski żywiołowej lub ekologicznej;
dla cudzoziemców o których mowa w
art. 5a

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w 2017 roku wydatkował kwotę 45 583 349,07zł złotych
z czego:
a) 31 410 936,01 zł stanowiły wydatki na realizację zadań zleconych;
b) 7 901 480,09 zł stanowiły wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z
budżetu Gminy;
c) 6 153 278,66 zł stanowiły wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z
budżetu państwa ;
d) 117 654,31 zł stanowiły wydatki finansowane w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz wkładu krajowego.
Kwota wydatków poniesionych przez MOPS w Jaśle w 2017 roku stanowiła 27,35%
budżetu Miasta Jasła.
Tabela 20: Struktura wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w roku 2017 w podziale na
poszczególne rodzaje zadań
Rodzaj

Kwota

Zadania zlecone
Finansowane
Zadania własne

z budżetu Gminy
Finansowane
z budżetu Państwa

Projekt konkursowy

Finansowany z EFS +
wkład krajowy

RAZEM

Udział %

31 410 936,01 zł

68,91%

7 901 480,09 zł

17,33%

6 153 278,66 zł

13,50%

117 654,31 zł

0,26%

45 583 349,07 zł

100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle.

Tabela 21: Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jaśle w latach 2015- 2017
Wyszczególnienie
2015
2016
Osoby którym udzielono pomocy i wsparcia
3409
3134
Liczba osób
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie
2274
2138
Liczba osób
1751
1639
W tym osoby długotrwale korzystające
1356
1276
Wiek produkcyjny
207
222
Wiek poprodukcyjny
1471
1428
Liczba rodzin
1321
1234
Kobiety w rodzinach
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2017
2622
1969
1517
1167
227
1347
1140

1022
949
Kobiety długotrwale korzystające
953
895
Mężczyźni
729
690
Mężczyźni długotrwale korzystający
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle

876
829
641

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż liczba osób,
którym MOPS w Jaśle udzielił pomocy i wsparcia w latach 2015 – 2017 spadła. Dla
przykładu w 2017 roku odnotowano spadek o 23,10% w stosunku do roku 2015. Widoczny
jest również spadek liczby osób długotrwale korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaśle.
Tabela 22: Liczba osób i rodzin terenu miasta Jasła, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
przyznał w latach 2015 – 2017 świadczenia pomocy społecznej ze względu na ich rodzaj
Wyszczególnienie
2015
2016
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne
1451
1375
Liczba osób ogółem
1376
1325
Liczba rodzin
3471
3204
Liczba osób w rodzinach
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne
946
876
Liczba osób ogółem
631
581
Liczba rodzin
2005
1826
Liczba osób w rodzinach
Osoby i rodziny z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy
1548
1482
Liczba osób ogółem
1471
1457
Liczba rodzin
3623
3441
Liczba osób w rodzinach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle.

2017
1256
1216
2832
820
562
1667
1390
1373
3091

Dane w powyższej tabeli wskazują, iż liczba osób, którym MOPS w Jaśle udzielił
świadczeń w latach 2015-2017 spadła. Dla przykładu liczba osób, którym udzielono wsparcia
pieniężnego w 2017 roku odnotowano spadek o 13,40 % do roku 2015.Widoczny jest również
spadek liczby osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Tabela 23: Zestawienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej przyznanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w latach 2015 – 2017
Wyszczególnienie
2015
2016
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – zasiłek stały
321
326
Liczba osób ogółem
2984
3197
Liczba świadczeń
1 241 497
1 492 634
Kwota świadczeń w złotych
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – zasiłek okresowy
1049
1003
Liczba osób ogółem
7 428
7 253
Liczba świadczeń
1 983 429
2 081 137
Kwota świadczeń w złotych
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie pieniężne – zasiłek celowy
1367
1298
Liczba osób ogółem
3 064 802
2 856 594
Kwota świadczeń w złotych
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2017
321
3204
1 501 171
885
6 768
1 896 587
1195
2 554 339

Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne – posiłek
814
731
662
Liczba osób ogółem
103 589
93 287
86 263
liczba świadczeń
345 077
346 049
302 388
Kwota świadczeń w złotych
W tym: posiłek dla dzieci
724
654
580
Liczba osób ogółem
86 257
78 885
71 606
Liczba świadczeń
301 077
286 658
261 754
Kwota świadczeń w złotych
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne – schronienie
35
31
39
Liczba osób ogółem
7743
6189
7840
Liczba świadczeń
230 000
250 000
270 000
Kwota świadczeń w złotych
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężna – sprawienie pogrzebu
1
1
3
Liczba osób ogółem
1
1
3
Liczba świadczeń
3271
2500
7900
Kwota świadczeń w złotych
Osoby i rodziny którym przyznano świadczenie niepieniężne – odpłatność Gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej
44
55
61
Liczba osób ogółem
413
524
659
Liczba świadczeń
875 543
1 094 776
1 338 516
Kwota świadczeń w złotych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle.

Dane w powyższej tabeli wskazują, iż liczba osób, którym MOPS w Jaśle udzielił
świadczeń pieniężnych w zasiłkach w latach 2015-2017 spadła. Dla przykładu liczba osób,
którym udzielono zasiłku okresowemu w 2017 roku odnotowano spadek o 15,63% do roku
2015.
Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli należy stwierdzić, że MOPS w
Jaśle przeznaczył środki niepieniężne na posiłek, schronienie, sprawienie pogrzebu oraz
odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.
Należy stwierdzić, iż liczba osób, którym MOPS w Jaśle udzielił pomocy i wsparcia w
zakresie (nieodpłatnym) posiłków oraz odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy
społecznej latach 2015 – 2017 spadła. Dla przykładu w 2017 roku odnotowano spadek
udzielania posiłków o 21,28 % w stosunku do roku 2015.
Widoczny jest natomiast wzrost liczby uzyskiwanego wsparcia z zakresie schronienia
(wzrost o 11,43% w stosunku do 2015) oraz sprawienie pogrzebu (wzrost w 2017 o 300% w
stosunku do 2015).
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4. Projekty na rzecz wyłączenia społecznego osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej9:
Miasto Jasło przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle
podejmuje szereg działań ukierunkowanych na wsparcie i rozwój lokalnej społeczności a tym
samym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup społecznych zagrożonych
tym zjawiskiem. Podejmując działania w obszarze wykluczenia społecznego wdrożono wiele
niekonwencjonalnych metod , które były możliwe do zastosowania dzięki realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Już w 2008
roku rozpoczęto realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” który
był pierwszym projektem realizowanym przez Miasto/Ośrodek współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej ukierunkowanym na aktywizację społeczną i zawodową osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowany był także Program
Aktywności Lokalnej skierowany do takich grup jak m.in. osoby niepełnosprawne, rodziny
wykazujące problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzice dzieci niepełnosprawnych. W
ramach Programu uczestnicy otrzymali wsparcie m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej. Projekt objął wsparciem 543 osoby, a jego realizacja
zakończyła się we wrześniu 2015 roku. Dzięki projektom które uzyskały dofinansowanie w
poprzedniej perspektywie programowania udało się także wdrożyć niestandardowe metody
pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym osobami zaburzonymi psychicznie.
Uzyskanie przez Miasto Jasło dofinansowania w ramach projektu ”Poprawa
dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliło na poszerzenie działań na rzecz
mieszkańców miasta. W ramach projektu wyremontowano i wyposażono pomieszczenia w
których od stycznia 2018 roku funkcjonuje m.in. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych,
Klub Integracji Społecznej, Sekcja ds. wolontariatu oraz Sekcja ds. pomocy środowiskowej.
Funkcjonowanie i realizacja wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy dla Osób
starszych oraz Klubu Integracji Społecznej w latach 2018-2019 jest możliwa dzięki uzyskaniu
dofinansowania ze środków EFS na realizację projektów „Akademia Pełni Życia” oraz
„Kreatywni i samodzielni”.

9
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Wykres 1: Infrastruktura Pomocy Społecznej utworzona w ramach projektu „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”

Projekt „Poprawa dostępności usług
w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”w ramach RPO
WP na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa VI,
Działanie 6.2
(dofinansowanie 2 034 623,71 zł)

Klub Integracji Społecznej

Dzienny Dom Pomocy

Sekcja ds. wolontariatu

Sekcja ds. pomocy
środowiskowej

Projekt „Kreatywni i
Samodzielni” dofinansowany
z Funduszy Europejskich,
realizowany w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa VIII,
Działanie 8.1 Okres
realizacji: 01.01.2018r. 31.12.2019r. (dofinansowanie
405 354,18 zł)

Projekt „Akademia Pełni
Życia” dofinansowany
z Funduszy Europejskich,
realizowany w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa VIII,
Działanie 8.3 Okres realizacji:
01.01.2018r. - 31.12.2019r.
(dofinansowanie
1 866 111,04 zł)

Środki własne

Środki własne
Środki wojewody
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Od marca 2017 roku realizowany jest także projekt „Kierunek – Rodzina”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego wsparciem zostały objęte
rodziny z dziećmi, w tym rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej. Rodziny w nim uczestniczące mają możliwość skorzystania

m.in. z

asystentury rodzinnej, terapii rodzin, poradnictwa specjalistycznego, warsztatów kierowanych
zarówno do rodziców jak i dzieci.
Tabela 24: Projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w
latach 2015-2018 na rzecz włączenia społecznego
Tytuł/odbiorcy wsparcia/formy wsparcia

Okres realizacji

Wartość projektu

„Czas na aktywność w mieście Jaśle” (PO KL Priorytet
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1) Projekt adresowany
był do osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo i/lub
zatrudnionych z terenu Miasta Jasła, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. W ramach projektu realizowane były

01.01.2008r.-

kontrakty socjalne oraz Podprogramy Aktywności

30.09.2015r.

Lokalnej kierowane do osób niepełnosprawnych, rodziców

3 695 970,07 zł
(wkład własny JST:
391 192,81 zł)

wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz dla osób z
problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W
ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci
m.in. kursów zawodowych, staży zawodowych, asystenta
rodziny oraz wolontariatu.”
„Masz szansę być aktywnym” (PO KL Priorytet VII,
Działanie 7.4). Projekt adresowany był do 15 osób
niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem o
niepełnosprawności ze względu na zaburzenia psychiczne,
niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej,
zamieszkałych na terenie Miasta Jasła. W ramach

01.07.2014r. –
30.06.2015r.

300 381,06 zł (w
całości sfinansowany
ze środków EFS)

projektu uczestnicy uzyskali wsparcie w postaci m.in.
asystenta osoby niepełnosprawnej, kursów zawodowych
oraz staży zawodowych.
„Kierunek Rodzina” (RPO WP, Oś Priorytetowa VIII,
Działanie 8.4). Projekt adresowany jest do 120 rodzin z
dziećmi zamieszkałych w Jaśle lub kwalifikujących się do

01.03.2017r. –

objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu

31.12.2018r.

ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to
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477 188,90 zł (w tym
wkład własny JST:
30 501,90 zł)

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, warsztaty
skierowane do rodziców i dzieci, asystentura rodzinna,
terapia rodzin, rodziny wspierające, dogoterapia, sala
doświadczania świata.
„Akademia pełni życia” (RPO WP, Oś priorytetowa VIII,
Działanie 8.3). Projekt adresowany jest do 29 osób
niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim
na terenie miasta Jasła. W ramach projektu realizowane
są usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w

01.01.2018r. 31.12.2019r.

1 985 336,44 zł (w tym
wkład własny JST:
119 225,40)

utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia zwiększające
sprawność fizyczną, wyjazdy do placówek kulturalnych,
terapia zajęciowe, psychoterapia, prelekcje w zakresie
racjonalnego tryby życia, zajęcia rekreacyjno-towarzyskie,
praca socjalna.
„Kreatywni i samodzielni” (RPO WP, Oś Priorytetowa
VIII, Działanie 8.1). Projekt adresowany jest do 60 osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w
tym do 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo
oraz do 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do
II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych w
województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.
Projekt zapewnia wsparcie w ramach reintegracji
zawodowej: indywidualne poradnictwo zawodowe,
doradztwo zawodowe – opracowanie IPD, warsztaty

01.01.2018r. 31.12.2019r.

grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy
na rynku pracy, warsztaty ABC przedsiębiorczości, kurs
komputerowy, kursy zawodowe, 3 miesięczne staże
zawodowe. W ramach reintegracji społecznej:
indywidualna diagnoza osobowościowa, ABC emocji –
grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji
emocjonalnej, zajęcia grup samopomocowych, „Nowy ja”
– warsztaty z wizażu, arteterapia sposobem na stres,
warsztaty efektywnego gospodarowania czasem.
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle
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479 080, 28 zł
(w tym wkład własny
JST: 73 726, 10 zł)

5. Analiza obszarów strategicznych
5.1. Wsparcie rodzin z dziećmi
funkcjonowania instytucji rodziny

-

Działania

na

rzecz

prawidłowego

Rodzina stanowi naturalną grupę społeczną, w której człowiek rodzi się, wychowuje i
wchodzi w życie społeczne. Rodzina kształtuje osobowość i umożliwia rozwój moralny. Brak
trwałych, pozytywnych relacji z najbliższymi odbija się niekorzystnie na rozwoju psychiki
człowieka. Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem do
napięć i frustracji zarówno dla dorosłych członków, jak i dzieci. W rodzinie dysfunkcyjnej
kształtują się różne negatywne zachowania. Powodują

one niekorzystne środowisko

opiekuńczo- wychowawcze i socjalizacyjne dla dziecka. Wśród wielostronnych negatywnych
przejawów zachowań członków rodziny, a szczególnie rodziców z rodziny dysfunkcyjnej
należy wymienić m.in.: zakłócenie stosunków uczuciowych lub nawet zerwanie więzi
emocjonalnych, nerwową atmosferę domową, konflikty rodzinne, agresję i przemoc w
środowisku rodzinnym.10
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy
doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej
rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe
funkcjonowanie.
a. 1 Analiza sytuacji rodzin objętych pomocą przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jaśle
Jak wynika z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2017 roku
świadczeniami

z pomocy społecznej objęto 1345 rodzin liczących 3044 osoby. Dla

porównania w 2016 roku było to 1426 rodzin, liczących 3376 osób. Analizując dane należy
zwrócić uwagę, że liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej w 2017 roku
uległa zmniejszeniu o ponad 6,5 % w porównaniu do roku 2016.

10

S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych [w:] Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki, pod red. S. Kaeula, J. Brągiel, A. W. Janke, Toruń 2004
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Tabela 25: Struktura rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Jasła, posiadających na utrzymaniu
dzieci objętych pomocą społeczną w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

Liczba rodzin z dziećmi na utrzymaniu ogółem, w tym:

612

765

500

rodziny z 1 dzieckiem

271

456

224

rodziny z 2 dzieci

216

189

166

rodziny z 3 dzieci

91

91

79

rodziny z 4 dzieci

27

23

24

rodziny z 5 dzieci i więcej

7

6

7

187

179

168

Rodziny niepełne korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej

2016

2017
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Dane przedstawione w tabeli powyżej wskazują, że w 2017r. nastąpił spadek o ponad 18%
rodzin korzystających z pomocy społecznej posiadających na utrzymaniu dzieci w
porównaniu do roku 2015r. Z danych MOPS w Jaśle wynika również, że w badanych latach
rodziny mające na utrzymaniu jedno dziecko stanowiły najliczniejszą grupę wśród rodzin
korzystających z pomocy społecznej posiadających na utrzymaniu dzieci. Zgodnie z danymi,
rodziny niepełne w 2017r. stanowiły 33,60% ogółu rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.
Tabela 26: Przyczyny przyznania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Ubóstwo

1207

1226

1121

Sieroctwo

1

4

1

Bezrobocie

928

862

787

Bezdomność

49

51

53

Potrzeba ochrony macierzyństwa

191

193

183

Niepełnosprawność

675

644

610

Długotrwała lub ciężka choroba

481

434

487

187

214

223

Przemoc w rodzinie

10

12

8

Alkoholizm

51

43

48

Trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK

8

6

10

Zdarzenie losowe

9

3

2

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gosp. domowego
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Z powyższych danych wynika, iż najczęstszą przyczyną udzielanego wsparcia w
latach badanych jest ubóstwo, które definiowane jest w tym przypadku jako uzyskiwanie
dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego pomocy społecznej . Wsparcie z tego
tytułu w roku 2017 zostało udzielone 1121 rodzinom co stanowiło ponad 46% ogółu spośród
wszystkich ww. przesłanek.
Od 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest realizatorem Jasielskiej
Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, dzięki którym rodziny
wielodzietne mogą skorzystać

z określonego systemu ulg. Poniżej w tabeli przedstawiono

liczbę jasielskich rodzin, którym w latach 2014-2016 wydano Jasielskie Karty Dużej Rodziny
oraz Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny
Tabela 27: Liczba rodzin, którym wydano Jasielskie Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba rodzin, którym wydano Jasielskie Karty Dużej Rodziny

70

18

32

93

48

40

Liczba rodzin, którym wydano Ogólnopolskie Karty Dużej
Rodziny
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 1 maja 2004 r. realizuje zadanie
określane często jako system świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. System ten obejmuje
wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Tabela 28: Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu
alimentacyjnego w latach 2015-2017
Wyszczególnienie
Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki
rodzinne wraz z dodatkami
Liczba osób, którym przyznano świadczenie
pielęgnacyjne
Liczba osób, którym przyznano zasiłek
pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka
Liczba osób, którym przyznano świadczenia z
funduszu alimentacyjnego

2015

2016

2017

1007

1055

1345

1490

1500

1568

3607

3454

2914

266

271

251
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Jak wynika z danych, liczba rodzin, którym przyznano zasiłki rodzinne wraz z
dodatkami w latach badanych systematycznie wzrasta, dla porównania w 2017r. nastąpił
wzrost o ponad 33,5% w stosunku do roku 2015. W latach badanych wzrosła również liczba
osób, którym przyznano zasiłki pielęgnacyjne dla niepełnosprawnego dziecka oraz
świadczenie pielęgnacyjne. W 2017r. zanotowano spadek liczby osób pobierających
świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 7,38 % w porównaniu z rokiem 2016 liczby.
Od 1 kwietnia 2016r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje nowe zadnie
jakim jest świadczenie wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i
zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z danych jakimi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaśle wynika, że w 2017r. zostało złożonych 2 816 wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego. Na podstawie złożonych wniosków wydano 2 515 decyzji
w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego oraz wypłacono 37 704 świadczeń
wychowawczych. Wsparciem w ramach Programu Rodzina 500+ objęto 2 463 rodziny, w tym
3 631 dzieci. Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że liczba rodzin objęta wsparciem
przez Ośrodek w ramach ww. Programu była najliczniejszą grupą rodzin spośród wszystkich
jakie zostały objęte pomocą Ośrodka w 2017r.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 2018 MOPS w
Jaśle jest również realizatorem ww. Programu, którego głównym celem jest wyrównywanie
szans wśród uczniów.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje także świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z trenu miasta Jasła. Jak wynika z danych
zawartych w poniższej tabeli w 2017 roku pomocą materialną dla uczniów objęto 563
uczniów czyli o blisko 12 % mniej w stosunku do roku 2016 roku.
Tabela 29: Liczba uczniów objętych pomocą materialną dla uczniów w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

Liczba uczniów objętych pomocą materialną dla
uczniów

2016
720

2017
639

563
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Istotną formą niesienia pomocy realizowaną od wielu lat przez Ośrodek jest
dożywianie dzieci. Dzięki realizowanemu programowi „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w 2017r. 642 dzieci mogło skorzystać z bezpłatnych posiłków w przedszkolach
i szkołach. Niemniej jednak zgodnie z danymi liczba dzieci, którym opłacono posiłek w
szkole/przedszkolu w ramach ww. Programu maleje. W 2017r. w porównaniu do roku 2015
z bezpłatnych posiłków w szkole/przedszkolu skorzystało blisko 20% mniej uczniów.
Tabela 30: Liczba uczniów w przedszkolach i szkołach, którym opłacano posiłki w ramach Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

Liczba uczniów , którym opłacono posiłki w

2016
802

przedszkolach/szkołach

2017
722

642
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5.2.

Analiza sytuacji dziecka i rodziny w oparciu o dane oświaty

Szkoła jest instytucją społeczną, w której aktualizuje się rozwój dziecka zapoczątkowany
w rodzinie, jest miejscem nauczania i wychowania. Ma za zadanie przygotować dziecko do
tego, aby stało się człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym, zdolnym do uczestnictwa w
życiu społecznym.
Z danych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta wynika, że w Jaśle w ostatnich latach
następująca liczba dzieci i młodzieży uczęszczała do miejskich przedszkoli i szkół.
Tabela 31: Liczba dzieci w przedszkolach i szkołach w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
Wyszczególnienie

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Liczba uczniów w przedszkolach

972

1086

1106

Liczba uczniów w szkołach

3740

3483

3509
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Jak wynika z powyższych danych liczba dzieci w przedszkolach miejskich w roku
szkolnym 2017/2018 wzrosła o blisko 2% w stosunku roku 2016/2017 oraz o prawie 14% w
porównaniu z rokiem 2015/2016. Z kolei liczba uczniów w szkołach podstawowych oraz
gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 uległa zmniejszeniu o ponad 6% w porównaniu do
roku 2015/2016 niemniej jednak w odniesieniu do roku 2016/2017 nastąpił nieznaczny wzrost
liczby uczniów (0,74%).
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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez placówki oświatowe podległe pod
Wydział Oświaty Urzędu Miasta (szkoły) wynika, że najczęściej występującymi problemami
wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych były problemy opiekuńczo –
wychowawcze (np. absencja szkolna, wybryki chuligańskie, przemoc i zachowania
agresywne nieletnich wobec rówieśników, alkoholizm w rodzinie,

uzależnienia od

komputera, telewizji, gier elektronicznych i Internetu, sieroctwo emigracyjne i wynikający z
niego brak właściwej opieki, zaniedbywania przez rodziców i opiekunów, przemoc w rodzinie
wobec nieletnich). Z przekazanych danych wynika, że w 2017r. prawie dwukrotnie wzrosła
liczba dzieci, u których zaobserwowano problemy uzależnienia od komputera, telewizji, gier
elektronicznych i Internetu. Ponadto w roku 2017 trzykrotnie wzrosła liczba dzieci, u których
wystąpił problem sieroctwa emigracyjnego i wynikający z niego brak właściwej opieki.
Porównują dane z roku 2016 w roku 2017 zmniejszyła się liczba dzieci sprawiających
problemy opiekuńczo – wychowawcze i liczba dzieci wychowujących się w rodzinie
alkoholowej11.
W 2017 roku w celu poznania opinii na temat metod pracy oraz przyczyn problemów
opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach uczniów przeprowadzony został wśród
pedagogów, wychowawców oraz dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na
terenie miasta Jasła podległych pod Wydział Oświaty Urzędu Miasta sondaż diagnostyczny
(ankieta). W badaniu ankietowym wychowawcy (38 osób) oraz pedagodzy szkolni (11 osób)
zostali poproszeni o wskazanie przyczyn problemów opiekuńczo – wychowawczych w
rodzinach uczniów. Wśród przyczyn problemów opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach
pedagodzy oraz wychowawcy szkolni i przedszkolni najczęściej wskazywali na :


niewystarczającą ilość czasu jaką rodzice poświęcają dziecku,



brak konsekwencji w wychowywaniu dzieci,



uzależnienie dziecka od Internetu, gier komputerowych, telefonu,



uzależnienie rodzica od alkoholu,



bezrobocie rodziców,



samotne macierzyństwo/tacierzyństwo,



nadopiekuńczość rodziców w stosunku do dziecka,



emigrację zarobkową rodziców.

Działania, które podejmują pedagodzy oraz wychowawcy szkolni/przedszkolni w celu
wspierania funkcji wychowawczej i opiekuńczej rodzin uczniów to m.in:
11

Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych za 2017r.
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 organizacja rodzinnych imprez przez szkołę/przedszkole,
 realizacja programów edukacyjno – wychowawczych wspomagających funkcje
rodziny,
 prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla rodziców w sprawach wychowawczych,
 pedagogizacja rodziców,
 przekazywanie materiałów informacyjnych, wydawanie broszur, gazetek, biuletynów
szkolnych publikowanie artykułów na stronach internetowych nt. wychowywania,
 podejmowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w zakresie wspierania
rodziny,
 realizacja programów profilaktycznych,
 prowadzenie prelekcji dla rodziców,
 organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i
rodziców.
Tabela 32: Formy wsparcia, które zdaniem pedagogów/wychowawców szkolnych przedszkolnych
przyczyniłby się do rozwiązania problemów opiekuńczo – wychowawczych rodzin uczniów
uczęszczających do szkół/przedszkoli

Formy wsparcia

Ilość odpowiedzi

Ilość odpowiedzi

udzielonych przez

udzielonych przez

pedagogów

wychowawców

9/11

20/38

8/11

10/38

5/11

1/38

6/11

14/38

Specjalistyczne indywidualne doradztwo dla
rodziców (psychologiczne, prawne, socjalne)
Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla
uczniów danej szkoły
Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych
odpowiednio do potrzeb rodziców
Badanie zachowań wolnoczasowych dzieci i
młodzieży szkolnej z diagnozą i wnioskami
Grupy wsparcia dla rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi, problemami
wychowawczymi, dotkniętymi przemocą lub

6/11

9/38

uzależnieniami
Projekty wspierające wychowawczą funkcję

7/11

rodzin

15/38

Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle na podstawie wyników badań ankietowych
przeprowadzonych i przekazanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta w 2017r.
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W powyższej tabeli zawarto informacje na temat form wsparcia, które zdaniem
pedagogów/wychowawców szkolnych/przedszkolnych przyczyniłby się do rozwiązania
problemów opiekuńczo – wychowawczych rodzin uczniów uczęszczających do szkół
podstawowy i klas gimnazjalnych oraz przedszkoli na terenie miasta Jasła. Analizując
powyższe dane należy zauważyć, że w opinii zarówno pedagogów jak i wychowawców
realizacja specjalistycznego doradztwa (psychologicznego, prawnego, socjalnego) dla
rodziców

miałaby

znaczący

wpływ

na

ograniczenie

problemów

opiekuńczo

–

wychowawczych rodzin, których dzieci uczęszczają do jasielskich placówek oświatowych
podległych pod Wydział Oświaty Urzędu Miasta.

5.3.

Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( art. 8) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczej gmina ma zapewnić wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomocy w
opiece i wychowaniu dziecka. Uchwałą Nr XXIX/284/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27
sierpnia 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle został wskazany jako podmiot
właściwy do realizacji zadania w zakresie wpierania rodziny w formie organizacji pracy

z

rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
W latach badanych pracę z rodziną prowadzono m.in. w formie poradnictwa
specjalistycznego, terapii rodzin, grup wsparcia, oraz mediacji rodzinnych.
Działania w zakresie dostępu rodzinom/osobom wykazującym problemy opiekuńczo wychowawcze

do

usług

poradnictwa

specjalistycznego

w

tym

prawnego

oraz

psychologicznego, terapii i mediacji rodzinnych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaśle.
Obok poradnictwa specjalistycznego, mediacji rodzinnych oraz terapii rodzin Ośrodek
w celu wzmocnienia rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej podejmuje
inne działania, w tym m.in. organizuje spotkania grup wsparcia, dzięki, którym rodzice mają
możliwość wymiany doświadczeń. W

roku 2015 grupy wsparcia były organizowane w

ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” w Podprogramach
aktywności lokalnej dla osób niepełnosprawnych „Przełam bariery”, dla rodziców
wychowujących niepełnosprawne dzieci „Razem łatwiej” oraz osób z problemami w
sprawach opiekuńczo - wychowawczych „Razem pokonamy problemy”. Od 2016r. grupy
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wsparcia dla rodziców z terenu Miasta Jasła przeżywających trudności w wypełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych organizowane są w ramach Gminnego Programu
Wspierania Rodzin.
Ponadto w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla
osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy
domowej, gdzie zainteresowane osoby mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów.
Wsparcie dla rodziny jest prowadzone między innymi w formie pomocy w opiece i
wychowaniu dziecka, poprzez placówki wsparcia dziennego i rodzinę wspierającą. W Jaśle
funkcjonują 3 placówki wsparcia dziennego, prowadzone przez organizacje pozarządowe,
które w latach 2015-2017 otrzymały dotacje przyznane w ramach otwartego konkursu na
realizację zadania pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego
dla dzieci tj.
 Placówka Wsparcia Dziennego Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – „ARKA
MŁODYCH” prowadzona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św.
Stanisława BM
 Franciszkańska Świetlica „Radosna Przystań” prowadzona przez Klasztor św.
Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
 Świetlica „Promyki” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd
Miejski Jasło.
Tabela 33: Liczba dzieci korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

„Arka Młodych”
„Radosna Przystań”
„Promyki”

Ogółem

2016

2017

65

70

55

30

45

40

40

40

40

135

155

135

Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle na podstawie danych MOPS w Jaśle
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Jak wynika z powyższych danych największą liczbę dzieci w latach badanych
wsparciem objął Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – ARKA MŁODYCH (w 2017r. 40,74
% ogółu wszystkich dzieci korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego).
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 29) rodzina
przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać
objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem
rodziny, ma pomagać w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa
domowego, a także kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zgodnie z
danymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w roku 2017 zostało zawarte 3
umowy z rodzinami wspierającymi, w 2016r. z 2 rodzinami, natomiast w 2015r. nie
ustanowiono żadnej rodziny wspierającej.
5.3.1. Asystentura rodzinna
Asystentura rodzinna polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu
rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny,
zasobów rodziny oraz zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest
podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa
domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem
powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem,
które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko
rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.12
Analizując dane zawarte w tabeli poniżej należy stwierdzić, że liczba rodzin objętych
asystenturą rodziną w latach 2015-2017 maleje. Dla przykładu w 2017r. nastąpił spadek
liczby rodzin objętych wsparciem asystenta o 26% w stosunku do roku 2015 oraz o 15% w
odniesieniu do roku 2016. Niemniej jednak jak wynika z poniższych danych w latach
badanych nastąpił znaczny wzrost liczby rodzin objętych asystenturą rodziną na podstawie
postanowienia Sądu.

12

http://www.asystentrodziny.info/p,10,asystentura-rodziny (dostęp: 17.10.2018r.).
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Tabela 34: Asystentura rodzinna w MOPS w Jaśle w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta
rodziny
Liczba rodzin objętych asystenturą rodziną na
podstawie postanowienia Sądu

2016

2017

69

60

51

1

2

7

Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle na podstawie danych MOPS w Jaśle

Jak wynika z informacji przekazanych przez asystentów rodziny zatrudnionych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle najczęstszym powodem objęcia rodziny
asystenturą w latach badanych były trudności rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczej, alkoholizm członka rodziny oraz konflikty pomiędzy małżonkami.
Tabela 35: Struktura rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Rodzina pełna

35

29

25

Rodzina niepełna

27

24

21

Rodzina zrekonstruowana

7

7

5

Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle na podstawie danych MOPS w Jaśle

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, że wśród rodzin objętych pomocą
asystenta w latach 2015-2017 najliczniejszą grupę stanowiły rodziny pełne, przykładowo w
2017r. odsetek rodzin pełnych w stosunku do ogółu rodzin objętych asystenturą wyniósł
ponad 49%. Najmniej liczną grupę w tej kategorii stanowiły rodziny zrekonstruowane (w
2017r. 9,8% ogółu rodzin objętych asystenturą rodzinną).
Zakończenie współpracy asystenta rodziny z rodziną następuje na wniosek asystenta
rodziny. Z danych Ośrodka wynika, że najczęstszym powodem zakończenia współpracy
rodziny z asystentem było osiągniecie celów założonych w planie pracy z rodziną.

43

5.3.2. Piecza zastępcza
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej na ternie miasta Jasła, powiat realizuje działania w celu objęcia opieką dzieci,
którym opieka i wychowanie nie jest zapewnione przez rodziców. Piecza zastępcza może być
sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W tabeli poniżej przestawiono liczbę
dzieci z terenu Miasta Jasła przebywającą w pieczy zastępczej w latach 2015-2017.
Tabela 36: Liczba dzieci z terenu miasta Jasła przebywająca w pieczy zastępczej z w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba dzieci przebywająca w pieczy zastępczej

28

33

40

W tym:

22

26

34

6

7

6

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych
Liczba dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle na podstawie danych MOPS w Jaśle

Jak wynika z powyższych danych liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej
systematycznie wzrasta, dla porównania w 2017r. nastąpił wzrost o blisko 43% w stosunku do
roku 2015. Zdecydowana liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej przebywała w
rodzinach zastępczych, w 2017r. stanowiła aż 85% ogółu spośród dzieci przebywających w
pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej jednym z zadań własnych gminy jest współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym. Zadanie to od 2012 roku jest realizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jaśle.
Zgodnie z art. 191. ust. 9 i 10 cytowanej ustawy w przypadku umieszczenia dziecka
w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
wydatki:
 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
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 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
 50% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w trzecim roku i następnych
latach.
W 2017 roku Miasto Jasło wydatkowało na ten cel 206 082,43 zł. Dla porównania w
2016 r. koszt współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniósł 148 670,54 zł
czyli o ponad 27 % mniej w stosunku do roku 2017. Wzrost wydatków na realizację ww.
zadania związany jest z pobytem 22 dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
przez okres powyżej dwóch lat.

5.4.

Polityka senioralna

Starzenie się jest naturalnym i nieuniknionym życiowym etapem każdego człowieka. Jest
to proces rozwojowy podczas, którego zachodzi wiele zmian w obrębie całego organizmu.
Można ją rozumieć na dwa sposoby w aspekcie jednostkowy oraz zbiorowości, tych
jednostek. W ujęciu indywidualnym przedstawia się starość jako zjawisko biologiczne
składające się na cykl ludzkiego życia. Według D. J. Levinsona starość jest jedną z faz, która
nie jest homogeniczna i może być dzielona na kolejne okresy. Teoria ta opisuje zmiany
psychiki oraz zachowań postępujących wraz z wiekiem13. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO), jako początek starości uznaje 60 rok życia oraz wyróżnia trzy fazy tego okresu:
 60-75 lat- podeszły wiek (tzw. wczesna starość);
 75-90 lat- wiek starczy (tzw. późna starość);
 90 rok życia i powyżej- wiek sędziwy (tzw. długowieczność)14.
W celu realizacji zadań i inicjatyw mających na celu kształtowanie warunków godnego
i zdrowego starzenia się organizacje administracji publicznej prowadzą tzw. politykę
senioralną. Działalność w tym zakresie obejmuje wspieranie i zapewnienie możliwości
aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz udzielenie możliwości dalszego samodzielnego,
niezależnego i

satysfakcjonującego życia,

nawet

przy pewnych ograniczeniach

funkcjonalnych15.

P. Błędowski, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012 r., s.15.
6 N. Pikuła, Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa 2013, str. 26
15
Założenia
Długotrwałej
Polityki
senioralnej
w
Polsce
na
lata
2014-2020,
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-nalata-20142020/ , (dostęp: 21.10.2018r.).
13
14

45

Miasto Jasło nie odbiega od ogólnopolskiej tendencji wskazującej na postępujący
proces starzenia się społeczeństwa, co implikuje podejmowanie szeregu działań w zakresie
lokalnej polityki senioralnej miasta. W 2016 roku opracowany został „ Program Aktywności
Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020” będący odpowiedzią na pojawiający
się

problem osób w wieku 60 + jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Przychylne spojrzenie na starzejące się społeczeństwo, jako na naturalny życiowy etap ma
bardzo ważne znaczenia dla określenia działań, które odpowiadają wyzwaniom w tym
obszarze polityki społecznej. Przeciwdziałanie krytycznym stereotypom związanym ze
starością, ma pozytywne odzwierciedlenie na jakość życia osób w podeszłym wieku. Jak
wskazują dane (tabela nr 4 – opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych GUS)
istnieje wyraźna tendencja wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni
kolejnych lat 2015-2017. Podobną sytuację przedstawiają dane jeśli chodzi o wzrost ilości
osób starszych korzystających z pomocy społecznej – tabela nr 12. W Mieście Jaśle ilość osób
po 60 roku życia na koniec 2017 roku stanowiła 26,18% populacji miasta.
Wraz z coraz bardziej zaawansowanym wiekiem zwiększa się liczba osób
niesamodzielnych i niesprawnych. Potwierdza to wzrastająca ilość osób w wieku 60+
korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Tabela 37: Liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, wraz z kosztami ponoszonymi
przez miasto w tym zakresie w latach 2015-2017
Wyszczególnienie/lata

2015

2016

2017

Liczba osób w wieku 60+

90

90

95

Łączna liczba osób

104

103

118

924 105 zł

930 699 zł

975 175 zł

779 626 zł

807 830 zł

Łączny koszt ponoszony przez Miasto
Jasło
Koszty ponoszone przez Miasto
Jasło na osoby w wieku 60+

797

175
zł

Źródło: opracowanie własne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie danych
Ośrodka.

Dane w powyższej tabeli wskazują, iż liczba osób korzystających z pomocy w formie
usług opiekuńczych w 2017 roku wzrosła o 13,46% w porównaniu do 2015 roku. Ponadto w
2017 roku wzrosła liczba osób 60+ korzystających z tej formy pomoc wzrosła o 5,56 % w
stosunku do roku 2015. Warto również zwrócić uwagę, iż grupa 60+ stanowi, aż 80,5% ogółu
osób korzystających z usług opiekuńczych.
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Tabela 38: Liczba osób które skorzystały z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi wraz z kosztami ponoszonymi przez Miasto w tym zakresie (zadanie
zlecone – dotacja wojewody)w latach 2015-2017
Wyszczególnienie/lata

2015

2016

2017

Liczba osób 60+

23

25

25

Łączna liczba osób
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57

57

155 070,00 zł

150 444,00 zł

154 147,00 zł

334 176 zł

319 152 zł

345 345,50 zł

Koszt poniesiony na usługi przez Miasto
Jasło dla osób 60+
Koszt całkowity

Źródło: Opracowanie własne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie danych
Ośrodka

Z analizy danych zawartych w tabeli nr 30 wynika, iż liczba osób korzystająca z
pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wzrasta, dla porównania w 2017 roku nastąpił wzrost o 23,91% w stosunku do
2015 roku. Ilość osób starczych otrzymująca pomoc z tego tytułu wzrosła o 8,36%.
Tabela 39: Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej wraz z kosztami ponoszonymi przez
Miasto w tym zakresie w latach 2015-2017
Wyszczególnienie/lata

2015

2016

2017

Liczba osób 60+

23

32

37

Łączna liczba osób

44

55

61

860 414 zł

1 094 776 zł

1 338 516 zł

349 680 zł

506 508 zł

710 621 zł

Koszt całkowity
Koszt poniesiony na usługi przez Miasto
Jasło dla osób 60+

Źródło: Opracowanie własne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie danych
Ośrodka

Osoby niesamodzielne wymagające całodobowej pomocy mogą zostać objęte pomocą
poprzez umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Analiza powyższych danych
wskazuje wzrost zapotrzebowania na tę formę wsparcia. W 2017 roku nastąpił wzrost o
10,91% w stosunku do 2016 roku. Liczba osób starszych korzystających z DPS w ciągu
ostatnich trzech lat wzrosła o 38,63%. Wzrosły także wydatki jakie ponosiło Miasto Jasło w
latach 2015-2017 z tytułu pobytu osób w DPS.
Jak wynika z „Raportu z realizacji badań dotyczących sytuacji osób starszych na
terenie miasta Jasła ” przeprowadzonego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2015 roku, ankietowani (osoby w wieku 60+) wśród najistotniejszych działań
w zakresie poprawy ich sytuacji wskazali rozwój usług rehabilitacyjnych, działania w
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zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększenie dostępności do pomocy usługowej,
a także organizację miejsc spotkań osób starszych.
W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby osób starszych został opracowany i przyjęty
do realizacji w drodze Uchwały Rady Miejskiej Jasła Program Aktywności Lokalnej Miasta
Jasła dla Seniorów na lata 2016 – 2020. Określone w nim cele i kierunki działań stanowią
istotny element wspomagający działania ukierunkowane na poprawę jakości życia jasielskich
seniorów.
Decydująca rolę w realizacji polityki senioralnej na terenie miasta Jasła odgrywa
funkcjonujący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle od stycznia
2018r. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych. Docelowo wsparciem Dziennego Domu
może zostać objętych 29 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych.
Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy świadczenie usług społecznych, w tym
opiekuńczych i pielęgnacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz
kulturalniej m.in. poprzez:
 zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 zapewnienie posiłku,
 zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z miejsca
zamieszkania do i z DDP,
 zapewnienie wsparcia psychologicznego,
 zapewnienie wsparcia zwiększającego sprawność fizyczną,
 organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
 zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych
 możliwość skorzystania z pralni i kąpieli,
 możliwości odpoczynku.
W latach 2018 -2019 funkcjonowanie Dziennego Domu odbywa się w oparciu o projekt
„Akademia Pełni Życia” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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5.5.

Wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczaniem
społecznym

Definicja wykluczenia lub marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki
zostają pozbawione, możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Pojawienie się pojęcia
wykluczenia społecznego jest następstwem spowodowanym przez osoby, które pomimo
formalnego braku przeszkód, są faktycznie odizolowane od możliwości uczestnictwa w wielu
aspektach życiowych. Wiąże się to z brakiem umiejętności korzystania z przysługujących
uprawnień, brakiem świadomości ich istnienia i brakiem dostępu do dóbr, które sprawiają, że
pełne uczestnictwo w życiu społecznym jest realne16.
5.5.1. Osoby niepełnosprawne
Osoby niepełnosprawne w Polsce stanowią znaczną grupę społeczności. Prognozy
przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, iż zjawisko niepełnosprawności
może w najbliższym czasie pogłębiać się. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych mamy na
myśli osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Zespół ds. Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności, Komisję przy ZUS, KRUS oraz inne osoby z dysfunkcjami
fizycznymi i umysłowymi. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie z
ograniczonymi

możliwościami

zakupu

sprzętu

ułatwiającego

komunikowanie

się,

samoobsługę, trudno dostępną rehabilitację. Dużym problemem są bariery architektoniczne w
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Istotna jest także problematyka edukacji osób niepełnosprawnych od chwili urodzenia do
ukończenia nauki w ramach posiadanych predyspozycji i możliwości. Na tej płaszczyźnie
zauważalne jest niedoinwestowanie poradni zdrowia, przedszkoli, szkół i innych miejsc
użyteczności publicznej. Niepełnosprawni spotykają się również z problemami społecznymi,
które wiążą się z trudnościami akceptacji samego siebie i swoich schorzeń oraz z brakiem
zrozumienia ze strony innych osób.
W ostatnich latach zauważalna jest znaczna poprawa w zakresie likwidacji barier
architektonicznych, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne. Ponadto dostępny jest
szeroki zakres wsparcia gwarantowany przez bogatą ofertę działających placówek, tj.: domy
pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, dzienne domy pomocy, rodzinne domy pomocy czy
wreszcie warsztaty terapii zajęciowej.

M. Łojkowska, System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w
https://interwencjaprawna.pl/docs/system-pomocy-rodzinom-zagrozonym.pdf , (dostęp: 22.10.2018r.).
16
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Polsce,

Wykres 2: Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym MOPS w Jaśle w latach 2015-2017 przyznał
świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle

Dane z powyższego wykresu wskazują, iż liczba rodzin otrzymujących świadczenia z
powodu niepełnosprawności maleje. W 2017 roku odnotowano spadek o 9,62% w
porównaniu z 2015 rokiem. W 2017 roku zmniejszyła się również liczba osób w rodzinach
korzystających ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności o 23,29% w stosunku do roku 2015.
Tabela 40: Zasiłki okresowe i pielęgnacyjne przyznane przez MOPS w Jaśle dla osób niepełnosprawnych w
latach 2015-2017
Wyszczególnienie
2015
2016
2017
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób
332
310
272
Liczba świadczeń
1723
1754
1892
Kwota świadczeń w złotych
179 552
202 623
190 795
Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka
Liczba świadczeń
3607
3454
2914
Kwota świadczeń w złotych
551 871
528 462
445 842
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 18 lat o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Liczba świadczeń

4365

4453

4302

Kwota świadczeń w złotych
667 845
681 309
656 206
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 18 lat o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, która powstała przed 21 rokiem życia
Liczba świadczeń
6290
6332
6395
Kwota świadczeń w złotych
962 370
967 266
978 435
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle

Z analizy powyższych danych wynika, iż liczba osób pobierających zasiłek okresowy
z tytułu niepełnosprawności spadła, o 18,07% w 2017 roku w stosunku do 2015 roku.
Zmniejszyła się także ilość osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 18 lat o znacznym
stopniu niepełnosprawności (spadek o 1,44% w 2017r. w stosunku do roku 2015)pobierająca
świadczenia z tego tytułu. Z kolei w 2017 roku wzrosła liczba osób niepełnosprawnych w
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wieku powyżej 18 lat o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21
rokiem życia otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny w porównaniu do roku 2015.(wzrost o
1,66%).
Oprócz pomocy finansowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle podejmuje
także inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, do których m.in. można zaliczyć.:
a. Realizację projektów socjalnych
Projekt socjalny jest jednym z narzędzi stosowanym w pracy przez pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. To zaplanowanie i realizacja
zintegrowanych działań na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu określonych
rodzin, środowisk, grup społecznych.
 W okresie od sierpnia 2016r. do grudnia 2016r. w MOPS w Jaśle realizował projekt
socjalny dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Rozumiem i wspieram”, w ramach
którego utworzono i prowadzono grupę wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami
psychicznymi wraz z cyklicznymi spotkaniami ze specjalistami tj. psychologiem,
pracownikiem socjalnym, prawnikiem. W ramach projektu zorganizowano również
spotkanie informacyjno–edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz pracowników socjalnych. W projekcie socjalnym brało udział 7 osób oraz
członkowie ich rodzin. Grupa wsparcia przyczyniła się do niwelowania negatywnych
skutków niewłaściwego funkcjonowania rodziny wskutek występowania w niej
choroby psychicznej poprzez wzrost poszczególnych kompetencji społecznych i
emocjonalnych. Spotkanie informacyjno–edukacyjne wpłynęło pozytywnie na
postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi, rozpoznawanie symptomów i
reagowanie na nawrót choroby.
 Projekt socjalny „Chcemy być razem” realizowany w 2018 roku skierowany do7
dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 10 do 18 lat oraz ich rodziców. Cel główny
projektu to wsparcie oraz integracja społeczna dzieci ze spektrum autyzmu i ich
rodzin. Wsparcie w ramach projektu to: zajęcia z wykorzystaniem elementów metody
„Pedagogika zabawy” oraz W. Sherborne, zabawy rozwijające, zabawy sensoryczne,
zajęcia z bajkoterapii, ćwiczenia wyciszające, oddechowe, relaksacyjne, zabawy z
chustą animacyjną, ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku, zajęcia z muzykoterapii i
choreoterapii, dogoterapia. Rodzice dzieci zostali objęci pomocą w ramach spotkań
grup wsparcia. Podjęte w projekcie działania umożliwiły dzieciom nawiązanie
kontaktów z rówieśnikami, rozwinęły ich aktywności, pobudziły do samodzielności i
wspomagały rozwój w wielu sferach. Dodatkowo grupa wsparcia umożliwiła rodzicom
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dzieci niepełnosprawnych zminimalizowanie poczucia osamotnienia, poszerzyła ich
wiedzę na temat radzenia sobie z niepowodzeniami i sytuacjami stresowymi u ich
dzieci oraz o instytucjach udzielających wsparcia specjalistycznego.
b. Działalność Klubu Integracji Społecznej (KIS)
W ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” uczestnicy KIS tj. osoby niepełnosprawne
bierne zawodowo korzystają z form wsparcia zarówno w ramach reintegracji społecznej jak i
zawodowej tj. indywidualnego poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego wraz z
opracowaniem IPD, warsztatów grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy
na rynku pracy, warsztatów ABC przedsiębiorczości, kursu komputerowego, kursów
zawodowych, 3 miesięcznych staży zawodowych oraz w ramach reintegracji społecznej:
indywidualnej

diagnozy

osobowościowej,

ABC

emocji

–

grupowych

zajęć

psychoedukacyjnych rozwijania inteligencji emocjonalnej, zajęć grup samopomocowych,
Nowy ja – warsztatów z wizażu, Arteterapii sposobem na stres, warsztatów efektywnego
gospodarowania czasem.
Wychodząc naprzeciw problemom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych z
zaburzeniami

psychicznymi

miasto

Jasło

w

2017r.

zdecydowało

o

utworzeniu

Środowiskowego Domu Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z
zaburzeniami psychicznymi funkcjonuje od grudnia 2017 r. Jego utworzenie było możliwe
dzięki pozyskaniu przez Miasto Jasło dotacji w ramach programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania domu skierowane zostały do 20 osób
z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze
wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle prowadzony jest przez 5 dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta
rehabilitacja osób chorych psychicznie polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu
umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w
życiu

oraz

wspieranie

i

aktywizowanie

uczestników

do

poprawy

skuteczności

funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle:
 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia;
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 rehabilitacja społeczna;
 integracja społeczna;
 zapewnienie wsparcia uczestnikom i ich rodzinom;
 umożliwienie rozrywki i rekreacji;
 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika;
 rozwój zainteresowań.
Cele realizowane są m.in. poprzez:
- opracowanie przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualnego planu postępowania
wspierająco
- aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika;
- świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i
treningów umiejętności społecznych obejmujących w szczególności: trening funkcjonowania
w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
Terapię zajęciową, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę,
terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej

lub podjęcia zatrudnienia. Ponadto prowadzone są zajęcia w sali

doświadczania świata.
Usługi świadczone w ŚDS:
W ramach treningu doskonalone są umiejętności niezbędne do samodzielnego życia w
ramach kilku treningów obejmujących następujące formy wsparcia:
- trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd
zewnętrzny i higienę osobistą, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening
gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami , z innymi
osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach
kultury,
 trening spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą,
audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych,
 poradnictwo psychologiczne,
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 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 niezbędna opieka,
 terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
 terapia zajęciowa w pracowniach plastycznej i rękodzieła,
 prowadzone są zajęcia w sali doświadczania świata,
 inne formy postepowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy.

5.5.2. Bezrobocie
Bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i
gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym
zawodzie lub służbie, nieucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we
właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) Powiatowym Urzędzie
Pracy"17.
Dane przedstawione w tabeli nr 10 niniejszego dokumentu wskazują, iż w 2017 roku
stopa bezrobocia w Mieście Jaśle spadła o 29,11% w porównaniu do 2015 roku. W okresie
badawczym niezmiennie największą grupą bezrobotnych są osoby długotrwale pozostające
bez pracy (tabela nr 12).
Bezrobocie jest dotkliwym zjawiskiem również dla rodzin osób pozostających bez
pracy, który może powodować zagrożenia w jej funkcjonowaniu. Bezrobocie powoduje
ograniczenia materialne zabezpieczające podstawowe potrzeby rodzinne.

17

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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Wykres 3: Świadczenia wypłacane z tytułu bezrobocia w Mieście Jaśle w latach 2015-2017 (rodziny i osoby w
rodzinach).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle świadczenia z pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia 787 rodzinom, ilość potrzebujących w tej kategorii spadła o
519 – czyli o 19,81%, w stosunku do roku 2015.
W ramach działań w zakresie ograniczania zjawiska bezrobocia w dniu 16.01.2018r.
podpisano porozumienie pomiędzy MOPS w Jaśle

a PUP w Jaśle określające zasady

współpracy na rzecz osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w
tym osób długotrwale bezrobotnych będących uczestnikami Klubu Integracji Społecznej
korzystających ze świadczeń pomocy.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 5 Ustawy o pomocy społecznej, jednym z zadań własnych
gminy jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie miedzy innymi realizacji
Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Zgodnie z Uchwałą nr VII/10/17 Powiatowej Rady Rynku Pracy w
Jaśle z dnia 1 czerwca 2017 w sprawie celowości realizacji programu Aktywizacja i
Integracja w Mieście Jaśle oraz Porozumieniem nr 1 o realizacji Programu Aktywizacja i
Integracja na terenie Miasta Jasła z dnia 7 lipca 2017 r. w okresie od sierpnia do września
2017 realizowano ww. program. Głównym celem programu była poprawa sytuacji na rynku
pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Ośrodka, dla
których to osób PUP ustalił III profil pomocy. Działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej
oraz integracji społecznej objęto 8 osób. Bezrobotni w ramach bloku aktywizacji zawodowej
uczestniczyli w pracach społecznie użytecznych, natomiast integracja społeczna obejmowała
grupowe poradnictwo rodzinne i prawne, grupowe warsztaty trenerskie z zakresu
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poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, warsztaty gospodarowania
czasem i budżetem domowym oraz warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.

5.5.3. Bezdomność
Bezdomność wpisuje się w przejawy skrajnego wykluczenia społecznego. Zjawisko to
jest przykładem patologii społecznej i marginalizacji. Według ustawy o pomocy społecznej
bezdomny to "osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o
ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu
mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania"18. Bezdomność oznacza zakwestionowanie jednego z podstawowych praw
człowieka, jakimi jest prawo do dysponowania trwałego i pewnego miejsca egzystencji.
Najczęstszymi powodami bezdomności są:
 rozpad rodziny
 przemoc w rodzinie;
 rozwód- powodujący niemożliwość zamieszkania z byłym małżonkiem;
 eksmisja lokatora bez przyznania prawa do lokalu socjalnego;
 uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków;
 bezrobocie- brak źródła stałych dochodów;
 powrót z zakładu karnego, szpitala psychiatrycznego;
 choroby powodujące wykluczenie społeczne;
 brak tolerancji społecznej;
 opuszczenie domu dziecka;
 odrzucenie wartości, którymi kieruje się społeczeństwo- wybór świadomy19.
Tabela 41: Liczba osób bezdomnych oraz liczba świadczeń udzielonych osobom bezdomnym przez MOPS w
Jaśle w latach 2015-2017
Wyszczególnienie/Rok

2015

2016

2017

Liczba osób bezdomnych, którym udzielono pomocy

49

51

53

Liczba świadczeń udzielonych osobom bezdomnym

1 471

1 428

1 347

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych MOPS w Jaśle.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Przyczyny
bezdomności,
https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/bezdomnosc-i-mieszkaniekomunalne/219906,Przyczyny-bezdomnosci.html , (dostęp: 22.10.2018r.)
18

19
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Z danych zawartych w tabeli powyżej wynika, że w liczba osób bezdomnych objętych
pomocą Ośrodka w latach badanych systematycznie wzrasta. Niemniej jednak liczba
świadczeń udzielonych z tytułu bezdomności maleje, przykładowo w 2017 roku nastąpił
spadek w liczbie przyznanych świadczeń snobom bezdomnym o 5,67% w porównaniu do
roku 2016.
W celu dokładnego zbadania sytuacji bezdomnych w Mieście Jaśle przeprowadzono
Ogólnopolskie badanie w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Podczas wykonywania analizy
badawczej liczba osób pozostających bez mieszkań wynosiła 41 osób (w tym 40 mężczyzn i 1
kobieta). W trakcie badania 36 osób przebywało w schronisku dla osób bezdomnych, 1 osoba
w szpitalu, hospicjum bądź innej placówce ZOZ, natomiast 4 osoby przebywały w
pustostanach, na działkach itp. Bezdomni nie posiadali miejsca zamieszkania w okresie do 2
lat (15 osób), od 3 do 5 lat (12 osób), od 6 do 10 lat (10 osób). Najczęstszymi przyczynami
ich sytuacji życiowej były: konflikty rodzinne (18 osób), eksmisja bądź wymeldowanie (15
osób) oraz bezrobocie (8 osób). Osoby bezdomne najczęściej uzyskują dochody pobierając
zasiłki z pomocy społecznej (21 osób). Natomiast 9 ankietowanych osób nie posiadało
jakiegokolwiek dochodu (9 osób)20.
5.5.4. Ubóstwo
Wykluczenie społeczne nie zawsze lecz bardzo często związane jest ubóstwem. To
jeden z najistotniejszych problemów, z którym boryka się polityka społeczna. Jest to zjawisko
skomplikowane o wielu aspektach. Z ubóstwem powiązane są inne problemy takie jak
bezrobocie, bezdomność czy przewlekłe choroby. Skutki ubóstwa rozciągają się nie tylko na
jednostki, które jej doświadczają, ale również na rodziny i otaczające je społeczności.
Przyznawanie świadczeń z powodu ubóstwa jest działaniem niezbędnym, do poprawy
sytuacji materialnej osób, które najbardziej tego potrzebują. Pomoc udzielana w tym zakresie
powinna być równocześnie powiązana z wieloma działaniami wspierającymi, takimi jak
włączenie społeczne, aktywne poszukiwanie pracy, ograniczanie zjawiska wykluczenia
społecznego, uczestnictwo w projektach aktywizujących. Jak wynika z danych MOPS w Jaśle
ubóstwo jest najczęstszym powodem przyznawania świadczeń przez Ośrodek.

20

Na podstawie dokumentacji przekazanej przez MOPS w Jaśle.
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Wykres 4: Świadczenia z pomocy społecznej przyznane z tytułu ubóstwa w Mieście Jaśle w latach 2015-2017
(rodziny i osoby w rodzinach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Jaśle

Powyższe dane wskazują, że liczba rodzin, którym udzielono świadczeń z tytułu
ubóstwa, bądź skrajnego ubóstwa systematycznie maleje. W 2017 roku odnotowano spadek o
7, 12 % w stosunku do 2015 roku.

Bezpieczeństwo mieszkańców – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
oraz profilaktyka uzależnień
5.6.1. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5.6.

Przemoc we współczesnym świecie jest problemem powszechnym, który dotyczy
ludzi bez względu na ich wiek, płeć status materialny, poziom wykształcenia, czy
wykonywany zawód.
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i
zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić
wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw oraz wolności.
Przedstawiona poniżej tabela zawiera zestawienie danych dotyczących ilości
interwencji związanych z przemocą w rodzinie przypadającą na jednego sprawcę przemocy.
Tabela 42: Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie oraz liczba osób doświadczających
przemocy i stosujących przemoc w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie

413

Liczba osób doświadczających przemoc
Liczba osób stosujących przemoc
Liczba interwencji przypadająca na jedną osobę
stosującą przemoc w rodzinie

148
95

97
168
97

111
171
111

4,3

1,0

1,0
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Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017

Ze zgromadzonych danych wynika, iż w 2015r. odnotowano największą liczbę
interwencji przypadającą statystycznie na jednego sprawcę przemocy w rodzinie W latach
2016 - 2017 na jedną osobę stosującą przemoc w rodzinie przypadała jedna interwencja
związana z przemocą w rodzinie. Z powyższych danych wynika, że podczas interwencji
związanych z przemocą w rodzinie funkcjonariusze KPP w Jaśle stwierdzają stosowanie
przemocy w stosunku do więcej niż jednej osoby.
Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wynika, że do najczęściej
zgłaszanych przez osoby pokrzywdzone form przemocy należą: przemoc psychiczna,
przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna oraz zaniedbania i groźby karalne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” wszczęcie
procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” przez wymienionych
w rozporządzeniu przedstawicieli.
Poniżej przedstawiono dane za lata 2015 – 2017 dotyczące liczby powoływanych grup
roboczych, wszczętych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz
wypełnianych formularzy „Niebieska Karta – A”.
Tabela 43: Liczba powoływanych grup roboczych, wszczętych postępowań w ramach procedury
„Niebieskie Karty” oraz wypełnianych formularzy „Niebieska Karta – A” w latach 20152017

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Liczba powołanych grup roboczych
103
86
97
w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie
Liczba wszczętych postępowań w ramach
103
93
96
„Niebieskich Kart”
Liczba formularzy „Niebieska Karta - A”
otrzymanych przez Przewodniczącego
128
116
120
Zespołu Interdyscyplinarnego,
w tym wypełnionych przez przedstawicieli:
19
17
8
 MOPS
101
97
112
 Policji
3
0
0
 MKRPA
3
0
0
 Oświaty
1
2
0
 Ochrony zdrowia
 Zespół ds. interwencji kryzysowej
1
0
0
(dawniej OIK)/PCPR
0
0
0
 Inne
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017
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Zdecydowana większość formularzy kwestionariuszy „Niebieska Karta –A” w latach 2015 2017 sporządzona została przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W 2016r.
ponad 83%, Z powyższych danych wynika, że spada liczba wszczętych postępowań w ramach
„Niebieskich Kart” oraz liczba formularzy „Niebieska Karta – A” otrzymanych przez
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Jedynie w 2017r. odnotowano nieznaczny wzrost
liczby formularzy „Niebieska Karta - A” otrzymanych przez Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, liczby wszczętych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz
liczby powołanych grup roboczych.
W poniższej tabeli przedstawiono skalę prowadzonych przez grupy robocze postępowań
w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Tabela 44: Liczba prowadzonych i zakończonych przez grupy robocze postępowań w ramach procedury
„Niebieskie Karty” w latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016
2017
Liczba powołanych grup roboczych w
103
86
97
indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie
Liczba prowadzonych przez grupy
145
128
141
robocze postępowań w ramach
procedury „Niebieskie Karty”*
Liczba zakończonych postępowań,
110
86
63
w tym:
99
78
50
- na podstawie § 18 ust.1 pkt 1**
11
8
13
- na podstawie § 18 ust.1 pkt 2**
* dane dotyczą wszystkich postępowań prowadzonych w danym roku, tj. wszczętych i prowadzonych w danym
roku oraz kontynuowanych z lat wcześniejszych.
** § 18. 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku: 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy albo 2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań - Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13.09 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245).
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017

Z powyższych danych wynika, że w 2017r. odnotowano w porównaniu do roku
poprzedniego wzrost o ponad 10 % liczby powołanych grup roboczych w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie i prowadzonych przez grupy robocze
postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W latach 2015 – 2017 znaczna

większość decyzji o zakończeniu prowadzonych procedur podejmowana była w oparciu o
ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnienie przypuszczenia

o zaprzestaniu dalszego

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. W
latach 2015 – 2016 ponad 90% prowadzonych procedur zakończono na podstawie ustania
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przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie miasta Jasła oraz podmioty wchodzące
w jego skład w latach 2015 – 2017 podejmowały szereg działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie m.in. poprzez realizacje zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach
ww. Programu podejmowano działania w obszarach: diagnostycznym, profilaktycznym,
interwencyjnym oraz terapeutycznym. Na szczególna uwagę w tym zakresie zasługuje:
 realizacja lokalnych kampanii społecznych,
 podejmowanie współpracy pomiędzy Zespołem Interdyscyplinarnym a kościołami
działającymi na terenie miasta Jasła w zakresie edukacji na temat zjawiska przemocy
w rodzinie,
 realizacja programów profilaktycznych, skierowanych w szczególności do w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie,
 upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form specjalistycznej pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
 opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych
przemocy w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i aspektów psychologicznych
dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie,
 współpraca pomiędzy instytucjami i służbami w zakresie monitoringu zachowań osób
uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie,
 organizacja interdyscyplinarnych szkoleń/warsztatów/ treningów/ superwizji z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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5.6.2. Profilaktyka uzależnień
Przemoc domowa, problemy wychowawcze bardzo często pojawiają się w rodzinach
osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm stanowi poważny problem społeczny.
Długotrwałe uzależnienie od alkoholu niesie bardzo poważne skutki zdrowotne, a także ma
znaczny wpływ na pogorszenie się więzi rodzinnych i społecznych. Osoby uzależnione od
alkoholu często maja problemy ze znalezieniem zatrudnienia, pozostają bez wsparcia
najbliższych, stają się osobami samotnymi, a niekiedy bezdomnymi.
Na terenie miasta Jasła bezpłatną pomoc w zakresie lecznictwa odwykowego
świadczy Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle (PLU) oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Jaśle (OPiTU). Osoby uzależnione mogą również skorzystać z nieodpłatnej
konsultacji, psychoterapii grupowej i indywidualnej.
W poniższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące osób uzależnionych od alkoholu
objętych leczeniem przez PLU oraz OPiTU.

Tabela 45: Liczba osób uzależnionych objętych leczeniem w latach 2015-2017
Wyszczególnienie
Liczba osób uzależnionych objętych leczeniem w
Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle

2015

2016
347

2017
127

71

Liczba osób uzależnionych objętych leczeniem
108
112
104
w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017

Jak wynika z danych w latach 2015 - 2017 r. nastąpił spadek liczby osób
uzależnionych od alkoholu objętych leczeniem odwykowym w Poradni Leczenia Uzależnień
w Jaśle. W porównaniu do roku 2015 w roku 2017 liczba osób uzależnionych od alkoholu
objętych terapią w Poradni zmniejszyła się o około 80 %. W latach 2015-2017 liczba osób
uzależnionych od alkoholu zarejestrowanych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Jaśle utrzymuje się na podobnym poziomie. Jak wynika z danych największą liczbę osób
uzależnionych, które skorzystały z pomocy OPiTU odnotowano w 2016r.
Współuzależnienie rozumiane jest jako utrwalona forma uczestnictwa w długotrwałej,
niszczącej sytuacji życiowej, związanej z patologicznymi zachowaniami partnera,
ograniczająca w sposób istotny wybór postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego
stanu i utrudniająca zmianę położenia na lepsze. Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle oraz
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle to instytucję, które udzielają wsparcia
osobom współuzależnionym w formie konsultacji, psychoterapii indywidualnej i grupowej.
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Poniżej w tabelach przedstawiono dane dotyczące osób uzależnionych od alkoholu
oraz osób współuzależnionych objętych wsparciem Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle,
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle w latach 2015-2017 w rozróżnieniu na
płeć i wiek.
Tabela 46: Liczba osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych zarejestrowanych w 2015 r. w
PLU w Jaśle
Wyszczególnienie

W tym ogółem w wieku

Leczeni w 2015r.

Mężczyźni
Osoby uzależnione od
alkoholu

Ogółem

347

Mężczyźni

Kobiety

323

18- 25

24

Kobiety

25 +

27

18- 25

296

25 +
6

18

34
0
34
0
0
2
Osoby współuzależnione
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017
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Tabela 47: Liczba osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych zarejestrowanych w 2015 r. w
OPiTU w Jaśle
Wyszczególnienie

W tym ogółem w wieku

Leczeni w 2015r.

Mężczyźni
Osoby uzależnione od
alkoholu

Ogółem

108

Mężczyźni

Kobiety

81

18- 25

27

Kobiety

25 +

16

18- 25
65

25 +
7

20

16
0
16
0
0
0
Osoby współuzależnione
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017
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Tabela 48: Liczba osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych zarejestrowanych w 2016 r. w
PLU w Jaśle
Wyszczególnienie

W tym ogółem w wieku

Leczeni w 2016r.

Mężczyźni
Osoby uzależnione od
alkoholu

Ogółem

127

Mężczyźni

Kobiety

112

15

18- 25

Kobiety

25 +
9

103

18- 25

25 +
0

15

14
0
14
0
0
0
14
Osoby współuzależnione
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017
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Tabela 49: Liczba osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych zarejestrowanych w 2016 r. w
OPiTU w Jaśle
Wyszczególnienie

W tym ogółem w wieku

Leczeni w 2016r.

Mężczyźni
Osoby uzależnione od
alkoholu

Ogółem

Mężczyźni

112

Kobiety

87

18- 25

25

Kobiety

25 +

17

18- 25
70

25 +
6

19

23
0
23
0
0
0
Osoby współuzależnione
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017
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Tabela 50: Liczba osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych zarejestrowanych w 2017 r. w
PLU w Jaśle
Wyszczególnienie

W tym ogółem w wieku

Leczeni w 2017r.

Mężczyźni
Osoby uzależnione od
alkoholu

Ogółem

Mężczyźni

71

Kobiety

61

18- 25

10

Kobiety

25 +
5

18- 25
66

25 +
0

15

12
1
11
0
1
0
Osoby współuzależnione
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017

Tabela 51: Liczba osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych zarejestrowanych w 2017 r. w
OPiTU w Jaśle
Wyszczególnienie

W tym ogółem w wieku

Leczeni w 2017r.

Mężczyźni
Osoby uzależnione od
alkoholu

Ogółem

104

Mężczyźni

Kobiety

82

22

Kobiety

18- 25

25 +

18- 25

25 +

14

68

4

18

19
0
19
0
0
0
19
Osoby współuzależnione
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017

Powyższe dane wskazują, iż osoby uzależnione od alkoholu zarejestrowane w
Poradni Leczenia Uzależnień oraz Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle to
głównie mężczyźni w wieku powyżej 25 lat. Przykładowo w 2017r. liczba uzależnionych
mężczyzn objętych pomocą Poradni Leczenia Uzależnień wyniosła blisko 86% ogółu osób
objętych leczeniem Poradni. W przypadku osób współuzależnionych to głównie kobiety
w wieku powyżej 25 lat zgłaszają się o pomoc do Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle oraz
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w każdej, nawet najmniejszej gminie powinna być powołana Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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11

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle na podstawie
składanych wniosków podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec osób, które w
związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek
publiczny.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby kierowanych wniosków do
MKRPA oraz sposób ich rozpatrzenia.
Tabela 52: Liczba kierowanych wniosków do MKRPA w Jaśle oraz sposób ich rozpatrywania w latach
2015-2017
Wyszczególnienie
Osoby skierowane do MKRPA

2015

2016

2017

153

108

128

Z tego:
- skierowane do Sądu Rejonowego celem
nałożenia obowiązku leczenia

47

57

55

- podjęło dobrowolne leczenie w Poradni
Leczenia Uzależnień w Jaśle lub w Ośrodku
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle

40

40

33

- zawieszono postępowanie

5

6

10

6
5
5
- umorzono postępowanie
Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych w latach za rok 2017

Z powyższych danych wynika, że największą liczbę osób skierowanych do MKRPA
odnotowano w 2015r. W 2017r. liczba osób skierowanych do MKRPA zmniejszyła się
o 18,51% w stosunku do roku poprzedniego. Z przedstawionych danych wynika, że w
2017 roku spada liczba osób, które podczas postępowania prowadzonego przez członków
MKRPA w Jaśle wyraziły zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia w stosunku do roku
2015 oraz 2016. W 2017 r. wobec 7,8% osób zgłoszonych do MKRPA postępowanie zostało
umorzone w związku z brakiem rozpoznania przez biegłych sądowych faktu uzależnienia od
alkoholu.
Działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i
indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych
realizowane

są corocznie w ramach Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Istotną

rolę

w

rozwiązywaniu

problemów

społecznych

odgrywa

działalność

profilaktyczna. W jej ramach Urząd Miasta w Jaśle – Pełnomocnik we współpracy z Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi podmiotami działającymi w
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tym obszarze (w tym z organizacjami pozarządowymi) podejmują działania profilaktyczne
kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców miasta, m. in:


zajęcia dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących
na terenie miasta



realizacja programów profilaktyczne rekomendowanych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w placówkach oświatowych,
m.in. Archipelag Skarbów, Trening Zastępowania Agresji ART,



program „Trener Osiedlowy” – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i
młodzieży
w okresie wakacyjnym,



organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczym,



realizacja ogólnopolskich kampanii „Postaw Na Rodzinę” i kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, propagujących zdrowy styl życia, trzeźwość oraz życie bez
przemocy: kampanie „Przeciw Pijanym Kierowcom”, „Dopalacze – Powiedz
Stop”.

Na terenie miasta Jasła nie działa placówka, która zapewniałaby terapię osobom
uzależnionym od narkotyków lub substancji psychoaktywnych. Ogólne informacje dotyczące
postępowania z osobami uzależnionymi głównie udzielają instytucje działające na terenie
miasta Jasła wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Z obserwacji członków grup
roboczych oraz pracowników socjalnych wynika, że problem uzależnienia od narkotyków,
substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy staje się zjawiskiem coraz częściej
spotykanym w mieście Jaśle i stanowi duże zagrożenie dla osób przyjmujących te substancje
oraz członków ich rodzin. Co rocznie wzrasta liczba prowadzonych postępowań dotyczących
przemocy w rodzinie, gdzie osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są osoby
przyjmujące narkotyki lub substancje psychoaktywne.

5.7.

Rozwój kapitału społecznego

Jednym z najważniejszych działań w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego
zarówno miast jak i obszarów wiejskich są działania podejmowane w ramach stymulacji
ekonomii społecznej jako skutecznego narzędzia reintegracji społecznej i zawodowej
mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
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Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która
łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka
społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie.
Aby je dobrze zrozumieć, warto opisać instytucje stanowiące „rdzeń” tego środowiska – tzw.
przedsiębiorstwa społeczne. Najbardziej popularną i często stosowaną definicją jest ta
sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European Research
Network).Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie
społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w
celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES
określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy
wpisujące się w ekonomię społeczną.
Kryteria ekonomiczne:
- prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty
ekonomiczne;
- niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
- ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.
Kryteria społeczne:
- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
- możliwie wspólnotowy charakter działania;
- ograniczona dystrybucja zysków.
Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od
przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich
kryteriów, lecz większości z nich. Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne
funkcje.

Na terenie Miasta Jasła działa Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(POWES) prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Spółka z o.o.
wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz tarnobrzeską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A.
POWES realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
współfinansowany

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
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Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Województwem
Podkaprackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
W ramach projektu do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu
rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego poprzez:
1. Usługi informacyjne o sektorze ekonomii społecznej, ofercie wsparcia, stanie ekonomii
społecznej w województwie podkarpackim;
2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, realizowane m.in. poprzez
animowanie lokalnych społeczności do podejmowania aktywności ukierunkowanych na
rozwój ekonomii społecznej, wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz ekonomii
społecznej, wspieranie osób instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie
PES czy PS, diagnozowanie potencjału lokalnego, wyszukiwanie lokalnych liderów,
organizowanie spotkań animacyjnych ukierunkowanych na rozwój ES, tworzenie grup
inicjatywnych, zawieranie partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej między lokalnymi
społecznościami, podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego
i przedsiębiorcami, propagowanie dialogu obywatelskiego, w tym z zachęcanie do
prowadzenia otwartych konsultacji społecznych jako niezbędnego elementu współpracy
samorządu, mieszkańców, sektora biznesu, zachęcanie lokalnych samorządów do
wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu
zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
3. Usługi inkubacyjne służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia,
prowadzenia i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
realizowane w formie: doradztwa kluczowego, szkoleń dotyczących zakładania,
prowadzenia i rozwijania PES PS dla GI, szkoleń wzakresie tworzenia biznesplanów dla
grup inicjatywnych, doradztwa w zakresie prawnym, ,finansowo-księgowym, osobowym,
marketingowym, grantów na realizację projektów/przedsięwzięć/inicjatyw na rzecz
ekonomii społecznej.
4. Wsparcie finansowe (dotacje oraz wsparcie pomostowe) obejmujące przyznanie
wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w nowych i istniejących, pod
warunkiem przekształcenia ich w PS oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane
na okres maksymalnie 12 miesięcy.
5. Usługi edukacyjne usługi polegające na pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy wśród
uczestników projektu w następujących obszarach:
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6. Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej/spółdzielni socjalnych – usługi
przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i Przedsiębiorstw społecznych takir
jak: audyty (prawne, finansowe i produktowe), usługi marketingowe, usługi księgowe,
usługi prawne, opracowanie strategii rozwoju i promocji PS
7. Usługi franszyzy społecznej
8. Usługi biznesowe
Podmiotem ekonomii społecznej działającej na terenie miasta Jasła jest Klub Integracji
Społecznej. To jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz
ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu
kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się
osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca
samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w
zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
Podstawą utworzenia klubu integracji społecznej jest art. 18 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku wskazujący podmioty mogące tworzyć kluby.
Zgodnie z ust. 1 tego artykułu mogą być to: gmina i organizacja pozarządowa, w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące reintegrację
zawodową i społeczną dla osób którzy podlegają wykluczeniu społecznemu.
Klub Integracji społecznej działa na terenie miasta Jasła w ramach projektu
„Kreatywni Samodzielni” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od
01.01.2018r. do 31.12.2019r. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania
psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy/ w tym poprawa
zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym tj 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale
bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących
kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych,
wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej
(reintegracja zawodowa i społeczna) realizowane w nowoutworzonym Klubie Integracji
Społecznej.
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Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo prowadzone są zajęcia zarówno w
ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych
z II profilu tylko w ramach reintegracji społecznej.
Kolejnym obok KIS podmiotem ekonomii społecznej jest spółdzielnia socjalna
funkcjonująca jako specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności
spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w
oparciu o osobistą pracę członków w calach społecznej i zawodowej reintegracji.
Na podstawie danych uzyskanych z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Socjalnych na terenie Miasta Jasła funkcjonuje jedna spółdzielnia socjalna: Spółdzielnia
socjalna

RADOŚĆ.

Oferuje

usługi

w

zakresie

profesjonalnego

transportu

osób

niepełnoprawnych, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, system teleopieki,
cateringową organizację imprez masowych, obsługę bankietów, konferencji, szkoleń.

6. Problemy społeczne w mieście Jaśle w opinii mieszkańców
Realizacja badania ankietowanego przeprowadzonego wśród mieszkańców Jasła
stanowi integralną część prac nad dokumentem Strategii. Zgodnie z założeniem dokument ten
ma nakreślać najważniejsze cele, do których dążyć będzie miasto w perspektywie
najbliższych lat.

6.1.

Metodyka badań
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. Głównym celem

badania było zebranie opinii mieszkańców na temat jakości życia w mieście, deficytów w
zakresie polityki społecznej oraz sytuacji rodzin i osób zamieszkujących Jasło.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie nielosowej, dlatego też jego wyniki nie
odzwierciedlają poglądów całej populacji mieszkańców Jasła, niemniej na jego podstawie
można zaobserwować główne kierunki i tendencje.

6.2.

Charakterystyka respondentów
Grupa ankietowanych respondentów była zróżnicowana pod względem płci, wieku oraz

wykształcenia co pozwoliło na uzyskanie zdaniem wykonawcy rzetelnych i odpowiadających
rzeczywistości odpowiedzi na stawiane pytania.
W badaniu wzięło udział 137 respondentów (w tym 69 kobiet i 68 mężczyzn).
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Tabela 53: Respondenci wg płci
PŁEĆ
mężczyzna
kobieta

LICZBA
OSÓB
68
69
Źródło: Opracowanie własne

ODSETEK
OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB
49,6%
50,4%

Struktura ankietowanych ze względu na wiek pokazuje, że najliczniej reprezentowaną
grupą były osoby w wieku 16-39 lat (niespełna 30%), z kolei najmniej liczną stanowiły osoby
w wieku do 18 lat (13,87%).

Tabela 54:Respondenci wg wieku

0-18

19

ODSETEK
OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB
13,87 %

18-25
26-39

29

21,17 %

38

27,74 %

40-59

29

21,17 %

60 i więcej

22

16,06 %

LICZBA
OSÓB

WIEK

Źródło: Opracowanie własne

Wśród respondentów dominowała grupa z wykształceniem zawodowym i średnim
(ponad 50%).
Tabela 55: Respondenci wg wykształcenia

Podstawowe

9

ODSETEK
OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB
6,57 %

Zawodowe

41

29,93 %

średnie

37

27,01 %

policealne

21

15,33 %

wyższe

15

10,95 %

WYKSZTAŁCENIE

LICZBA
OSÓB

14
nie podano
Źródło: Opracowanie własne
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10,22 %

6.3.

Uzyskane wyniki badań
Ankieta składała się z 7 pytań. W pytaniach 1-5 respondenci zostali poproszeni o

zaznaczenie dwóch wybranych odpowiedzi, które miały za zadanie zbadanie opinii
mieszkańców Jasła w zakresie dostrzeganych przez nich problemów społecznych, a także
trudności społecznych poszczególnych grup (dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych i
niepełnosprawnych itp.).
W pytaniu pierwszym zapytano respondentów o najważniejsze problemy społeczne
dzieci i młodzieży. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy
wykres.
Wykres 5: Najważniejsze problemy społecznej dzieci i młodzieży.

Źródło: Opracowanie własne.

Najczęściej wskazywaną przyczyną problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży
był brak pozytywnych wzorców i autorytetów (29%). Drugą najczęściej wskazywaną
odpowiedzią było bezproduktywne spędzanie wolnego czasu (19%), na trzecim miejscu
znalazł się brak zorganizowanych form spędzania czasu (15%). Wśród odpowiedzi w
kategorii „inne” padły następujące stwierdzenia: uzależnienie od komputera i telewizji, brak
perspektyw, brak wsparcia rówieśników, przemoc ze strony rówieśników.
Kolejne pytanie badało najważniejsze problemy społeczne.
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Wykres 6: Najważniejsze problemy społeczne rodzin

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi były następujące: ubóstwo (59),
nieporadność życiowa (55), oraz niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami (37).
Pod pojęciem „inne” padły następujące stwierdzenia: rozłąka zagraniczna, złe warunki
mieszkaniowe, konflikty rodzinne.
Pytanie trzecie dotyczyło najistotniejszych problemów społecznych osób starszych i
niepełnosprawnych. Wyniki przedstawiają się w sposób następujący.
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Wykres 7: Najważniejsze problemy społeczne osób starszych i niepełnosprawnych

Źródło: Opracowanie własne

Najczęstszymi wskazywanymi odpowiedziami były: izolacja społeczna- samotność
(29,44%), izolacja rodzinna- odrzucenie(21%), a także niezdolność do samoobsługi (15%).
Wśród odpowiedzi w kategorii „inne” padły następujące stwierdzenia: zły stan
zdrowia (6), depresja (2), brak chęci do życia, brak własnego miejsca, intymności, brak
zainteresowań, hobby (3).
W pytaniu nr 4 ankietowani dokonali oceny problemów społecznych w obszarze
kapitału społecznego. Odpowiedzi ankietowanych przedstawia tabela.
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Wykres 8: Najważniejsze problemy społeczne w obszarze kapitału społecznego.

Źródło: Opracowanie własne.

Najczęstszą odpowiedzią było: niedostateczne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
(81) oraz brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki (74).
Wśród odpowiedzi w kategorii „inne” padły następujące stwierdzenia: brak liderów
społecznych, brak kapitału społecznego, brak pozytywnych wzorców i przykładów, słabo
rozwinięty wolontariat i pomoc innym, bariery społeczne.
Kolejne pytanie miało na celu wskazać jakie działania należy podjąć w celu poprawy
jakości życia mieszkańców.
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Wykres 9: Działania w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Źródło: Opracowanie własne.

Rozszerzenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi (34%) oraz
wzmocnienie

pomocy

niematerialnej

(26%)

było

najczęściej

wskazywane

przez

respondentów.
Pytanie szóste dotyczyło działań jakie mogą pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie
problemów społecznych . Wyniki przedstawiają się w sposób następujący.
Tabela 56:Działania, które mogą wpłynąć na rozwiązanie problemów społecznych
Odsetek
WYSZCZEGÓLNIENIE

wskazywanych
odpowiedzi

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na kwestie społeczne

12,40%

Wykorzystanie budynków miasta na nowe inwestycje społeczne

11,63%

Wszechstronna pomoc dla osób poszukujących pracy

17,83%

Zwiększanie odpowiedzialności mieszkańców za dobro wspólne

10,08%

Zwiększanie ilości imprez integrujących społeczność Jasła

13,95%

Ściślejsza współpraca instytucji w zakresie polityki społecznej

3,10%

Działania na rzecz aktywizacji społeczności miasta

9,30%

Profilaktyka i pozytywne wzorce

9,30%

Rozwój współpracy obywatelskiej i wolontariatu

6,98%

Rozwój na ryku pracy i napływ nowych inwestorów

5,43%

Źródło: Opracowanie własne

76

Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi były: wszechstronna pomoc dla osób
poszukujących

pracy,

zwiększanie

ilości

imprez

integrujących

społeczność

Jasła,

pozyskiwanie środków zewnętrznych na kwestie społeczne.
Ostatnie pytanie badało co gmina powinna osiągnąć w zakresie ładu społecznego oraz
jaki cel postawić w odczuciach respondentów.
Tabela 57: Cel oraz zadania gminy do osiągnięcia w zakresie ładu społecznego
Odsetek
WYSZCZEGÓLNIENIE

wskazywanych
odpowiedzi

Integracja społeczności Jasła

15,84%

Poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

14,85%

Tworzenie warunków ku usamodzielnianiu mieszkańców

22,77%

Wzmocnienie oraz podniesienie sprawności działalności różnych instytucji

12,87%

Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny

17,82%

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

3,96%

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych

11,88%

Źródło: Opracowanie własne

Poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego, integracja społeczności Jasła były najczęściej wskazywanymi
odpowiedziami.

6.4.

Podsumowanie
Reasumując, na podstawie analizy odpowiedzi na pytania ankietowe należy położyć

nacisk na przekazywanie pozytywnych wzorców dzieciom i młodzieży oraz podejmować
działania zmierzające do wypełnienia ich czasu wolnego interesującymi zajęciami. Ponadto
opieką należy objąć osoby starsze i niepełnosprawne w celu ograniczenia zjawiska ich
wykluczenia i samotności. Niezbędne są także działania zmierzające do aktywizacji
społecznej poprzez ograniczanie zjawiska bierności oraz rozwój działań mających na celu
dobro wspólne i rozwój postaw odpowiedzialności za nie. Konieczna jestpoprawa jakości
życia mieszkańców Jasła dzięki wdrożeniu działań z zakresu ograniczania zjawiska
wykluczenia społecznego, większej współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój
społeczny oraz działania zmierzające do ściślejszej integracji mieszkańców Jasła.
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II. Założenia strategiczne dokumentu
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy przyjęte zostały priorytetowe obszary dla
realizowania założeń polityki społecznej przez Miasto Jasło.
Wykres 10: Schemat obszarów strategicznych wyznaczających kierunki poszczególnych celów do osiągnięcia w
Mieście Jaśle w latach 2019-2024

Wsparcie rodzin z
dziećmi / Działania na
rzecz prawidłowego
funkcjonowania
instytucji rodziny

Polityka senioralna

Osoby z
niepełnosprawnością
oraz zagrożone
wykluczeniem
społecznym

Podjęcie wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości życia wszystkich
mieszkańców Miasta Jasła bez względu na zajmowaną pozycję społeczną.

Rozwój kapitału
społecznego

Bezpieczeństwo
mieszkańców –
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
oraz profilaktyka
uzależnień

Źródło: Opracowanie własne.
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Realizacja poszczególnych działań zawartych w tej części programu stanowić będzie
odpowiedź na zdiagnozowane problemy. Zrealizowanie określonych celów pozwoli na
rozwój

sektora

społecznego

m.in.

rozwój

postaw

proobywatelskich,

więzi

międzypokoleniowych, ekonomii społecznej oraz idei wolontariatu.
W odpowiedzi na zdiagnozowana sytuację miasta Jasła poniżej przedstawiono misję
oraz wizję Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024.

Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła
na lata 2019 – 2024 brzmi:

Podjęcie wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości życia wszystkich
mieszkańców Miasta Jasła bez względu na zajmowaną pozycję społeczną.

Wizja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła
na lata 2019-2024 brzmi:

Miasto Jasło jako powszechnie rozpoznawalne, atrakcyjne dla mieszkańców w
każdym wieku miejsce do życia oferujące wszechstronny rozwój, przywiązanie
i poczucie bezpieczeństwa.

7. Cele strategiczne dla wybranych obszarów
Na podstawie analiz przeprowadzanych podczas tworzenia części diagnostycznej
niniejszego dokumentu możliwym stało się określenie celi strategicznych w zakresie
skutecznego rozwoju polityki społecznej w Mieście Jaśle, a także celi operacyjnych w
obszarach

strategicznych

wskazanych
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powyżej.

Cel Strategiczny I - Wsparcie rodzin z dziećmi - Działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania instytucji rodziny
Cel operacyjny nr 1:
Rozwijanie systemu wsparcia dla rodziny poprzez monitoring i diagnozę
Nazwa działania

Okres realizacji

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie
dziecka i rodziny w tym dezintegracji i
dysfunkcjonalności rodziny

2019-2024

Prowadzenie monitoringu w stosunku do
rodzin wykazujących trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych zamieszkałych na terenie
miasta Jasła

2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom, placówki
oświatowe, placówki
wsparcia dziennego
MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, placówki
wsparcia dziennego

Wskaźniki
- liczba przeprowadzonych badań/diagnoz,
sporządzonych raportów

- liczba monitorowanych rodzin

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta

Cel operacyjny nr 2:
Budowanie świadomości oraz wzmacnianie kompetencji rodzicielskich
Nazwa działania
Realizacja kampanii służących
kształtowaniu pozytywnego wizerunku
rodziny oraz wzmacnianiu więzi
rodzinnych

Okres realizacji
2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, placówki
wsparcia dziennego,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
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Wskaźniki
- liczba zrealizowanych kampanii

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Realizacja programów profilaktycznych na
rzecz dziecka i rodziny

2019-2024

Realizacja specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego w tym m.in. prawnego,
psychologicznego, organizacja mediacji
rodzinnych, terapii indywidualnej, terapii
rodzin
Organizowanie grup wsparcia/
samopomocowych dla rodziców

2019-2024

Przeciwdziałania
Uzależnieniom
MOPS w Jaśle,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe,
placówki wsparcia
dziennego, placówki
oświatowe
MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, placówki
wsparcia dziennego,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom
MOPS w Jaśle

2019-2024

MOPS w Jaśle

Realizacja projektów socjalnych na rzecz
dziecka i rodziny

2019-2024

MOPS w Jaśle

Edukacja rodziców służąca wzmocnieniu
kompetencji opiekuńczo –
wychowawczych

2019-2024

- liczba zrealizowanych
warsztatów/prelekcji/konferencji
- Liczba osób uczestniczących
w warsztatach/prelekcjach/konferencjach

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

- liczba zrealizowanych programów
- liczba osób uczestniczących w programach

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

- liczba rodzin/osób, która skorzystała z poradnictwa/
mediacji/terapii

- liczba utworzonych grup wsparcia/
samopomocowych
- liczba rodziców uczestniczących w spotkaniach
grup
- liczba zrealizowanych projektów socjalnych
- liczba osób objętych wsparciem w ramach
realizowanych projektów
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Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta

Cel operacyjny nr 3:
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków do rozwoju zgodnie
z ich potrzebami
Nazwa działania

Okres realizacji

Organizacja wypoczynku zimowego i
letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

2019-2024

Przekształcenie jednej z trzech istniejących
placówek wsparcia dziennego w
specjalistyczną placówkę wsparcia
dziennego lub utworzenie nowej
Wsparcie funkcjonujących placówek
wsparcia dziennego

2020-2014

Zwiększenie dostępności do dóbr kultury,
sportu i rekreacji dla rodzin wielodzietnych

2019-2024

Zapewnienie pomocy finansowej,
rzeczowej i usługowej rodzinom
zagrożonym kryzysem lub przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe

Zapewnienie asystentury rodzinnej
rodzinom przeżywającym trudności

2019-2024

MOPS w Jaśle

2019-2024

Realizatorzy Programu

Wskaźniki

Źródło
finansowania

placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom
Urząd Miasta, organizacje
pozarządowe

- liczba zorganizowanych form opieki
- liczba dzieci, która skorzystała z opieki

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

- liczba utworzonych specjalistycznych placówek
wsparcia dziennego

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Urząd Miasta/
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom
MOPS w Jaśle

- liczba placówek, które otrzymały wsparcie

Budżet Miasta
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- liczba rodzin, którym wydano Jasielskie Karty
Budżet Miasta,
Dużej Rodziny
budżet państwa
- liczba rodzin, którym wydano Ogólnopolskie Karty
Dużej Rodziny
- liczba rodzin objętych świadczeniami z pomocy
Budżet Miasta,
społecznej, w tym w formie finansowej, rzeczowej,
środki zewnętrzne
usługowej
- liczba rodzin korzystających ze wsparcia organizacji
pozarządowych w formie finansowej, rzeczowej,
usługowej
- liczba zatrudnionych asystentów rodziny
Budżet Miasta,
- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
środki zewnętrzne

opiekuńczo – wychowawcze
Obejmowanie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych pomocą
rodzin wspierających
Obejmowanie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych pomocą
wolontariuszy
Wspieranie rodziców naturalnych dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej celem
powrotu dziecka do rodziny
Współfinansowanie pobytu dziecka
w pieczy zastępczej
Realizacja działań na rzecz dziecka i
rodziny określonych w Gminnym
Programie Wspierania Rodzin

2019-2024

MOPS w Jaśle

- liczba rodzin wspierających
- liczba rodzin objętych pomocą rodzin wspierających

Budżet Miasta

2019-2024

MOPS w Jaśle

- liczba rodzin objętych wsparciem wolontariuszy

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2019-2024

MOPS w Jaśle

- liczba rodzin objętych pomocą

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle
MOPS w Jaśle

- liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, za
które miasto ponosi odpłatność
- liczba sprawozdań z realizacji działań określonych
w Programie

Budżet Miasta

2019-2024

Budżet Miasta

Cel operacyjny nr 4:
Wzrost kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji odpowiedzialnych za wspieranie rodzin
Nazwa działania

Okres realizacji

Organizowanie szkoleń, warsztatów,
konferencji, seminariów tematycznych,
superwizji dla osób zawodowo zajmujących
się pracą z rodziną w tym m.in. asystentów
rodziny

2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, Pełnomocnik
Burmistrza ds.
Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe
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Wskaźniki
- liczba zrealizowanych szkoleń/
warsztatów/konferencji/seminariów/superwizji
- liczba osób uczestniczących w
szkoleniach/warsztatach/konferencjach/seminariach/
superwizjach

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel strategiczny II: Polityka senioralna
Cel operacyjny nr 1:
Rozwój i poprawa dostępności do profilaktyki zdrowotnej
Nazwa działania

Okres realizacji

Realizatorzy Programu

Wskaźniki

Źródło
finansowania

Realizacja lokalnych programów
profilaktycznych skierowanych do osób
starszych
Zwiększenie aktywności fizycznej osób
starszych

2019-2024

Urząd Miasta, organizacje
pozarządowe

- liczba zrealizowanych programów
- liczba osób uczestniczących w programach

Budżet miasta
środki zewnętrzne

2019-2024

- liczba zajęć sportowych skierowanych do osób
starszych
- liczba imprez sportowych dla seniorów o wymiarze
promocyjnym i edukacyjnym

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Promowanie wśród osób starszych
zdrowego stylu życia

2019-2024

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, kluby
osiedlowe, organizacje
pozarządowe, MOPS w
Jaśle
Urząd Miasta organizacje
pozarządowe, MOPS w
Jaśle,

- Liczba kampanii społecznych /warsztatów/szkoleń
promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych
- Liczba wydanych materiałów informacyjnych
promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych
- Liczba inicjatyw/ przedsięwzięć w zakresie
wdrażania nawyków zdrowego stylu życia

Budżet miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny 2:
Rozwój oferty edukacyjnej oraz kulturalno- rekreacyjnej
Nazwa działania
Realizacja działań edukacyjnych
skierowanych do osób starszych, w tym
organizacja szkoleń/warsztatów

Okres realizacji
2019-2014

Realizatorzy Programu
Urząd Miasta,
Uniwersytet Trzeciego
Wieku, MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe
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Wskaźniki
- liczba słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla
seniorów

Źródło
finansowania
Budżet miasta
środki zewnętrzne

Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej
oraz sportowej poprzez wprowadzenie ulg
w ramach Programu Jasielska Karty
Seniora
Realizacja inicjatyw kulturalnych na terenie
miasta skierowanych do osób starszych

2019-2024

MOPS w Jaśle

- liczba wydanych Jasielskich Kart Seniora

Budżet miasta

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, organizacje
pozarządowe, kluby
seniora

- liczba zorganizowanych inicjatyw/ przedsięwzięć
- liczba osób, która skorzystała z poszczególnych
działań

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Cel strategiczny 3:
Rozwój środowiskowego systemu wsparcia
Nazwa działania

Okres realizacji

Realizatorzy Programu

Wsparcie osób starszych poprzez
organizacje usług wolontarystycznych

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe

Zapewnienie pomocy finansowej
i rzeczowej osobom starszym zagrożonym
kryzysem lub wykluczeniem społecznym

2019-2024

MOPS w Jaśle, Urząd
Miasta, organizacje
pozarządowe

Realizacja wsparcia w postaci usług
opiekuńczych/ specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób starszych

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii
społecznej
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Wskaźniki
- liczba wolontariuszy świadczących usługi na rzecz
osób starszych
- liczba osób starszych objętych pomocą
wolontariuszy
- liczba osób objętych świadczeniami z pomocy
społecznej, w tym w formie finansowej i rzeczowej
- liczba osób korzystających ze wsparcia organizacji
pozarządowych w formie finansowej i rzeczowej
- liczba osób, która skorzystała z pomocy w formie
usług/ specjalistycznych usług opiekuńczych

Źródło
finansowania
Budżet miasta
środki zewnętrzne

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Rozwój poradnictwa specjalistycznego
kierowanego dla osób starszych

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, organizacje
pozarządowe

- liczba osób, która skorzystała z poradnictwa
specjalistycznego

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Rozwój infrastruktury społecznej w
zakresie wsparcia osób starszych w tym
infrastruktury zapewniającej całodobowe
wsparcie

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, organizacje
pozarządowe, podmioty
ekonomii społecznej

- liczba utworzonych i działających klubów seniora
- liczba podmiotów wsparcia dziennego
i całodobowego, w tym dziennego domu pomocy oraz
mieszkań chronionych dla osób starszych

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Dostosowanie budynków użyteczności
publicznej i infrastruktury komunikacji
miejskiej do potrzeb osób starszych.

2019-2024

Urząd Miasta, organizacje
pozarządowe

- liczba budynków użyteczności publicznej na terenie
miasta dostosowanych do potrzeb osób starszych
- liczba podjętych inicjatyw w zakresie usprawnienia
infrastruktury komunikacji miejskiej

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Podnoszenie kwalifikacji wśród osób
pracujących zawodowo lub społecznie z
osobami starszymi

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe

- liczba osób biorących udział w
szkoleniach/kursach/warsztatach

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Opracowywanie i realizacji Programów
Aktywności Lokalnej dla osób starszych

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle

- liczba opracowanych Programów
- liczba sprawozdań z realizacji działań określonych
w Programie

Budżet miasta
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Obszar Strategiczny III – Bezpieczeństwo mieszkańców – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień
Cel operacyjny nr 1:
Podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień poprzez prowadzenie
działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych
Nazwa działania

Okres realizacji

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie
zjawiska przemocy w rodzinie i uzależnień

2019-2024

Realizacja lokalnych kampanii społecznych
skierowanych do osób dorosłych oraz do
dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

2019 – 20124

Realizacja programów profilaktycznych,
skierowanych do mieszkańców miasta Jasła
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe
Zespól
Interdyscyplinarny,
MOPS w Jaśle,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom, MKRPA,
Urząd Miasta, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe
Zespól
Interdyscyplinarny,
MOPS w Jaśle, ,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom placówki
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Wskaźniki
- liczba przeprowadzonych badań/diagnoz,
sporządzonych raportów

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

- liczba zrealizowanych kampanii
- liczba zrealizowanych konferencji, spotkań,
seminariów,
- liczba opracowanych i wydanych materiałów
informacyjnych (broszur, ulotek, informatorów,
plakatów)

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych,
Liczba osób uczestniczących w programach
profilaktycznych

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

oświatowe, organizacje
pozarządowe
Organizowanie spotkań ze specjalistami,
promujących profilaktykę uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-2024

Zespół
Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, Pełnomocnik
Burmistrza ds.
Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe

- liczba zorganizowanych spotkań ze specjalistami
promujących profilaktykę uzależnień oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- liczba osób uczestniczących w spotkaniach ze
specjalistami promujących profilaktykę uzależnień
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny nr 2:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie właściwych warunków do funkcjonowania i rozwoju zgodnie z ich potrzebami
Nazwa działania

Okres realizacji

Realizatorzy Programu

Podejmowanie działań interwencyjnych w
stosunku do osób doświadczających
przemocy w rodzinie m.in. poprzez
realizację procedury „Niebieskie Karty”

2019-2024

Zespół Interdyscyplinarny

Współpraca pomiędzy instytucjami i
służbami w zakresie monitoringu
osób/rodzin doświadczających zjawiska
przemocy w rodzinie oraz uzależnionych

2019-2024

Kontynuowanie działalności Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
alkoholowych i Zespołu
Interdyscyplinarnego

2019-2024

Zespół
Interdyscyplinarny,
MOPS w Jaśle, MKRPA,
placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe
Zespół
Interdyscyplinarny,
MKRPA
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Wskaźniki

Źródło
finansowania

- liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta –
A”,
- liczba powołanych grup roboczych,
- liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie
Karty”,
- liczba monitorowanych osób/rodzin

Budżet Miasta

- liczba posiedzeń MKRPA
- liczba posiedzeń ZI
- liczba sprawozdań z prac MKRPA
- liczba sprawozdań z prac Zespołu

Budżet Miasta

Budżet Miasta

Partycypowanie Miasta w kosztach
związanych z doposażeniem służb (Straż
Miejska, Policja) w niezbędny sprzęt

2019-2024

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w całodobowych
ośrodkach wparcia oraz w ośrodkach
interwencji kryzysowej
Tworzenie warunków umożliwiających
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
otrzymanie w pierwszej kolejności
mieszkań socjalnych
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym dla osób, które doznają przemocy
w rodzinie

2019-2024

Urząd Miasta,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom
Zespół
Interdyscyplinarny,
MOPS w Jaśle

Interdyscyplinarnego
- liczba zakupionego sprzętu z udziałem środków
Miasta

Budżet Miasta

- liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które
skorzystały z miejsc w ośrodkach wparcia

Budżet Miasta

2019-2024

Urząd Miasta

- liczba mieszkań socjalnych przyznanych w
pierwszej kolejności osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie

Budżet Miasta

2021-2024

Urząd Miasta

- liczba utworzonych mieszkań chronionych,
- liczba osób, którym zapewniono mieszkania
chronione

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego w zakresie profilaktyki
uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

2019-2024

- liczba instytucji/organizacji/placówek prowadzących
poradnictwo
- liczba osób, która skorzystała z poradnictwa

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Realizacja projektów socjalnych w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-2024

Zespół
Interdyscyplinarny,
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe
MOPS w Jaśle

- liczba zrealizowanych projektów socjalnych
- liczba osób objętych wsparciem w ramach
realizowanych projektów socjalnych

Budżet Miasta
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Realizacja działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Realizacja działań w zakresie profilaktyki
uzależnień określonych w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

2019-2024

MOPS w Jaśle

- liczba sprawozdań z realizacji działań określonych
w Programie

Budżet miasta

2019-2024

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom

- liczba sprawozdań z realizacji działań określonych
w Programie

Budżet miasta

Cel operacyjny nr 3:
Wzrost kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji podejmujących działania w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Nazwa działania
Organizowanie szkoleń, warsztatów,
konferencji, seminariów tematycznych,
superwizji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki
uzależnień

Okres realizacji
2019-2024

Realizatorzy Programu
Zespół
Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, Pełnomocnik
Burmistrza ds.
Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe
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Wskaźniki
- liczba zrealizowanych szkoleń/
warsztatów/konferencji/seminariów/superwizji
- liczba osób uczestniczących w
szkoleniach/warsztatach/konferencjach/seminariach/
superwizjach

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel strategiczny IV: Osoby z niepełnosprawnością oraz zagrożone wykluczeniem społecznym
Cel operacyjny nr 1:
Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych/zaburzonych psychicznie
Nazwa działania

Okres realizacji

Wskaźniki

Realizatorzy Programu

Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie
identyfikacji osób niepełnosprawnych/
zaburzonych psychicznie i ich potrzeb

2019-2024

MOPS w Jaśle, Urząd
Miasta, organizacje
pozarządowe

- liczba przeprowadzonych badań/diagnoz,
sporządzonych raportów

Stworzenie bazy usług, instytucji i miejsc
przyjaznych osobom niepełnosprawnym/
zaburzonym psychicznie

2019-2024

MOPS w Jaśle

- stworzona baza

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta

Cel operacyjny nr 2:
Budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej/zaburzonej psychicznie
Nazwa działania

Okres realizacji

Realizatorzy Programu

Wskaźniki

Źródło
finansowania

Realizacja kampanii służących
kształtowaniu pozytywnego wizerunku
osoby niepełnosprawnej/ zaburzonej
psychicznie

2019-2024

MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

- liczba zrealizowanych kampanii

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Prowadzenie działań edukacyjnych
zmierzających do zapobiegania
dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
i zaburzeniami psychicznymi

2019-2024

MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

- liczba zrealizowanych
warsztatów/prelekcji/konferencji
- liczba osób uczestniczących
w warsztatach/prelekcjach/konferencjach

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
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Cel operacyjny nr 3:
Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych/zaburzonych psychicznie
Nazwa działania
Realizacja specjalistycznego poradnictwa
w tym m.in. prawnego, psychologicznego,
terapii grupowej lub indywidualnej dla
osób niepełnosprawnych/zaburzonych
psychicznie i ich rodzin
Organizowanie grup wsparcia/
samopomocowych dla osób
niepełnosprawnych/zaburzonych
psychicznie i ich rodzin
Realizacja projektów socjalnych na rzecz
osób niepełnosprawnych/zaburzonych
psychicznie i ich rodzin
Opracowywanie i realizacji Programów
Aktywności Lokalnej dla osób
niepełnosprawnych/zaburzonych
psychicznie

Okres realizacji

Wskaźniki

Realizatorzy Programu

Źródło
finansowania

2019-2024

MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

- liczba rodzin/osób, która skorzystała z poradnictwa/
terapii

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe

- liczba utworzonych grup wsparcia/
samopomocowych
- liczba osób uczestniczących w grupach

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2019-2024

MOPS w Jaśle

Budżet Miasta

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle

- liczba zrealizowanych projektów socjalnych
- liczba osób objętych wsparciem w ramach
realizowanych projektów
- liczba opracowanych Programów
- liczba sprawozdań z realizacji działań określonych
w Programie

Budżet miasta

Cel operacyjny nr 4:
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób niepełnosprawnych/zaburzonych psychicznie
Nazwa działania

Okres realizacji

Poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych poprzez likwidację
barier architektonicznych, tworzenie miejsc
parkingowych przeznaczonych dla osób

2019-2024

Realizatorzy Programu
Urząd Miasta

Wskaźniki
- liczba miejskich budynków użyteczności publicznej
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
- liczba utworzonych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych
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Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

niepełnosprawnych
Zapewnienie pomocy finansowej
i rzeczowej osobom niepełnosprawnym/
zaburzonym psychicznie

2019-2024

MOPS w Jaśle, PCPR,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe

Realizacja usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych w
tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla
osób niepełnosprawnych/zaburzonych
psychicznie w ramach funkcjonujących
ośrodków wsparcia
Utworzenie całodobowych form wsparcia
dla osób niepełnosprawnych/ zaburzonych
psychicznie

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii
społecznej
MOPS w Jaśle, , ŚDS

2019-2024

Urząd Miasta, ŚDS,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii
społecznej

Rozwój środowiskowego wsparcia osób
niepełnosprawnych i zaburzonych
psychicznie poprzez działania asystentów/
trenerów osób niepełnosprawnych oraz
upowszechnianie pomocy sąsiedzkiej

2019-2024

MOPS w Jaśle ,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii
społecznej, osoby fizyczne

Organizacja działań wolontarystycznych na
rzecz osób niepełnosprawnych i
zaburzonych psychicznie

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe

2019-2024
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- liczba osób objętych świadczeniami z pomocy
społecznej, w tym w formie finansowej i rzeczowej
- liczba osób korzystających ze wsparcia organizacji
pozarządowych w formie finansowej i rzeczowej
- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi
- liczba godzin zrealizowanych usług

- liczba osób korzystających z pomocy
Środowiskowego Domu Samopomocy
- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych
- liczba utworzonych całodobowych form wsparcia
dla osób niepełnosprawnych i zaburzonych
psychicznie
- liczba osób, które skorzystały z nowoutworzonych
form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i
zaburzonych psychicznie
- liczba osób objętych wsparciem asystenta/trenera
osoby niepełnosprawnej
- liczba zatrudnionych asystentów/trenerów osób
niepełnosprawnych
- liczba osób objętych pomocą sąsiedzką
- liczba utworzonych grup pomocy sąsiedzkiej
- liczba rodzin objętych pomocą wolontariuszy
- liczba wolontariuszy świadczących pomoc osobom
niepełnosprawnym i zaburzonym psychicznie

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny nr 5:
Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych/zaburzonych psychicznie
Nazwa działania

Okres realizacji

Prowadzenie działań aktywizujących osoby
niepełnosprawne /zaburzone psychicznie do
podjęcia zatrudnienia
Funkcjonowanie Klubu Integracji
Społecznej

2019-2024

Tworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych /zaburzonych
psychicznie

Organizacja kursów zawodowych, staży
zawodowych dla osób niepełnosprawnych/
zaburzonych psychicznie

Realizatorzy Programu

Wskaźniki

Źródło
finansowania

MOPS w Jaśle, PUP,
podmioty ekonomii
społecznej
MOPS w Jaśle, Urząd
Miasta

- liczba zorganizowanych warsztatów/spotkań
- liczba osób uczestniczących
w warsztatach/spotkaniach
- liczba osób niepełnosprawnych i zaburzonych
psychicznie objętych działaniami KIS

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2019-2024

Urząd Miasta, organizacje
pozarządowe, podmioty
ekonomii społecznej

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

2019-2024

MOPS w Jaśle, PUP,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii
społecznej

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie
- liczba osób niepełnosprawnych i zaburzonych
psychicznie zatrudnionych w nowopowstałych
podmiotach
- liczba zorganizowanych kursów zawodowych/staży
zawodowych dla osób niepełnosprawnych i
zaburzonych psychicznie
- liczba osób niepełnosprawnych, zaburzonych
psychicznie, które zakończyły kursy zawodowe/staże
zawodowe

2019-2024
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Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny nr 6:
Tworzenie sprzyjających warunków do edukacji i rozwoju niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz zapobieganie dyskryminacji
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
Nazwa działania

Okres realizacji

Przystosowanie placówek oświatowych do
potrzeb niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży pod względem
architektonicznym

2019-2024

Urząd Miasta, placówki
oświatowe

- liczba placówek oświatowych, przystosowanych do
potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży pod
względem architektonicznym

Wspieranie funkcjonowania świetlic
szkolnych, placówek oświatowych oraz
placówek wsparcia dziennego
integrujących niepełnosprawne dzieci ze
środowiskiem lokalnym

2019-2024

Urząd Miasta, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

Budżet Miasta

Organizowanie specjalistycznych szkoleń
dla kadr placówek oświatowych w zakresie
pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i
młodzieżą
Organizacja dla dzieci i młodzieży
warsztatów w zakresie tolerancji i
przeciwdziałania dyskryminacji ze względu
na niepełnosprawność
Organizacja doradztwa i wsparcia dla
rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży

2019-2024

Urząd Miasta, placówki
oświatowe

- liczba świetlic/placówek wsparcia dziennego ze
wsparcia, których skorzystały niepełnosprawne dzieci
- liczba placówek oświatowych z oddziałami
integracyjnymi
- liczba dzieci niepełnosprawnych uczestniczących
w zajęciach świetlic/placówek wsparcia dziennego
- liczba dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do
placówek oświatowych z oddziałami integracyjnymi
- liczba zorganizowanych szkoleń
- liczba osób uczestniczących w szkoleniach

2019-2024

Urząd Miasta, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

- liczba zorganizowanych warsztatów
- liczba osób uczestniczących w warsztatach

Budżet Miasta
środki zewnętrzne

2019-2024

- liczba zrealizowanego doradztwa/wsparcia
- liczba osób/rodzin, która skorzystała
z doradztwa/wsparcia

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Wspieranie rozwoju różnych form terapii,
w tym m.in. dogoterapii, hipoterapii, Sali
doświadczania świata dla
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe
MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe

- liczba osób uczestniczących w poszczególnych
formach terapii
-liczba zrealizowanych terapii

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Realizatorzy Programu
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Wskaźniki

Źródło
finansowania
Budżet Miasta
środki zewnętrzne

Budżet Miasta
środki zewnętrzne

Wspieranie rozwoju wolontariatu na rzecz
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe

Realizacja projektów socjalnych na rzecz
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz
ich rodzin

2019-2024

MOPS w Jaśle

-liczba wolontariuszy pracujących na rzecz
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
-liczba niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, które
uzyskały wsparcie w ramach wolontariatu
- liczba zrealizowanych projektów socjalnych
- liczba osób objętych wsparciem w ramach
realizowanych projektów

Budżet Miasta
Środki zewnętrzne
Budżet Miasta

Cel operacyjny nr 7:
Wzrost kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych/zaburzonych psychicznie
Nazwa działania
Organizowanie szkoleń, warsztatów,
konferencji, seminariów tematycznych,
superwizji dla osób zajmujących się
zawodowo pracą z osobami
niepełnosprawnymi/zaburzonymi
psychicznie

Okres realizacji
2019-2024

Realizatorzy Programu
Urząd Miasta, MOPS
w Jaśle, placówki
oświatowe, organizacje
pozarządowe

Wskaźniki
- liczba zrealizowanych szkoleń/
warsztatów/konferencji/seminariów/superwizji
- liczba osób uczestniczących w
szkoleniach/warsztatach/konferencjach/seminariach/
superwizjach

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny nr 8:
Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Nazwa działania

Okres realizacji

Prowadzenie działań aktywizujących osoby
bezrobotne i nieaktywne zawodowo do
podjęcia zatrudnienia
Funkcjonowanie Klubu Integracji
Społecznej

2019-2024

2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle, PUP,
podmioty ekonomii
społecznej
Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle
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Wskaźniki
- liczba zorganizowanych warsztatów/spotkań
- liczba osób uczestniczących
w warsztatach/spotkaniach
- liczba osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo objętych działaniami KIS

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Organizacja szkoleń, staży zawodowych dla
osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo

2019-2024

MOPS w Jaśle, PUP,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii
społecznej

Prowadzenie międzysektorowej współpracy
na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, PUP, organizacje
pozarządowe, podmioty
ekonomii społecznej

- liczba zorganizowanych kursów zawodowych/staży
zawodowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo
- liczba osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo, które zakończyły kursy zawodowe/staże
- liczba podmiotów/ instytucji prowadzących
działania na rzecz osób bezrobotnych oraz osób
nieaktywnych zawodowo
- liczba spotkań/konferencji/warsztatów
zorganizowanych w ramach współpracy

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny nr 9:
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Nazwa działania
Zapewnienie pomocy finansowej
i rzeczowej osobom bezrobotnym
i nieaktywnym zawodowo

Okres realizacji
2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe

Wskaźniki
- liczba osób objętych świadczeniami z pomocy
społecznej, w tym w formie finansowej i rzeczowej
- liczba osób korzystających ze wsparcia organizacji
pozarządowych w formie finansowej i rzeczowej

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny 10:
Przeciwdziałanie marginalizacji osób bezdomnych
Nazwa działania

Okres realizacji

Wsparcie osób bezdomnych poprzez
realizację m.in. indywidualnego programu
wychodzenia z bezdomności/projektów
socjalnych

2019-2024

Realizatorzy Programu
MOPS w Jaśle

Wskaźniki
- liczba zrealizowanych indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności/projektów socjalnych
- liczba osób uczestniczących w indywidualnych
programach wychodzenia z bezdomności/projektach
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Źródło
finansowania
Budżet miasta

Nawiązywanie współpracy z instytucjami i
organizacjami działającymi w obszarze
wsparcia na rzecz osób bezdomnych, w tym
monitorowanie sytuacji osób bezdomnych
przebywających na terenie miasta Jasła
Zapewnienie pomocy finansowej
i rzeczowej osobom bezdomnym

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, Policja , Straż
Miejska, organizacje
pozarządowe

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, organizacje
pozarządowe

Rozwój infrastruktury przeznaczonej na
potrzeby osób pozostających bez
schronienia

2019-2024

Urząd Miasta, organizacje
pozarządowe
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socjalnych
- liczba wspólnie podjętych inicjatyw/działań na rzecz
osób bezdomnych

- liczba osób objętych świadczeniami z pomocy
społecznej w formie finansowej i rzeczowej, w tym
posiłek schronienie
- liczba osób korzystających ze wsparcia organizacji
pozarządowych w formie rzeczowej
- liczba funkcjonujących na terenie miasta Jasła
schronisk/ogrzewalni dla osób bezdomnych
- liczba osób korzystających z pomocy
schroniska/ogrzewalni
- liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób
wychodzących z bezdomności
- liczba mieszkań socjalnych przydzielonych osobom
wychodzącym z bezdomności

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Budżet miasta
środki zewnętrzne

Cel Strategiczny V – Rozwój kapitału społecznego
Cel operacyjny nr 1:
Działania na rzecz upowszechniania ekonomii społecznej
Nazwa działania

Okres realizacji

Realizatorzy Programu

Popularyzacja i wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, OWES, podmioty
ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe

Wspieranie tworzenia i funkcjonowanie
podmiotów ekonomii społecznej

2019-2024

MOPS w Jaśle,
organizacje pozarządowe

Wzrost doświadczenia i wiedzy na temat
ekonomii społecznej wśród pracowników
sektora polityki społecznej m.in. poprzez
udział w szkoleniach, warsztatach,
konferencjach, wizytach studyjnych
Rozwój międzysektorowej współpracy w
ramach ekonomii społecznej

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, podmioty ekonomii
społecznej, organizacje
pozarządowe

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, podmioty ekonomii
społecznej, organizacje
pozarządowe
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Wskaźniki
- liczba przeprowadzonych kampanii/ spotkań/
warsztatów/ konferencji promujących ekonomię
społeczną
- liczba osób uczestniczących w
kampaniach/spotkaniach/warsztatach/ konferencjach
promujących ekonomię społeczną
- liczba funkcjonujących podmiotów ekonomii
społecznej
-liczba nowo utworzonych podmiotów ekonomii
społecznej
- liczba osób objętych wsparciem podmiotów
ekonomii społecznej
- liczba zorganizowanych szkoleń/
warsztatów/konferencji
-liczba odbytych wizyt studyjnych
-liczba osób uczestniczących w szkoleniach,
warsztatach, konferencjach, wizytach studyjnych
-liczba wspólnie podjętych inicjatyw

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne,

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Cel operacyjny nr 2:
Rozwój idei wolontariatu
Nazwa działania

Okres realizacji

Realizatorzy Programu

Promowanie wolontariatu wśród
społeczności lokalnej Miasta Jasła

2019-2024

Urząd Miasta, MOPS w
Jaśle, placówki
oświatowe, podmioty
ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe,

Świadczenie usług wolontarystycznych na
rzecz osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym

2019-2024

Wzrost kompetencji i wiedzy wśród osób
świadczących usługi wolontarystyczne

2019-2024

MOPS w Jaśle, placówki
oświatowe, Jasielski Dom
Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna,
organizacje pozarządowe
MOPS w Jaśle, OWES,
placówki oświatowe,
Jasielski Dom Kultury,
Miejska Biblioteka
Publiczna, organizacje
pozarządowe
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Wskaźniki
- liczba przeprowadzonych kampanii/ spotkań/
warsztatów/ konferencji
- liczba osób uczestniczących w
kampaniach/spotkaniach/warsztatach/ konferencjach
-liczba wydanych materiałów promujących
wolontariat (ulotki, broszury, plakaty)
- liczba osób/rodzin objętych wsparciem
wolontariuszy
-liczba zawartych porozumień z wolontariuszami

-liczba zorganizowanych
szkoleń/warsztatów/konferencji
-liczba wolontariuszy uczestniczących w
szkoleniach/warsztatach/konferencjach

Źródło
finansowania
Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

Budżet Miasta,
środki zewnętrzne

8. Analiza SWOT
Aby zaprojektować skuteczne cele i kierunki działań w zdiagnozowanych powyżej
obszarach strategicznych posłużono się analizą SWOT. Przeanalizowano obecny potencjał
miasta (mocne i słabe strony) oraz wskazano na zewnętrzne warunki i procesy, które
wpływają lub w najbliższym czasie będą wpływać na funkcjonowanie miasta w pięciu
analizowanych obszarach strategicznych (szanse i zagrożenia).
Tabela 58: Analiza SWOT w obszarze strategicznym Wsparcie rodzin z dziećmi - Działania na rzecz
prawidłowego funkcjonowania instytucji rodziny
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 Opracowywanie

i

realizacja

trzyletnich

Gminnych Programów Wspierania Rodzin
 Realizacja

programu

na

rzecz

współpraca
rodzin

wielodzietnych pod nazwą „Jasielska Karta Dużej
Rodziny” i rządowego programu na rzecz rodzin
wielodzietnych

„Ogólnopolska

Karta

Dużej

Rodziny”

ze

strony

rodzin

w

zakresie

rozwiązywania problemów
 Występowanie zjawiska wyuczonej bezradności
i roszczeniowości rodzin
 Bezradność opiekuńczo – wychowawcza rodziców
 Rozpad więzi rodzinnych – separacje, rozwody,

 Aktywna współpraca instytucji i organizacji
działających na rzecz rodziny, w tym MOPS,
PCPR,

 Uzależnienie od pomocy instytucjonalnej i niska

MKRPA,

Psychologiczno

–

policji,

sądu,

Poradni

Pedagogicznej,

placówek

oświatowych, placówek służby zdrowia

emigracja zarobkowa
 Niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych na
terenie miasta Jasła
 Brak mieszkań chronionych na terenie miasta Jasła
 Brak na terenie miasta Jasła całodobowej placówki

 Doświadczona kadra instytucji i organizacji
działających na rzecz rodziny

zapewniającej wszechstronne wsparcie dla rodzin
w kryzysie

 Organizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla

 Niska

aktywność

organizacji

pozarządowych

podmiotów działających w zakresie wsparcia

w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na

rodziny

realizację działań wspierających rodziny

 Zatrudnianie asystentów rodziny
 Realizacja

pomocy

 Niewystarczająca oferta wsparcia dla rodziców

rodzinom

poprzez

dzieci niepełnosprawnych

ustanowienie rodzin wspierających

 Niewystarczająca oferta w zakresie organizacji

 Funkcjonowanie świetlic szkolnych

wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci w

 Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego

wieku wczesnoszkolnym z rodzin, w których

oraz świetlicy dla dzieci romskich na terenie

 Niewystarczająca

miasta
 Funkcjonowanie
rekreacyjnych na

rodzice pracują

obiektów
terenie

sportowo
miasta

-

(kompleks

sportowy MOSiR, boiska Orlik, teren rekreacyjny

podmiotów,

w

identyfikowaniu

skuteczność
tym
i

szkół

przedszkoli

rozwiązywaniu

wychowawczych rodziny
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i

niektórych
w

problemów

przy ul. Kwiatowej, Ogródek Jordanowski, place

 Brak specjalistycznej placówki wsparcia dziennego

zabaw na osiedlach)

 Brak koordynacji działań poszczególnych instytucji

 Funkcjonowanie Centrum Profilaktyki, Terapii
i Wsparcia Rodzin

w zakresie wsparcia rodziny, w konsekwencji czego
rodzina i dziecko korzysta z tych samych form

 Funkcjonowanie na terenie Miasta Ośrodka

wsparcia kilkakrotnie

Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 Realizacja projektów unijnych i ministerialnych
w zakresie wsparcia rodzin
 Realizacja

wsparcia

wolontarystycznego

dla

rodzin
 Realizacja poradnictwa specjalistycznego dla
rodzin, w tym prawnego, psychologicznego,
mediacji rodzinnych, terapii rodzin
 Realizacja wsparcia na rzecz niepełnosprawnych
dzieci w formie m.in.

projektów socjalnych,

poradnictwa specjalistycznego
 Podejmowanie
w

zakresie

działań

profilaktycznych

zapobiegania

dysfunkcjonalności

rodzin
 Prowadzenie badań, analiz i diagnoz nad sytuacją
rodziny i dziecka przez podmioty działające na
terenie miasta Jasła w zakresie wspierania
rodziny
ZAGROŻENIA

SZANSE
 Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne
(unijne i ministerialne) na realizację działań
pomocowych dla rodzin mających problemy
opiekuńczo- wychowawcze
na celu poprawę jakości życia rodzin

 Pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego
 Procedury

prawne

utrudniające

skuteczność

i szybkość pomocy dla rodziny

 Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami
wspierającymi rodzinę
podnoszenia

się społeczeństwa

rodzin

 Rozbudowa systemu usług społecznych mających

 Możliwość

 Niekorzystne tendencje demograficzne – starzenie

 Osłabienie wartości rodzinnych, zachwianie relacji
rodzic - dziecko

kwalifikacji

pracowników organizacji i instytucji działających

 Zaniedbywanie

obowiązków

opiekuńczo

–

wychowawczych przez rodziców

na rzecz rodziny, w tym asystentów rodziny,

 Uzależnienie rodzin od systemu pomocy społecznej

pracowników socjalnych

 Wzrost liczby zadań przekazywanych samorządom

 Możliwość

zwiększenia

zatrudnienia

wykwalifikowanej kadry, w tym asystentów
rodziny

gminnym

bez

odpowiedniego

zabezpieczenia

środków finansowych
 Trudności w znalezieniu zatrudnienia zgodnego
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 Możliwość szerszego wykorzystania zasobów

z kwalifikacjami – efekt: migracje, rozpad więzi

podmiotów działających w zakresie wsparcia

rodzinnych, eurosieroctwo

rodziny
 Rozwój niestandardowych form pomocy dla
rodzin

w

tym

rodzin

wychowujących

niepełnosprawne dzieci
 Rozwój idei wolontariatu
 Podnoszenie świadomości społecznej poprzez
edukację rodziców, w szczególności w zakresie
kompetencji rodzicielskich oraz sposobów i form
wspierania rodzin
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle przy współpracy z Zespołem ds. opracowania
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”

Tabela 59: Analiza SWOT w obszarze strategicznym Polityka Senioralna
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 Rozwój instytucjonalnych form wsparcia na rzecz osób
starszych w tym m.in. utworzenie Dziennego Domu
 Funkcjonowanie na terenie miasta Jasła Rady Seniorów

środki

finansowe

osób

starszych
 Niewystarczająca ilość lekarzy specjalistów

Miasta Jasła
 Realizacja Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła
dla Seniorów na lata 2016-2020
 Rozbudowany

system

aktywizacji,

kształcenia

 Niewystarczająca

oferta

starszych
 Ograniczona ilość miejsc

Jasielska Karta Seniora
przekazywanie

usług

rehabilitacyjnych skierowanych do osób

 Stworzenie systemu ulg i zniżek w ramach Programu

dotacji

organizacjom

pozarządowym podejmującym działania na rzecz osób
starszych

w zakładach

opiekuńczo-leczniczych
 Utrudnienia

architektoniczne

w zakresie

infrastruktury publicznej na terenie miasta

 Podejmowanie inicjatyw na rzecz osób starszych, w tym
coroczna organizacja Dnia Seniora
dostępność

na terenie miasta Jasła, w szczególności
specjalistów w dziedzinie geriatrii

i integracji osób starszych

 Duża

osób starszych
 Ograniczone

Pomocy dla osób starszych

 Coroczne

 Brak całodobowego ośrodka wsparcia dla

do

usług

opiekuńczych

i

specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta
 Pomoc materialna i rzeczowa dla osób starszych
realizowana m.in. przez MOPS w Jaśle oraz organizacje
pozarządowe
 Działalność miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej
osób starszych
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dla osób starszych

 Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
Klubów Seniora na terenie miasta Jasła
 Organizacja wolontariatu na rzecz osób starszych
 Funkcjonowanie placówek edukacyjnych na terenie
miasta kształcących w zakresie opieki nad osobami
starszymi
 Funkcjonowanie

Oddziału

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych w Jaśle
 Funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie
powiatu
 Funkcjonowanie

Zakładu

Pielęgnacyjno

–

Opiekuńczego na terenie Jasła
 Działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy w Jaśle
ZAGROŻENIA

SZANSE
 Tworzenie rozwiązań pozwalających na jak najdłuższa
aktywność seniorów
 Ograniczanie

niesamodzielnych lub samotnych
barier

architektonicznych

i komunikacyjnych w instytucjach publicznych oraz
budynkach użyteczności publicznej uciążliwych dla
osób starszych
 Możliwość

 Rosnąca liczba osób starszych, w tym
 Występowanie

stereotypów

dotyczących starości
 Niski wskaźnik informatyzacji wśród osób
starszych

pozyskania

środków

finansowych

z

 Występowanie zjawiska przemocy wobec

programów rządowych skierowanych do osób starszych

osób

(m.in. Program Senior WIGOR, Rządowy Program na

ekonomicznej

rzecz Aktywności Społeczności Osób Starszych)
inicjatyw skierowanych do osób starszych
programy

profilaktyki

starszych,

 Zobojętnienie

 Możliwość pozyskania środków unijnych na realizację
 Ogólnopolskie

negatywnych

w

tym

środowiska,

przemocy
w

tym

najbliższego otoczenia na potrzeby osób
starszych

zdrowotnej

kierowane do osób starszych

 Zrzucanie

przez

osoby

z

najlepszego

otoczenia odpowiedzialności za opiekę nad

 Tworzenie systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań

osobami starszymi na instytucje

poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle przy współpracy z Zespołem ds. opracowania
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”
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Tabela 60: Analiza SWOT w obszarze strategicznym Osoby niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem
społecznym
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 Współpraca MOPS w Jaśle z instytucjami rynku pracy



w tym Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle

Brak

na

zapewniającej

placówki

całodobowe

wsparcie

osobom niepełnosprawnych

 Dostępność zewnętrznych środków finansowych na
wsparcie rynku pracy i poprawę aktywności zawodowej

miasta

terenie



mieszkańców miasta

Brak na ternie miasta Jasła mieszkań
chronionych

 Realizacja projektów aktywizujących osoby bezrobotne



Niskie zaangażowanie osób bezrobotnych

w tym m.in. współfinasowanych ze środków UE przez

korzystających

instytucje rynku pracy

społecznej w działania aktywizacyjne

 Utworzenie i funkcjonowanie w strukturach MOPS w



Jaśle Klubu Integracji Społecznej

ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn
powiatu

z

zakresu

pomocy



podmiotów



społecznej

na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych



Zbyt mała ilość miejsc pracy dla osób



Brak Zakładów Aktywności Zawodowej
na terenie miasta Jasła

 Realizacja usług opiekuńczych w tym dla osób
specjalistycznych

Niewystarczające wparcie dla członków

niepełnosprawnych

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

oraz

Niewystarczająca ilość form terapii dla

rodzin osób niepełnosprawnych

organizacjom pozarządowym podejmującym działania

niepełnosprawnych

dla

podjęcie skutecznych działań na rzecz

m.in. PCPR, WTZ, DPS, SOSW
zadań

schronisku

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

oferujących wsparcie osobom niepełnosprawnym w tym

 Zlecanie

w

wyjścia z bezdomności

 Funkcjonowanie na terenie miasta Jasła schroniska i

terenie

pomocy

bezdomnych mężczyzn uniemożliwiająca

Środowiskowego Domu Samopomocy

na

świadczeń

Duża rotacja wśród osób bezdomnych
przebywających

 Utworzenie i funkcjonowanie na terenie miasta Jasła

 Funkcjonowanie

ze

usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 Rozbudowany system świadczeń pomocy społecznej na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Realizacja projektów/programów skierowanych do osób
niepełnosprawnych oraz wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
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Niewystraczający poziom

rozwoju

na

terenie miasta Jasła sektora ekonomii
społecznej

 Doświadczenie pracowników MOPS w Jaśle we
wdrażaniu niekonwencjonalnych metod pracy z osobami
niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem
społecznym

ZAGROŻENIA

SZANSE
 Możliwość wykorzystywania środków zewnętrznych na



wsparcie osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub
 Interdyscyplinarna
publicznym

współpraca

i

pomiędzy

społecznym

na

oraz wykluczonych społecznie


zagrożonych wykluczeniem społecznym
sektorem

rzecz

osób

niepełnosprawnych

skierowanych do

wykluczonych

lub

stosunku
oraz

do

osób

wykluczonych

Koncentracja systemu wsparcia osobom
wypłacaniu

świadczeń

z

pomocy

społecznej

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób



Brak skutecznych rozwiązań w zakresie

udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym oraz

zabezpieczenia

wykluczonym

bezdomnych

zagrożonym

w

społeczeństwo

niepełnosprawnym i marginalizowanym na

zagrożonych wykluczeniem społecznym

lub

przez

społecznie


oraz

się

niepełnosprawnych

niepełnosprawnych oraz wykluczonych lub zagrożonych
 Realizacja programów / projektów

Kierowanie
stereotypami

osób

wykluczeniem społecznym

Wzrost liczby osób niepełnosprawnych

wykluczeniem

i

wsparcia

osób



społecznym
 Funkcjonowanie na terenie miasta Jasła podmiotów
kształcących osoby do pracy

z osobami

niepełnosprawnymi np. asystent osoby niepełnosprawnej
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle przy współpracy z Zespołem ds. opracowania
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”

Tabela 61: Analiza SWOT w obszarze strategicznym Bezpieczeństwo mieszkańców – przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Opracowywanie
Programów



i

realizacja



Brak

możliwości

zapewnienia

osobom

Przemocy

doznającym przemocy w rodzinie miejsc

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w

hostelowych na terenie miasta Jasła oraz

Rodzinie

powiatu

Coroczne
Miejskiego

Przeciwdziałania

Miejskich

opracowywanie

i

Programu

realizacja



Niska

świadomość

wśród

społeczności

Profilaktyki

lokalnej nt. zjawiska przemocy w rodzinie,

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

uzależnień oraz możliwości uzyskania pomocy

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w tym zakresie
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Realizacja poradnictwa specjalistycznego na



Nierównomierne

zaangażowanie

rzecz osób uwikłanych w przemoc oraz osób

przedstawicieli

uzależnionych i współuzależnionych

podejmowane w zakresie przeciwdziałania

Wdrażanie alternatywnych form wsparcia na

przemocy

rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

uzależnień

w

podmiotów

rodzinie

oraz

oraz osób uzależnionych i współuzależnionych
w postaci m.in. programów, warsztatów


Podejmowanie
w

działań

zakresie

profilaktycznych

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień


Podnoszenie świadomości społecznej na temat
zjawiska

przemocy

profilaktyki
realizację

w

rodzinie

uzależnień
lokalnych

m.in.

oraz

oraz

poprzez

ogólnopolskich

kampanii społecznych,


Realizacja akcji informacyjnych kierowanych
do

społeczności

lokalnej

w

zakresie

profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie oraz osobom uzależnionym poprzez
opracowanie i rozpowszechnienie materiałów
informacyjnych w postaci plakatów, ulotek,
broszur, informatorów


Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla
osób społecznie i zawodowo zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
profilaktyką uzależnień



Podejmowanie

współpracy

zaangażowanymi

podmiotami
w

pomiędzy

rozwiązywanie

problemu

przemocy

w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień


Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie



Funkcjonowanie

Miejskie

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Funkcjonowanie
odwykowego,

podmiotów
w

tym

Porani

lecznictwa
Leczenia

Uzależnień oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień
ZAGROŻENIA

SZANSE
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w

działania

profilaktyki



Zwiększenie wśród społeczności lokalnej



świadomości na temat zjawiska przemocy w

utrudnia sprawne i szybkie udzielanie pomocy

rodzinie

osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie

i

profilaktyki

uzależnień

oraz

większa otwartość na korzystanie z pomocy







Wypracowanie skutecznego

Funkcjonowanie

w

społeczności

lokalnej

i efektywnego modelu pracy grup roboczych

stereotypów na temat zjawiska przemocy w

Możliwość

rodzinie oraz uzależnień

pozyskiwania

zewnętrznych
z

zakresu

na

środków

realizację

przeciwdziałania

zadań

Podejmowanie



przemocy

Niska

samoocena

doświadczających

osób

przemocy w rodzinie oraz współuzależnionych,


w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień


Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia źródłem
implikacji negatywnych zjawisk społecznych

specjalistycznej


Sformalizowana procedura „Niebieskie Karty”

syndrom wykluczenia społecznego wśród osób
doświadczających

interdyscyplinarnej

współpracy przez znaczną liczbę podmiotów

przemocy

w

rodzinie,

uzależnionych oraz współuzależnionych

działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy

w

rodzinie

oraz

profilaktyki

uzależnień
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle przy współpracy z Zespołem ds. opracowania
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”

Tabela 62: Analiza SWOT w obszarze strategicznym Rozwój kapitału społecznego
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
 Funkcjonowanie na terenie miasta Jasła Ośrodka
Wsparcia
potencjał

Ekonomii
i

Społecznej

doświadczenie



(OWES),

jakie może oferować ekonomia społeczna dla

podmiotu

osób

prowadzącego OWES
 Funkcjonowanie

na

Niski poziom wiedzy w zakresie możliwości
niepełnosprawnych

i

zagrożonych

wykluczeniem
ternie

miasta

Jasła



Niewystarczająca

współpraca

w

zakresie

podmiotów ekonomii społecznej , w tym Klubu

tworzenia i rozwijania podmiotów ekonomii

Integracji Społecznej oraz spółdzielni socjalnej

społecznej w mieście z innymi instytucjami

RADOSĆ

działającymi w tym obszarze tj. Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,

 Utworzenie w MOPS w Jaśle Sekcji ds.

Wojewódzkim

wolontariatu

Pracy,

Ośrodkiem

Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 Promowanie idei wolontariatu oraz działalności
podmiotów

Urzędem

ekonomii

społecznej

wśród



Zbyt niska świadomość mieszkańców Miasta w
zakresie

społeczności lokalnej

ekonomii

społecznej,

co

utrwala

negatywne postrzeganie tych podmiotów


Niewystarczająca ilość wykwalifikowanej kadry
w dziedzinie ekonomii społecznej
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ZAGROŻENIA

SZANSE
 Rozwój idei wolontariatu na terenie miasta Jasła



 Promocja sektora ekonomii społecznej, jako

podmiotów jako szansy na aktywizację społeczną
i zawodową mieszkańców miasta

aktywnej formy wsparcia osób zagrożonych


wykluczeniem społecznym
 Współpraca wewnątrz sektorowa i podejmowanie
społeczeństwa

Brak wystarczającego wsparcia osób aktywnie
działających w obszarze ekonomii społecznej ze
strony samorządu

wspólnych inicjatyw
 Edukacja

Brak popularyzacji idei ekonomii społecznej i jej

w

zakresie roli i



Niechęć i obawa do prowadzenia przez podmioty
trzeciego

znaczenia podmiotów ekonomii społecznej
 Pozyskiwanie środków na rozwój i stabilność

sektora

działalności

komercyjnej

(ekonomizacji)

podmiotów ekonomii społecznej
 Opracowanie

przepisów

prawnych,

które

umożliwią rozwój ekonomii społecznej
 Obecność ekonomii społecznej w programowaniu
na poziomie rządowym
 Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji
osób korzystających z pomocy społecznej
Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle przy współpracy z Zespołem ds. opracowania
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”

9. Podmioty funkcjonujące na terenie miasta Jasła podejmujące działania
w obszarach strategicznych
Na terenie miasta Jasła funkcjonuje wiele podmiotów działających w obszarach
strategicznych zdiagnozowanych w niniejszym dokumencie. Do podmiotów podejmujących
działania na rzecz dziecka i rodziny, osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, uwikłanych w przemoc w rodzinie, uzależnionych oraz
ukierunkowanych na rozwoju kapitału społecznego należą m.in.:
Zasoby instytucjonalne:
1. Urząd Miasta w Jaśle wraz z jednostkami organizacyjnymi:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
b) Środowiskowy Dom Samopomocy;
c) Placówki oświatowe (miejskie przedszkola, zespoły szkół, szkoły podstawowe,
gimnazja);
d) Jasielski Dom Kultury;
e) Miejska Biblioteka Publiczna;
f) Muzeum Regionalne;
g) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
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2. Jednostki organizacyjne Powiatu:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie;
c) Poradnia Psycholoiczno– Pedagogiczna;
d) Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy;
e) Powiatowy Urząd Pracy;
f) Dom Pomocy społecznej w Foluszu;
g) Środowiskowe Domy Samopomocy w Przysiekach i Nowym Żmigrodzie;
h) Warsztaty Terapii Zajęciowej;
i) Dom Dziecka w Wolicy;
j) Szpital Specjalistyczny w tym w szczególności:
 Poradnia Zdrowia Psychicznego
 Poradnia Leczenia Uzależnień
 Dzienny Oddział Psychiatryczny
3. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień;
4. Komenda Powiatowa Policy wraz z Rewirem dzielnicowych;
5. Prokuratura Rejonowa;
6. Sąd Rejonowy, w tym Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej;
Organizacje pozarządowe, w tym m.in.:
1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło;
2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle;
3. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski
Parasol”;
4. Stowarzyszenie „Twój Potencjał”;
5. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla
Bezdomnych mężczyzn filia w Jaśle;
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne – Zarząd Miejski
w Jaśle oraz prowadzona przez niego placówka wsparcia dziennego – świetlica
„Promyki” i Klub Seniora;
7. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” – placówka wsparcia dziennego;
8. Franciszkańska Świetlica „Radosna Przystań” – placówka wsparcia dziennego;
9. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”;
10. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców;
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11. Polskie Stowarzyszanie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle;
12. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
13. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jaśle;
14. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”;
15. Stowarzyszenie Rafineryjny Klub Seniora;
16. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”.

Inne podmioty, w tym m.in:
1. Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin;
2. Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych;
3. Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej;
4. Kluby Seniora;
5. Spółdzielnia socjalna „Radość”;
6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle;
7. Spółdzielnie mieszkaniowe.

10. Prognoza zmian
W rezultacie podjętych działań ujętych w „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024” przewiduje się wzrost zaufania
mieszkańców do instytucji pomocowych, wzrost aktywności społeczno-gospodarczej
mieszkańców oraz zmniejszenia zasięgu występujących na jego terenie problemów
społecznych, które zostały szczegółowo scharakteryzowane we wcześniejszych rozdziałach.
Poniżej przedstawiono w tabeli prognozę zmian problemów społecznych.
Tabela 63 Prognoza zmian problemów społecznych na terenie Miasta Jasła w wyniku realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Problem społeczny

Prognoza zmian
-spadek liczby osób bezrobotnych,
-wzrost liczby miejsc pracy w wyniku powstawania nowych podmiotów
gospodarczych,

Bezrobocie

-aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia poprzez
odpowiednie dostosowanie ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy,
-wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się o zatrudnienie,

Niepełnosprawność

-podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier
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architektonicznych i psychologicznych w miejscach publicznych,
-wzrost zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe,
-zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,
-zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
-zmniejszenie liczby osób dotkniętych uzależnieniami,
Uzależnienia

- łagodzenie skutków społecznych i zawodowych uzależnień,
- rozwój sieci wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny.
-poprawę warunków życia mieszkańców Miasta,

Ubóstwo

-zapewnienie odpowiednich warunków bytowych osobom i rodzinom potrzebującym,
-zwiększenia dostępu do rynku pracy,
-zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez budowanie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej dla rodzin

Przemoc w rodzinie

dotkniętych przemocą,
-ochrona ofiar przemocy,
-prowadzenie specjalistycznych terapii dla sprawców przemocy,
-rozwój społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
-zmniejszenie liczby przestępstw na terenie Gminy,
-eliminowanie

Przestępczość

aktów

wandalizmu

i

chuligaństwa

poprzez

odpowiednie

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
-zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i w ich otoczeniu,
-ochrona ofiar przestępstw,
-zwiększenie aktywności służb publicznych w przeciwdziałaniu przestępczości.
-poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla osób starszych,

Osoby starsze

-wzrost aktywności osób starszych poprzez zapewnienie im dostępu do rekreacji,
kultury i wypoczynku,
-rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom.
Źródło: Opracowanie własne

Prognozowane zmiany zostaną osiągnięte poprzez współpracę wszystkich osób,
stowarzyszeń oraz instytucji i organizacji pozarządowych działających dla dobra
mieszkańców Jasła w zakresie pomocy społecznej.
W ramach tej współpracy realizowane będą liczne programy pomocowe skierowane do
konkretnych grup dotkniętych problemami społecznymi.

11. Adresaci
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Jednym z zadań władz Miasta Jasła jest zapewnienie jak najlepszego poziomu życia
mieszkańcom, stworzenie możliwości i warunków do rozwoju we wszystkich sferach życia, w
tym społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, profilaktycznej.
Zgodnie z powyższym założeniem, adresatami Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024 są mieszkańcy miasta Jasła, w szczególności
osoby/rodziny

wskazane

w

zdiagnozowanych

obszarach

strategicznych,

a

także

Przedstawiciele podmiotów podejmujących działania na rzecz mieszkańców miasta Jasła.

12. Monitoring i ewaluacja strategii
Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych działań w
zakresie czasu ich realizacji, założeń, źródeł finansowania oraz przełożenia na osiągnięcie
wskaźników.
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej podmiotem odpowiedzialnym za
koordynację realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata
2019-2024 będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Monitorowanie dokumentu Strategii stanowi podstawowy warunek jego należytego
wdrożenia. Z uwagi na to corocznie sporządzany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaśle raport dotyczący realizacji celów, kierunków działań oraz osiągnięcia
założonych w dokumencie wskaźników. Raport ten sporządzany będzie na podstawie
raportów cząstkowych poszczególnych realizatorów Strategii, które przekazywane będą do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w terminie do 30 kwietnia każdego roku za rok
poprzedni. Na podstawie raportów cząstkowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle opracuje
raport zbiorczy, który Burmistrz w terminie do dnia 31 maja każdego roku będzie przedkładał

Radzie Miejskiej Jasła.

Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji, czy osiągnięto zakładane rezultaty oraz czy
pozwoliły one i w jakim stopniu na realizację celów Strategii. Ewaluacja będzie prowadzona
według kryterium adekwatności, trwałości oraz użyteczności. Zebrane informacje w ramach
monitoringu odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele strategii są odpowiednie do
zmieniających się potrzeb i priorytetów w mieście Jaśle.

13. Źródła finansowania
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Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych celów zawartych w
niniejszym dokumencie, będą realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i
możliwościami finansowymi Miasta Jasła.
Głównymi źródłami finansowania celów i działań określonych w niniejszym
dokumencie będą: budżet miasta, budżet państwa, środki zewnętrzne, w tym fundusze unijne
oraz środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe.

Podsumowanie
Strategia rozwoju Miasta Jasła jest częścią planu rozwoju gospodarczego. Określa on
nie tylko politykę rozwoju gospodarczego, ale zawiera także kwestie kulturalne,
środowiskowe lokalnej społeczności oraz ogólne kwestie społeczne. Strategia zawiera wizję i
metody pozwalające na jej realizację. Obrazuje możliwości rozwojowe Miasta na przyszłość,
nakreśla ramy procesów decyzyjnych i cele jakie lokalna społeczność pragnie osiągnąć.
Proces planowania strategicznego pozwala w sposób demokratyczny zaangażować obywateli
w proces podejmowania decyzji. Tworząc strategię, społeczność wypracowuje porozumienie
odnośnie do zasadniczych celów i kierunków rozwoju, zobowiązując jednocześnie lokalne
władze do stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej i zarządzania finansami w
sposób nakierowany na realizację tych celów.
Opracowanie strategii rozwoju Miasta Jasła złożone było z 2 etapów:
-

diagnozy – przygotowanej na podstawie danych i informacji uzyskanych w Mieście,

-

założeń strategicznych dokumentu, gdzie zawarto cele strategiczne oraz analizę SWOT.
Dodatkowo opisano podmioty funkcjonujące na terenie miasta Jasła podejmujące

działania w obszarach strategicznych oraz prognozę zmian, które mogą nastąpić po
wprowadzeniu istotnych zmian.
Implementacja

strategii

rozwoju

Miasta

będzie

wymagała

przemyślanego,

zaplanowanego działania z jednoczesnym zaangażowaniem w proces realizacji zarządu,
samych mieszkańców i innych instytucji, które mają wpływ na jej realizację. Jego
opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej skutecznej , efektywnej realizacji działań na rzecz
społeczności lokalnej w Mieście Jaśle.
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Koordynatorem działań zaplanowanych w dokumencie zaplanowanych w dokumencie
strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, który przez współpracę z różnymi
jednostkami i organizacjami działającymi w sferze pomocy społecznej ma doprowadzić do
optymalnego działania na rzecz wykluczonych i potrzebujących pomocy.
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