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MERYTORYCZNE UZASADNIENIE OPRACOWANIA STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej,
co spowodowane jest zwiększającym się ich cięŜarem gatunkowym i stopniem trudności
generowanym takimi czynnikami, jak redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy,
wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W
celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 17
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182),
zobowiązujący

samorząd

gminy

do

opracowania

i

realizacji

Gminnej

Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. Działania
te opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, koncentracji, elastyczności i
otwartości. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę społeczną
– a w jej obszarze strategię rozwiązywania problemów społecznych – jest jej uspołecznienie
zarówno w procesie planowania, jak teŜ realizacji.
Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek –
jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym.

Strategia jest

dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze
rzeczywistości, od którego zaleŜy stworzenie wizji godnego Ŝycia zarówno jednostki, jak teŜ
grupy społecznej jako całości; w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych
załoŜeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji.
Państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia w ramach
Unii wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej
dziedzinie ochrony ludności i rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowanie strategii jest
warunkiem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów
dotyczących sfery społecznej zarówno z budŜetu państwa, jak teŜ funduszy Unii Europejskiej.

str. 4

PODSTAWA PRAWNA STRATEGII, ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM
ORAZ STRATEGIAMI NARODOWYMI I EUROPEJSKIMI
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jabłonka tworzona jest z
mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 182), która
w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na gminy obowiązek „opracowania i realizacji 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”.
Art. 17, ust. 1, pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej określa zakres konstruowanej
strategii, w której priorytetowe działania wiąŜą się ściśle z opracowaniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

POWIĄZANIE STRATEGII Z KRAJOWYMI AKTAMI PRAWNYMI.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jabłonka jest
zgodna z załoŜeniami polityki państwa, a takŜe ustaw kompetencyjnych nakładających na
administrację rządową i samorządową określone obowiązki. Działania zawarte w Strategii
oparte są na postanowieniach innych krajowych aktów prawnych, a w szczególności:
•

Ustawy z dnia 29 maja 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 );

•

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 nr 43
poz. 225 );

•

Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości,
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1356);

•

Ustawy dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 nr 0
poz. 124);

•

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 674);

•

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721);
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•

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 nr
139 poz. 992 );

•

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005
nr 180 poz. 1493);

•

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku
(Dz. U. z 2011 r., Nr 149).

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Jabłonka
Zadania niniejszej strategii są zgodne, uzupełniające i wspierające wobec załoŜeń
Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2004-2013 oraz z następującymi celami
strategicznymi rozwoju gminy na lata 2004 - 2013 :
Cel.1. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na terenie gminy.
Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Stwarzanie warunków dla rozbudowy
infrastruktury turystycznej gminy.
Cel 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia. Poprawa jakości opieki
zdrowotnej.
Cel 11. Wspieranie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców gminy. Zachowanie
tradycyjnej kultury i języka.

Zgodność z regionalnymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, w tym:
- ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskiego na lata
2009-2018
Zgodność z priorytetowymi kierunkami działań:
1. Zapewnienie stabilnego zaplecza polityki społecznej zaspokajającego potrzeby
społeczne (baza materialna, infrastruktura instytucjonalna, kadry).
2. Objęcie wszystkich rodzin i osób w trudnej sytuacji skuteczną pomocą.
3. Zapewnienie wszystkim zainteresowanym osobom w trudnej sytuacji zawodowej
pomocy w wejściu na rynek pracy.
4. Rozwijanie partnerstwa, współpracy i koordynacji działań samorządów róŜnych
szczebli oraz organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania
problemów mieszkańców powiatu.
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- ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020, która została
przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XII/183/11 z dnia 26
września 2011 roku.
W strategii przyjęto jako cel główny:
Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz
wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i
europejskim.
Wyodrębniono siedem obszarów polityki rozwoju, do których zaliczono następujące:
1. Gospodarka wiedzy i aktywności
2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego
3. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej
4. Krakowski Obszar Metropolitarny i inne subregiony
5. Rozwój miast i terenów wiejskich
6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne
7. Zarządzanie rozwojem województwa
- z Programem Strategicznym „Włączenie Społeczne”.
- z Regionalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na
lata 2013-2020
- z Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013
- z Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia 2006-2013
- z Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii 2008-2013
- z Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20082013
- z Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015
- z Wojewódzkim Programem Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i
Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz
Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim 2007-2013
- z Wieloletnim Programem Współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności poŜytku publicznego na lata
2013-2017
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Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów
osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w Ŝyciu społecznym, politycznym
i ekonomicznym na wszystkich etapach Ŝycia.
Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych:
•

wzrost zatrudnienia;

•

wydłuŜenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości
funkcjonowania osób starszych;

•

poprawa sytuacji osób i grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym;

•

poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;

•

podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Zgodność z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Zawarte w Strategii działania wynikają z postanowień Ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 nr 0
poz. 1356); szczególnie zaś z art. art. 1, 2, 4 i są spójne z załoŜeniami polityki określonej w
Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodność z Narodowym Programem Zdrowia
Działania przedstawione w Strategii są zgodne z załoŜeniami zawartymi w
Narodowym Programie Zdrowia, szczególnie zaś z celem

operacyjnym

zakładającym

zmniejszenie i zmianę struktury spoŜycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych
spowodowanych alkoholem.

Zgodność z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013
Zgodność z kierunkami działań zawartych w Planie, a w szczególności z:
•

Zwiększanie dostępu do edukacji

•

Wspieranie otwartości systemu edukacji

•

WyŜsza jakość kształcenia

•

Zwiększanie zatrudnialności

•

Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy

•

Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
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•

Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw

•

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

•

Wsparcie rodzin

•

Wsparcie, rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

•

Budowa systemu wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki

•

Poprawa warunków Ŝycia i pracy

•

Wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój ekonomii społecznej

•

Poprawa bezpieczeństwa publicznego i obywateli

Zgodność ze Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013
Dokument Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013 został przyjęty przez Radę
Ministrów 13 września 2005 r.
Zadaniem strategii jest wskazanie w diagnozie, na które obszary polityki społecznej
naleŜy skierować szczególną uwagę, następnie sformułowanie priorytetów i celów, opisanie
zadań, czyli określenie instrumentów polityki społecznej, dzięki którym moŜliwe będzie
zrealizowanie zakładanych celów, a takŜe wskazanie źródeł finansowania. W strategii
odnajdujemy następujące priorytety:
1. Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin.
2. WdroŜenie aktywnej polityki społecznej.
3. Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
4. Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym.
5. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych.
6. Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego jako podstawy rozwoju usług społecznych.
7. Integracja społeczna i zawodowa imigrantów.

Zgodność z prawem wspólnotowym
Prawo wspólnotowe (acquis communautaire) nie ingeruje w systemowe rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Funkcjonuje jednak polityka społeczna Unii koordynująca narodowe polityki społeczne w
zakresie koniecznym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty.

Zgodność ze strategiami europejskimi
Jednym z wiodących celów Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu rozwoju
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krajów i regionów. Polska uczestniczy w polityce społeczno – gospodarczej Unii, co oznacza
między innymi korzystanie z funduszy unijnych. W obszarze polityki społecznej jest to:
Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
1784/1999/WE) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w
ramach:
• Europejskiej Strategii Zatrudnienia; zawarte w filarze Równość Szans: aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, promowanie równych szans
kobiet i męŜczyzn na rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet oraz rozwój
powszechnego kształcenia.
• Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; zawarte zwłaszcza w działaniach:
- Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich poprzez ułatwianie wchodzenia i
powrotu na rynek pracy osobom, które doświadczają dyskryminacji,
- Wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej poprzez podnoszenie jakości
zatrudnienia w sektorze usług oraz rozwój zatrudnienia socjalnego,
- Godzenie Ŝycia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja zawodowa kobiet
i męŜczyzn poprzez rozwój i promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.

PROCES WYPRACOWANIA STRATEGII
Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji
publicznych i organizacji społecznych z terenu gminy, tworząc Zespół Roboczy (zadaniowy)
ds. Opracowania i Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Jabłonka na lata 2014 – 2020. Zespół został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonka
Nr OA.0050.45.2013 z dnia 04 listopada 2013r. w następującym składzie:
Woszczek Andrzej – Sekretarz Gminy
Wierczek GraŜyna – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Staszkiewicz Maria – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
Palenik Zofia – Przewodnicząca Zarządu koła PSOUU w Jabłonce
Łaciak Maria – Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej
Kowalczyk Robert – Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury
Olenderek Przemysław – Dyrektor Orawskiego Centrum Zdrowia
Piętka Ryszard – Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce
Przebieg procesu aktualizacji strategii:
Proces przygotowania dokumentu składał się z następujących etapów:

str. 10

- organizacja procesu planowania strategicznego
- diagnoza sytuacji społecznej gminy
- planowanie działań.
- opracowanie dokumentu
W celu zastosowania partycypacyjnego modelu opracowania strategii przeprowadzono
warsztaty, w których w dniu 19.11.2013r. uczestniczyli członkowie zespołu zadaniowego oraz
zaproszeni goście. Celem spotkania była diagnoza sytuacji społecznej, przeprowadzenie
analizy SWOT, wyznaczenie celów oraz planowanie działań w ramach strategii.
Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i analizy
statystyczne gromadzone przez instytucje takie, jak: Urząd Gminy Jabłonka, baza danych
regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonce,

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu, Komenda Policji,

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, kulturalne oraz wyniki
anonimowych ankiet na temat występujących w gminie problemów i oczekiwań.
Elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych było przeprowadzenie badania ankietowego na terenie gminy. Ankietę
(Załącznik nr 1.) skierowano do osób zainteresowanych uczestnictwem w Ŝyciu społecznym
gminy. Rozdano 200 ankiet, zwrot wyniósł 178 ankiet. Badaniu ankietowemu poddano
instytucje funkcjonujące na terenie gminy oraz mieszkańców.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY JABŁONKA
1.

POŁOśENIE GEOGRAFICZNE
Gmina Jabłonka jest gminą wiejską, połoŜoną na pograniczu polsko-słowackim.

Wchodzi w skład powiatu nowotarskiego. Od zachodu graniczy z gminą Lipnica Wielka, od
północy z gminami Zawoja i Bystra-Sidzina, od północnego- wschodu z gminą Spytkowice
od wschodu z gminami Raba WyŜna i Dunajec zaś od południa graniczy z Republiką
Słowacką. W skład gminy Jabłonka wchodzą następujące wsie: Jabłonka, ChyŜne, Lipnica
Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna. Do terenów gminy Jabłonka
moŜemy zaliczyć między innymi : południowe stoki Pasma Babiogórskiego, południowe
i zachodnie stoki pasma Podhalańskiego oraz północna część Kotliny Orawsko –
Nowotarskiej. Gmina Jabłonka zajmuje obszar ok. 213 km2.1

2.

HISTORIA
Historia Orawy sięga okresu sprzed kilkunastu

tysięcy lat, kiedy to była

zamieszkiwana sezonowo przez ludy koczownicze. Do IV wieku naszej ery istniało na tych
terenach osadnictwo stałe, po czym w wyniku wędrówek ludów, ziemie te opustoszały aŜ do
późnego średniowiecza. Dalej historia tej krainy była związana głównie z dwoma państwami:
Węgrami i Polską. Pierwsza wzmianka o Jabłonce pochodzi z roku 1368, kiedy to Kazimierz
Wielki ustanowił na jej terenach komorę celną. To działanie było motywowane faktem, iŜ
przez te ziemie przebiegała droga handlowa, przez którą pierwotnie transportowano głównie
sól wielicką.
W roku 1556 drogą wykupu, Ŝupanem ziem orawskich został były biskup nitrzański
Franciszek Thurzo, jednak na własność wspomnianej rodziny Orawa przeszła dopiero w roku
1606 z nadania cesarza Rudolfa. Thurzowie w chwili objęcia wspomnianych terenów
przystąpili do szeroko zakrojonej akcji kolonizacyjnej opustoszałych dotychczas terenów.
W tym celu wykorzystali 2 czynniki: ludy pastewne Wołochów oraz chłopów polskich, którzy
w wyniku złej sytuacji we własnym kraju, skutecznie byli przyciągani licznymi ulgami
w czynszach.
W 1610 roku na zjeździe religijnym w śylinie Jerzy Thurzo przyjął protestantyzm.
1

Za http://jablonka.nazwa.pl/v2/downloads/posgj.pdf
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Próba narzucenia nowego wyznania Orawianom spotkała się
si z silnym oporem chłopów,
którzy byli mocno przywiązani
ązani
zani do religii katolickiej. Ostatecznie w wyniku licznych sporów,
oraz wsparcia ze strony katolickiej rodziny Habsburgów,
Habsburgów, spór został rozwiązany
rozwi
na korzyść
katolików.2
Po zakończeniu
czeniu I wojny światowej o przynaleŜności państwowej
stwowej Górnej Orawy miał
zadecydować plebiscyt, ostatecznie decyzję
decyzj podjęła
ła jednak Rada Ambasadorów 28.07.1920 r.
W jej wyniku do Polski przyłączono
przyłą
czternaście
cie wsi, w tym wszystkie wchodzące
wchodz
obecnie w
skład gminy Jabłonka.

ZABYTKI
Orawski park etnograficzny w Zubrzycy Górnej
http://www.orawa.eu/architektura/index.php

Centralnym punktem skansenu jest zabytkowy dwór pierwszych sołtysów ZubrzycyZubrzycy
Moniaków. Starsza część
ęść obiektu pochodzi z XVII wieku, zaś
za nowsza z XVIII w. Cały
kompleks obrazuje styl architektoniczny, charakterystyczny dla tego regionu w przeszłości.
przeszło

2

Dzięki http://www.jablonka.pl/content/view/41/33/ i
http://www.ockorawa.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=64
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Kościół parafialny pw. św.
w. Jana Chrzciciela w Orawce

http://www.orawa.turystyka.pl/index.php?go=12

Jest to jeden z cenniejszych zabytków z terenów Orawy. Kościół
Kościół pochodzi z XVII
wieku, jest budowlą drewnianą.
drewnianą We wnętrzu świątyni moŜna znaleźć wiele cennych zabytków,
między
dzy innymi osiemnastowieczne organy .

Farbiarnia w Orawce

http://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP4199
Budynek powstał w XVIII wieku jako skład soli. Następnie
pnie zaczęto farbować
farbowa w niej
płótno, które potem sprzedawano. Ostatecznie, w wyniku upadku przemysłu płócienniczego
na Orawie, budynek opustoszał z końcem
ko
XIX wieku.
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Kościół
ciół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego
Pa
w Jabłonce

http://www.jablonka.pl/content/view/2013/

Kościół
ciół powstał w latach 1802-1817
1802 1817 w miejsce starego, drewnianego, znajdującego
znajduj
się pośrodku
rodku cmentarza. Jest budowlą
budowl murowaną i reprezentuje styl klasycystyczny.
klasycystycz

Cmentarz Ŝydowski
ydowski w Podwilku
http://www.kirkuty.xip.pl/podwilk.htm

Pochodzi z drugiej polowy XIX wieku. Ulokowany jest na zboczach góry Kuligowej.
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Kościół parafialny pw. św. Marcina w Podwilku
http://www.podhalanka.pl/?news=show&news_id=155

Kościół powstał w 1767 roku, w miejsce dawnej
dawne drewnianej świątyni. Do ciekawych
elementów wnętrza
trza budowli moŜna
mo
zaliczyć dzwon pochodzący
cy z 1702 roku. Sam kościół
ko
został wzniesiony w miejsce dawnego zboru luterańskiego.
lutera

3. GOSPODARKA GMINY
3.1. Rolnictwo3
Gleby
Większość gleb Gminy Jabłonka sklasyfikowano jako IV i V klasę
klasę bonitacyjną,
bonitacyjn choć
w niektórych miejscach znajdują
znajduj się gleby zaliczane do III i VI klasy. Sąą to przede wszystkim
gleby górskie i podgórskie; brunatne kwaśne
kwa
oraz wyługowane, a takŜee słabo wykształcone
gleby szkieletowe.
kieletowe. Te ostatnie znajdują
znajduj się na szczytowych partiach najwyŜszych
najwyŜ
wzniesień.
Są to w większości
ci w niewielkim stopniu zmienione przez człowieka gleby leśne.
le
Gleby
gliniaste natomiast rozprzestrzenione są
s na największym
kszym obszarze. Klasyfikowane są
s one jako
gleby kwaśne o przeciętnym
tnym zasobie próchnicy, potasu i magnezu, posiadające
posiadaj
posiadają
niewielkie
ilości
ci przyswajalnego fosforu. Z kolei nanoszone
n
przez rzekę Czarna Orawa materiały
aluwialne pozwoliły na wykształcenie się
si mad wzdłuŜ koryta rzeki.

3

http://jablonka.nazwa.pl/v2/downloads/inne/Plan_rozwoju_lokalnego_Gminy_Jablonka.pdf
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Klimat
Obszar Gminy znajduje się pod wpływem surowego klimatu górskiego.
Charakteryzuje się on niskimi temperaturami powietrza, obficie padającym i długo
zalegającym śniegiem, a w okresie zimowym - silnymi mrozami oraz często występującą
mgłą. W okresie letnim średnia wysokość temperatury powietrza jest niŜsza niŜ w innych
częściach kraju. Ma tu miejsce takŜe zjawisko inwersji. Wszystkie te czynnik stanowią o
bardzo krótkim okresie wegetacji roślin.

3.2. Przedsiębiorczość
Źródłem utrzymania pozostają w dalszym ciągu miejscowe tradycyjne gałęzie
gospodarki: handel, rolnictwo i budownictwo. MoŜliwości utrzymania się jedynie z rolnictwa
są ograniczone z uwagi na niskie klasy gruntów, nachylenie gruntów, znaczne rozdrobnienie
gospodarstw oraz trudne warunki klimatyczne. W niektórych wsiach poszczególne
gospodarstwa składają się z duŜej liczby działek rolnych o bardzo niewielkiej powierzchni
jednostkowej. Tworzy to malowniczą "szachownicę pól", jednakŜe jest bardzo duŜym
utrudnieniem przy prowadzeniu działalności rolniczej, a takŜe przy pozyskiwaniu gruntów
pod inwestycje. PrzewaŜają gospodarstwa niskotowarowe, produkujące Ŝywność na własne
potrzeby. Ze względu na walory turystyczne gminy obserwuje się rozwój agroturystyki. Na
terenie gminy brak jest większych zakładów pracy. PrzewaŜają średnie i małe firmy, z których
większość działa w branŜy handlowej i budowlanej.

Do największych firm na terenie gminy naleŜą: Zakład mięsno-wędliniarski KABANOS, ChyŜbet
Pphu, Firma Usługowo-Handlowa „Kartex”, Piekarnia Cukiernia Delikatesy Steskal, Piekarnia Cukiernia
Polański, Firma Handlowo- Usługowa Palenik Export Import, Zakład Produkcyjno Handlowy
Zachora Stanisław, Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Knapczyk, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Wojciech

Kołton,

Firma

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa Ferdynand Kwiatkowski, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Meblofor,
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Hollbud, Magazyn Towarów Masowych Usługi
Transportowe Władysław Kondys, Firma Usługowo-Handlowa Józef Kondys, Piekarnia –
Delikatesy Stanisława i Roman Grapa, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Kazimierz Misiniec, Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa- Drew-Reif, Firma UsługowoHandlowo-Produkcyjna Smrek Józef Pawlak.
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Pod względem
dem liczby zarejestrowanych przedsiębiorców
biorców w Gminie Jabłonka na przestrzeni
ostatnich lat widoczny jest trend wzrostowy:

2010 r.: 698
2011 r.: 743
2012 r.: 761.

4.LUDNOŚĆ GMINY
4.1. Demografia
Na sieć osadniczą Gminy Jabłonka składa się 7 miejscowości,
ci, tworzących
tworzą
8 sołectw.
Gęstość zaludnienia wynosi 84 osoby/km2 (2011 r.).4 W dniu 1 stycznia 2012 gminę
gmin
zamieszkiwało 18022 mieszkańców
mieszkań
(w tym 9120 kobiet i 8902 męŜczyzn).
czyzn).
Wykres 1.: Liczba mieszkańców
mieszka
- podział na kobiety i męŜczyzn. Dane wg UG Jabłonka
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Jak ilustruje powyŜszy
szy wykres, w Gminie Jabłonka w ciągu
ci gu ostatnich lat dominuje trend
wzrostowy liczby ludności.

4

Źródło: GUS
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Ruch naturalny ludności w latach 2010-2012
2010
przedstawiał się następująco:
następuj
2010 r.: 253 urodzenia, 122 zgony;
2011 r.: 178 urodzeń,, 139 zgonów;
2012 r.: 222 urodzenia, 116 zgonów.

Wykres 2.: Ruch naturalny ludności
ludno Gminy Jabłonka, wg danych UG Jabłonka
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Z powyŜszych
szych danych wynika, Ŝee w Gminie Jabłonka na przestrzeni ostatnich lat
występuje
puje dodatni przyrost naturalny. Powoduje to, Ŝe w przeciwieństwie
stwie do ogólnego trendu
panującego
cego w skali kraju, społeczeństwo
społecze
Gminy Jabłonka nie starzeje się.

Wykres 3.: Migracje w Gminie Jabłonka w latach 2010-2012,
2010 2012, za UG Jabłonka
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zameldowania

2011

2012

W ostatnich latach na terenie Gminy Jabłonka mamy do czynienia z dodatnim saldem
migracji, to znaczy więcej
cej osób zamieszkało w gminie, niŜ
ni ja opuściło.

Wykres 4.: Struktura wieku Gminy Jabłonka,
Jab
dane wg UG Jabłonka,, stan na 01.01.2012 r.
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AŜ 63,15% mieszkańców
ńców gminy stanowią
stanowi osoby w wieku produkcyjnym, co daje
Gminie Jabłonka wysoki potencjał rozwoju przy odpowiednio rozbudowanym rynku pracy.
Opisywany wyŜej
ej wysoki przyrost naturalny powoduje, Ŝee osoby w wieku poniŜej
poni 18 lat
stanowią 25,72% ogółu mieszkańców
mieszka
gminy.

4.2. Poziom życia

5

Dochody Gminy Jabłonka wyniosły w 2011 r. 3159 zł w przeliczeniu na jednego
mieszkańca,
ca, przy wydatkach w wysokości
wysoko 3098 zł na osobę. Wydatki na pomoc
pom społeczną i
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowiły 13% ogółu wydatków Gminy
Jabłonka. W roku 2012 świadczeniobiorcami
wiadczeniobiorcami pomocy społecznej okazało się
si 2,2% ogółu
mieszkańców Gminy.

4.3. Mieszkalnictwo
W 2011 r. w Gminie Jabłonka przeciętna
przeci
powierzchnia uŜytkowa
ytkowa mieszkania
mie
wyniosła
96,5 m2. Wydatki na gospodarkę
gospodark mieszkaniową stanowiły w 2011 r. 10,2% ogółu wydatków
budŜetowych
etowych Gminy Jabłonka.

5

Dane wg GUS i UG Jabłonka
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5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
5.1. Oświata
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej
Obwód Szkoły Podstawowej nr w Lipnicy Małej obejmuje swym zasięgiem początek
wsi Lipnica Mała na długości około 2,5 km. Do 1998 roku nauka była prowadzona w starym
budynku. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło w październiku 1998r. Nowoczesna baza szkolna
w pełni umoŜliwia realizację statutowych zadań szkoły.
W roku szkolnym 2012/2013 zatrudnionych było 13 nauczycieli. W tym: 5 nauczycieli
dyplomowanych, 1 mianowany, 6 kontraktowych, 1 staŜysta. Do punktu przedszkolnego
uczęszczało 21 dzieci, a do oddziału przedszkolnego 25. Ogólnie w klasach I – VI było 93
uczniów ( 48 dziewczynek i 45 chłopców).
W wyniku realizacji programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły szkoła nawiązała
współpracę z :
• Organem Prowadzącym,
• Policją,
• Ośrodkiem Zdrowia,
• Parafią,
• Sanepidem,
• StraŜą PoŜarną,
• Ośrodkiem Pomocy Jabłonce,
• Pocztą polską,
• Muzeum Etnograficznym w Zubrzycy Górnej,
• Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu,
• Centrum Górnej Orawy.
W roku szkolnym 2012/2013 realizowano następujące programy i projekty:
• Kapitał Ludzkości - „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I
-III szkół podstawowych”,
• „Bezpieczna Szkoła”,
• „Owoce w szkole”,
• „Szklanka mleka”,
• „Zakręcona zakrętka”,
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• „I ty moŜesz zostać św. Mikołajem”,
• „Cała Polska czyta dzieciom”,
• „Moja Orawa”,

• „Mam 6 lat”.
Zespół Szkół w Jabłonce
W skład Zespołu wchodzi Gimnazjum im. Ks.Inf.F.Machaya i Szkoła Podstawowa Nr
1 im. Adama Mickiewicza. W szkole pracuje 53 nauczycieli w tym specjaliści: pedagog,
psycholog, logopeda. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 29 nauczycieli,
mianowanego 12 nauczycieli, kontraktowego 13 nauczycieli oraz 2 pracowników
administracji i 11 pracowników obsługi.
W roku szkolnym 2010/2011 do gimnazjum uczęszczało 221 uczniów, którzy pobierali naukę
w 9 oddziałach: w 3 oddziałach klas I – 66 uczniów w 3 oddziałach klasy II -81 uczniów i w 3
oddziałach klasy III -65 uczniów. Do Szkoły Podstawowej uczęszczało 384 uczniów, z czego
klasy I – III stanowiły 158 uczniów w 8 oddziałach zaś klas IV – VI – 200 uczniów w 9
oddziałach. Filia Matonogi stanowiła 26 uczniów w 2 oddziałach: 0-I i II – III. Razem do
Zespołu uczęszczało 605 uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 do gimnazjum uczęszczało 212 uczniów, którzy pobierali naukę
w 9 oddziałach. Klasy I – 3 oddziały stanowiły 66 uczniów, klasy II – 3 oddziały – 81
uczniów a klasy III 3 oddziały – 65 uczniów. Do Szkoły Podstawowej uczęszczało 383
uczniów, z czego do klas I uczęszcza 58 uczniów w tym 6 uczniów to sześciolatki. Uczą się w
3 oddziałach. Pozostałe klasy II,IV,V,VI stanowią po 3 oddziały zaś klasy III to 2 oddziały.
Filia Matonogi stanowi 22 uczniów w 2 oddziałach. Razem do Zespołu uczęszczało 595
uczniów.
Budynek Zespołu posiada 28 sal w tym 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie
języków obcych, pracownie przedmiotowe ponadto halę sportową, świetlicę, dwie biblioteki
szkolne, kuchnię stołówkę oraz szatnię. Szkoła posiada siłownię wyposaŜoną w urządzenia
rekreacyjno-sportowe, piaskownicę ze skocznią w dal, boisko do gry w piłkę ręczną i piłkę
siatkową. Obiekt szkolny jest monitorowany zarówno wewnątrz jak i zewnątrz co wpływa na
poprawę bezpieczeństwa uczniów. Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntów wynosi
8608m² w tym 5350 m² to tereny zielone.
W 2012 roku szkoła brała udział w projekcie unijnym EFS pt. „ Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej”.
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Co roku pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych jest około 100 uczniów.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum korzystają z moŜliwości dowoŜenia do szkoły ze
strony Jabłonka- Bory, Jabłonka – Matonogi, a takŜe Jabłonka - Góra w liczbie około 40-45
uczniów. Kuchnia przygotowuje posiłki obiadowe w liczbie około 200 dziennie.
Uczniowie w grupach wiekowych klas I-III, klas IV – VI Szkoły Podstawowej i klas IIII Gimnazjum uczestniczą we wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych
wynikających z opracowanego harmonogramu. Biorą udział w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych organizowanych przez Orawską Bibliotekę Publiczną czy Orawskie Centrum
Kultury, a takŜe w programach organizowanych przez SANEPID – „Trzymaj Formę”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie.” Istnieje takŜe ścisła współpraca z Przedszkolem, Barką,
Biblioteką Publiczną, i Orawskim Centrum Kultury. Co roku uczniowie uczestniczą w akcji
„Orawa dzieciom Afryki”, Gminnych obchodach Święta Niepodległości.
Uczniowie Szkoły Podstawowej

zajmują czołowe lokaty i biorą udział w

rozgrywkach mini piłki siatkowej, mini piłki noŜnej i ręcznej, sztafetowych biegach
przełajowych. Uczniowie Gimnazjum

uczestniczą co roku w Ogólnopolskim Turnieju

Wiedzy

Międzygimnazjalnym

o

Ruchu

niemieckojęzycznych,

Drogowym,
języka

angielskiego,

Gminnym

Konkursie
Konkursie

o

krajach

Ortograficznym

„Doktorek”, Międzygimnazjalnym Konkursie Fizycznym, Konkursie Recytatorsko –
Gawędziarskim A.Florka - Skupnia, Konkursie

Powiatowym

Wiedzy

o

AIDS

oraz

Gimnazjadach w piłce ręcznej, piłce koszykowej na szczeblu powiatowym i rejonowym.
Klasy I-III Szkoły Podstawowej uczestniczą w konkursie „Dary jesieni”, klasy
IV – VI – „Cuda ze śmieci”.
W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „NiedŜwiedzie Orawy” w siłowaniu na
ręce. MłodzieŜ gimnazjum i szkoły podstawowej bierze udział w zawodach Mistrzostw
Polski zdobywając wysokie lokaty.

Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej
W roku szkolnym 2013/14 do szkoły uczęszcza:
1) gimnazjum: 141 uczniów, w tym 71 dziewcząt i 70 chłopców;
2) szkoła podstawowa: 96 uczniów, w tym 48 dziewcząt i 48 chłopców;
3) Oddział „0”: 25 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 14 chłopców;
4) punkty przedszkolne: 49 dzieci, w tym 25 dziewcząt i 24 chłopców.
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Szkoła liczy 6 oddziałów gimnazjum, 6 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział „0”
i

2 oddziały przedszkolne. Szkoła posiada 18 klas lekcyjnych( w tym 2 pracownie

komputerowe – razem 24 stanowiska z dostępem do Internetu, 2 pracownie multimedialne
wyposaŜone w tablice interaktywne, 1 pracownię językową – razem 12 stanowisk, 1
pracownię biologiczno-chemiczną). Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. W
szkole funkcjonują 2 biblioteki. W jednej z bibliotek działa Informatyczne Centrum
Multimedialne. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
Szkoła posiada salę sportową o powierzchni 312 m² oraz mniejszą salę gimnastyczną
o powierzchni 90m². Pod patronatem szkoły funkcjonuje przy szkole boisko sportowe
„Orlik”. W szkole odbywają się róŜnorodne zajęcia pozalekcyjne m. in. kółko polonistycznorecytatorskie, sportowe, ortograficzne, językowe(angielski i niemiecki) oraz zajęcia
komputerowe. Uczniowie mają moŜliwość wyrównywania braków w wiedzy na licznych
zajęciach wyrównawczych np. z geografii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, ale równieŜ
organizowane są zajęcia wyrównawcze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W szkole
prowadzone są zajęcia wspierające uczniów w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
W placówce jest zatrudnionych 28

nauczycieli, w tym 14 dyplomowanych, 8

mianowanych, 4 kontraktowych i 2 staŜystów. Wszyscy nauczyciele, posiadają pełne
kwalifikacje, w tym nauczycieli 15 jest przygotowanych do nauczania dwóch lub więcej
przedmiotów. Oprócz nauczycieli przedmiotów w szkole jest zatrudniony pedagog. W szkole
zatrudnia się 1 referenta i 9 pracowników obsługi ( 4,25 etatu sprzątaczek, 1,5 etatu
konserwatora, 0,5 etatu intendenta, 1 kucharza, 0,5 etatu pomocy kuchennej i 0,5 etatu
pomocy nauczyciela ).
Uczniowie szkoły brali udział w akcjach ekologicznych: zbiórka baterii, puszek
aluminiowych, butelek plastikowych, zakrętek, brały udział w akcji „góra grosza” oraz
zbierały słodycze i maskotki dla dzieci z Barki.
Uczniowie biorą udział w róŜnorodnych wycieczkach krajowych i zagranicznych. W
szkole organizowane są następujące uroczystości: ślubowanie klas I, Dzień Nauczyciela,
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Dzień Papieski, Narodowe Święto Niepodległości,
Andrzejki, Mikołajki, wigilie klasowe i jasełka, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Orawski, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Święto Konstytucji 3
Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, poŜegnanie klas trzecich.
W ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu Life Long Learning ukończyliśmy
realizację projektu Comenius – „Partnerskie Projekty Szkół” zatwierdzoną przez Narodową
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Agencję z siedzibą w Warszawie. W skład grupy partnerskiej wchodziła szkoła ze Słowacji w
miejscowości Secovska Polianka i nasza szkoła. Tytuł projektu – Poznaj język i kulturę kraju
przyjaciół. Na prowadzenie projektu otrzymaliśmy grant od Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji w Polsce w wysokości 20 000,00 Euro. Szkoła współpracuje z OCK w Jabłonce, z
Muzeum – OPE w Zubrzycy Górnej, z parafią, z Małopolskim Instytutem Kultury w
Krakowie, z ZOZ w Zubrzycy Górnej, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Rabce-Zdroju, z sądem rodzinnym. Szkoła

współpracuje

takŜe

z

zaprzyjaźnionym

Gimnazjum w Wolborzu. W czerwcu odbyło się VIII spotkanie młodzieŜy w ramach
partnerstwa szkół.

Szkoła Podstawowa w Jabłonce - Borach
W roku szkolnym 2010/2011 zatrudnionych było 12 wykwalifikowanych nauczycieli.
Do szkoły uczęszczało 41 uczniów, natomiast do oddziału przedszkolnego (kl. "O") 13
uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było 11 nauczycieli 6 dyplomowanych, 2
mianowanych i 3 kontraktowych). Do szkoły podstawowej uczęszczało 45 uczniów , a do
oddziału przedszkolnego 12 uczniów.
W szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne takie jak: koło fotograficzne,
plastyczne, sportowe, informatyczne, języka angielskiego, historyczne, polonistyczne,
matematyczne oraz zajęcia wyrównawcze. Szkoła od lat współpracuje z "Barką" Co roku
organizowane są liczne akcje charytatywne min. zbiórka słodyczy dla "Barki", zbiórka
pieniędzy dla Afryki i dla "Barki", góra grosza, "PomóŜ i Ty", zbiórka zakrętek.
W wyniku realizacji programu profilaktycznego i wychowawczego szkoła
współpracuje z Policją, StraŜą PoŜarną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pielęgniarką
środowiskową. oraz realizuje następujące programy: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole"

Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce
W roku szkolnym 2011/2012 do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce
zostało przyjętych 230 dzieci w wieku od 3 – 6 lat:
- oddział dzieci 3-letnich, 35 dzieci
-oddział dzieci 4-letnich, 58 dzieci
- oddział dzieci 5-letnich, 62 dzieci
- oddział dzieci 6-letnich, 75 dzieci
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W przedszkolu zatrudnionych jest

17

pracowników pedagogicznych w tym 1

logopeda(2 nauczycieli staŜystów, 9 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych,
2 nauczycieli dyplomowanych) oraz 8 pracowników obsługi.
Przedszkole realizuje Programy Wychowania Przedszkolnego obejmujące podstawę
programową, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki „Moje bezpieczeństwo i
zdrowie”, Program „Czyste powietrze wokół nas”. Program „Cała Polska czyta dzieciom”,
Program „Kubusiowi przyjaciele natury”. Przedszkole uzyskało od

Ministra Edukacji

Narodowej certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowuje do szkoły”.
Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, gwarowych,
tanecznych,

śpiewu

na

szczeblu

ogólnopolskim,

regionalnym,

gminnym,

międzyprzedszkolnym. Dzieci uzyskują wysokie miejsca, wyróŜnienia, puchary, medale.
Przedszkolaki angaŜują się takŜe w róŜne uroczystości i wydarzenia takie, jak : „Dzień
Jesieni”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Święto Niepodległości”, „Andrzejki”, „Mikołajki”,
„Wigilia w przedszkolu”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal Karnawałowy”.
„Powitanie Wiosny”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka”. Organizowane
są równieŜ wyjazdy i wycieczki do „Orawskiego Parku Etnograficznego”, teatru „Rabcio”,
ZOO, oraz kina.
Gminne Przedszkole współpracuje z miejscowymi instytucjami ( Bank, Kościół,
Urbar, Babiogórski Park, StraŜ, Policja, OPS).

Zespół Szkół w Lipnicy Małej.
Składa się ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz
Gimnazjum. Ogółem do szkoły w bieŜącym roku szkolnym uczęszcza 252 uczniów, w tym
103 do szkoły podstawowej i 149 do gimnazjum. Uczą się oni w 13 oddziałach: 1 oddział
przedszkolny, 6 w szkole podstawowej i 6 w gimnazjum. W szkole pracuje 29 nauczycieli w
tym specjaliści: pedagog, logopeda. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 15
nauczycieli, 6 mianowanego, 7 kontraktowego i 1 staŜysty.
Szkoła ma do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, w tym 5 sal jest wyposaŜone w projektory
i laptopy, pracownie komputerową, sale multimedialną, sale gimnastyczną biblioteki,
oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do dyspozycji uczniów szkoły jest oddane

w listopadzie 2010 r. boisko „Orlik” oraz zrealizowany w ramach programu „ Radosna
szkoła” w 2011r. plac zabaw. W Zespole od lutego 2010 r. działa kuchnia i stołówka, z której
przygotowywane są jednodaniowe obiady. Obiekt jest monitorowany ( kamera wewnętrzna i
7 zewnętrznych).
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W latach 2010-2012 jak i obecnie realizowane są w szkole programy: „ Trzymaj
formę”, „ Owoce w szkole”( kl.I- III szkoły podstawowej), „ Szklanka mleka”. W roku
2012/13 realizowany był program „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas IIII w Szkołach Podstawowych Gminy Jabłonka” .

Szkoła Podstawowa nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej
W roku szkolnym 2010/2011 w szkole w 6 oddziałach uczyło się 104 uczniów oraz 26
dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. W szkole uczyło 11 nauczycieli, w
tym 7 w pełnym wymiarze. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli brali udział w
róŜnorodnych konkursach i zawodach sportowych, min. :
- Małopolski Konkurs Przyrodniczy,
- Małopolski Konkurs Biblijny,
- Konkurs Literacki im. Piotra Borowego
- Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im A. Skupnia Florka,
- Konkurs plastyczny „BoŜonarodzeniowe aniołki”,
- Konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”,
- Biegi przełajowe o Puchar Wójta Gminy,
- Gminne Igrzyska w siatkówce,
- Slalom alpejski,
- Gminne Igrzyska w mini piłce ręcznej.
W szkole przygotowywane były róŜne uroczystości i akademie:
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Ślubowanie kl. I, pasowanie na ucznia i czytelnika,
- Święto Niepodległości,
- Przegląd kolęd i jasełek,
- Wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie Ŝyczeń i wigilia klasowa,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień poświęcony patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce,
- Dzień Regionalny,
- Święto 3 Maja,
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka i Sportu,
- PoŜegnanie uczniów kl. VI.
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Dla społeczności lokalnej został wystawiony Koncert Kolęd i Jasełka oraz Misterium
Męki Pańskiej.
W roku szkolnym 2011/2012 w szkole uczyło się 106 uczniów oraz 26 dzieci
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w 2 oddziałach. W szkole uczyło 14
nauczycieli, w tym logopeda i pedagog.
Klasy I-III wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” oraz „Ratujemy
i uczymy ratować”. Szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna
szkoła – bezpieczny uczeń” otrzymała certyfikat bezpiecznej szkoły. W szkole realizowane
były programy unijne „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”
W roku szkolnym 2012/2013 w szkole zatrudnionych było 15 nauczycieli, w tym
logopeda

i

pedagog.

Trzech

nauczycieli

posiada

awans

zawodowy

nauczyciela

dyplomowanego, pięciu – nauczyciela mianowanego, sześciu – nauczyciela kontraktowego, a
tylko jeden to staŜysta. Uczyło się 107 uczniów oraz 29 dzieci realizujących roczne
przygotowanie przedszkolne w 2 grupach wiekowych – 5-latki i 6-latki. Ze względu na
rozbudowę szkoły zajęcia odbywały się: Kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy
Małej, a kl. I-III oraz oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Lipnicy Małej. Dzieci do szkół
dowoŜone były gimbusem zawsze pod opieką nauczyciela. W tym roku szkolnym równieŜ
organizowano uroczystości, akademie, konkursy, zawody sportowe i wycieczki. Szkoła
wzięła udział w następujących programach unijnych: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”,
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Zespół Szkół w Podwilku
Zespół Szkół w Podwilku składa się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i istnieje od
01.09.2005r.. Ogółem do Zespołu uczęszcza 147 uczniów, w tym 56 do szkoły podstawowej i
91 do gimnazjum. Uczą się oni w 11 oddziałach, 6 w szkole podstawowej i 5 w gimnazjum .
W szkole pracuje 24 nauczycieli w tym specjaliści: pedagog, logopeda, oligofrenopedagog.
Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 13 nauczycieli, 5

mianowanego, 4

kontraktowego i 1 staŜysty. 7 etatów pracowników niepedagogicznych; 1 referent, 2 woźne, 1
konserwator, 1 kucharka, 1 intendent, 1 pomoc kuchenna.
Od 2009 do 2013 w Zespole realizowano następujące projekty:
•

Multimediana Szkoła

•

Comenius (ok. 15 uczetników)

•

Radosna Szkoła - Szkolne Place Zabaw

str. 28

•

Radosna Szkoła- Szkolne Miejsce Zabaw

•

Diament (10 uczestników)

•

Owoce w szkole (27 uczetników)

•

Indywidualizacja procesu naucznia ( 26 uczniów)

•

Nie pal przy mnie proszę ( szkoła podstawowa i gimnazjum)

•

Szklanka mleka (56 uczniów)

•

Trzymaj formę (2 uczniów)
Budynek posiada 12 sal lekcyjnych , dwie sale

informatyczne,

świetlicę, salę

gimnastyczną, salę logopedyczną, sale plastyczną, małą salę dla młodszych dzieci gdzie
znajdują się zabawki edukacyjne, duŜe klocki piankowe, pomoce do zajęć korekcyjnych, 2
biblioteki , stołówkę, kuchnię, szatnię, windę.

Ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego powstała szkolna pracownia komputerowa oraz świetlica szkolna. Powierzchnia
uŜytkowa to ponad 2050m2. Na zewnątrz znajduje się boisko do kosza oraz szkolny plac
zabaw.

Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej
Składa się ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum. Przy
Szkole Podstawowej utworzony jest Punkt Przedszkolny oraz oddział sześciolatków. Szkoła
Podstawowa została załoŜona 1920r., Gimnazjum zostało utworzone 2008r., Zespół Szkół
powstał w 2009r. Budynek szkoły oddano do uŜytku w 1967r. W roku 2011 nadbudowano
kolejne piętro szkoły oraz wykonano elewację budynku. Od roku 2013 rozpoczęto budowę
sali gimnastycznej. Szkoła posiada 10 sal lekcyjnych, salę komputerową, salkę sportową,
bibliotekę szkolną, szatnię dla młodzieŜy gimnazjalnej. Na zewnątrz znajduje się małe boisko
sportowe.
W szkole realizowane są róŜne zajęcia pozalekcyjne. Dzieci biorą udział w
konkursach przedmiotowych, plastycznych oraz w zawodach sportowych uzyskując dobre
wyniki.
2010/2011
Do Zespołu uczęszczało uczniów 254 w tym:
•

Szkoła Podstawowa: 137

•

Gimnazjum: 68

•

Oddziały Przedszkolne: 49
Uczyli się oni w 6 oddziałach Szkoły Podstawowej, 3 oddziałach Gimnazjum oraz 2
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oddziałach Przedszkolnych. W szkole pracowało 26 nauczycieli w tym pedagog szkolny.
Stopnie nauczyciela dyplomowanego podsiadało - 11 nauczycieli, nauczyciela mianowanego3, nauczyciela kontraktowego – 8, nauczyciela staŜysty - 4
Realizowano projekt unijny „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.
Przystąpiono do projektu unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej”. Brano udział w programach: „Szklanka mleka” i „Owoce w
szkole”, prowadzono doŜywanie dzieci przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Ściśle współpracowano z Babiogórskim Parkiem Narodowym, Orawskim Centrum Kultury,
Orawską Biblioteką Publiczną,

Muzeum Etnograficznym, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Policją, pielęgniarką szkolną oraz „Barką”. ZałoŜono stronę internetową
szkoły.
Prowadzono akcje charytatywne: zbiórka nakrętek plastikowych,

artykułów

plastycznych, sprzedaŜ kartek świątecznych, cegiełek, Góra Grosza, grupa kolędnicza zbierała
datki na misje. Przeprowadzono akcję zbiórki butelek plastikowych. Pozyskano od firmy ASA
stroje sportowe. Zorganizowano akcję związaną z przystąpieniem Polski do Prezydencji w
Unii Europejskiej. W maju rozpoczęto rozbudowę szkoły.
2011/2012
Do Zespołu uczęszczało 256 uczniów w tym
•

Szkoła Podstawowa: 139

•

Gimnazjum: 67

•

Oddziały Przedszkolne: 50
Uczyli się oni w 6 oddziałach Szkoły Podstawowej, 3 oddziałach Gimnazjum oraz 2

oddziałach Przedszkolnych. W szkole pracowało 29 nauczycieli w tym pedagog szkolny i
logopeda. Stopnie nauczyciela dyplomowanego podsiadało

-13 nauczycieli, nauczyciela

mianowanego – 2, nauczyciela kontraktowego – 11, nauczyciela staŜysty -3
Objęto dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z literą prawa
organizując zajęcia specjalistyczne. Brano udział w programach: „Szklanka mleka” i „Owoce
w szkole”, prowadzono doŜywanie dzieci przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Ściśle współpracowano z Radą Rodziców, Babiogórskim Parkiem Narodowym, Orawskim
Centrum Kultury, Orawską Biblioteką Publiczną, Muzeum Etnograficznym, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Ochotniczą StraŜ PoŜarną, Urbarem, Policją, pielęgniarką
szkolną oraz „Barką”. Prowadzono akcje charytatywne: zbiórka nakrętek plastikowych,
artykułów plastycznych, sprzedaŜ kartek świątecznych, cegiełek, Góra Grosza, grupa
kolędnicza zbierała datki na misje. MłodzieŜ jako wolontariusze brali udział w dniach
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otwartych Muzeum Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Zorganizowano Gminny Konkurs
Ortograficzny dla dzieci klas II-III szkoły podstawowej. Dbając o bezpieczeństwo uczniów
wykonano monitoring zewnętrzny.
2012/2013
Do Zespołu uczęszczało uczniów 252 w tym:
•

Szkoła Podstawowa: 131

•

Gimnazjum: 71

•

Oddziały Przedszkolne: 50
Uczyli się oni w 6 oddziałach Szkoły Podstawowej, 4 oddziałach Gimnazjum oraz 2

oddziałach przedszkolnych. W szkole pracowało 28 nauczycieli w tym pedagog szkolny i
logopeda. Stopnie nauczyciela dyplomowanego podsiadało -11 nauczycieli, nauczyciela
mianowanego - 6, nauczyciela kontraktowego – 7, nauczyciela staŜysty -4
Realizowano projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej”. Zorganizowano zajęcia specjalistyczne. Brano
udział w programach: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, prowadzono doŜywanie dzieci
przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ściśle współpracowano z Radą Rodziców,
Babiogórskim

Parkiem Narodowym, Orawskim Centrum Kultury, Orawską Biblioteką

Publiczną, Muzeum Etnograficznym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ochotniczą
StraŜ PoŜarną, Urbarem, Policją, pielęgniarką szkolną oraz „Barką”. MłodzieŜ brała udział w
prelekcji na temat transplantacji. W listopadzie w szkole była przeprowadzana ewaluacja
zewnętrzna przez Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Targu. Uczniowie
wraz z nauczycielami przygotowali gminną akademię z okazji rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę .W grudniu oddano do uŜytku nowe piętro szkoły. Dbając o
bezpieczeństwo uczniów wykonano monitoring wewnętrzny. Zagospodarowano jedną salę
pod filię Biblioteki Publicznej. W czerwcu rozpoczęto budowę sali gimnastycznej i
modernizację kotłowni.

Zespół Szkół w ChyŜnem
Zespół Szkół w ChyŜnem znajduje się na obszarze wiejskim, powstał w 2009 roku. W
skład Zespołu Szkół wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Liczba uczniów w latach:
•

2010/11: oddziały przedszkolne – 33, szkoła podstawowa- 80, gimnazjum - 47

•

2011/12: oddział przedszkolny – 15, szkoła podstawowa- 98, gimnazjum – 50
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•

2012/13: oddział przedszkolny – 10, szkoła podstawowa- 98, gimnazjum – 45

Liczba nauczycieli w Zespole Szkół w ChyŜnem:
•

2010/11: staŜyści-2 ; kontraktowi- 6; mianowani- 5; dyplomowani- 10

•

2011/12: staŜyści-1 ; kontraktowi- 6; mianowani- 5; dyplomowani- 12

•

2012/13: staŜyści-0 ; kontraktowi- 8; mianowani- 5; dyplomowani- 11
Większość nauczycieli pracuje zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum.

Obecnie w pełnym wymiarze godzin zatrudnionych jest 8 nauczycieli, pozostali pracują w
niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanych
zajęć edukacyjnych. W Zespole Szkół w ChyŜnem zatrudnieni są pedagog szkolny i
logopeda.
W

szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i

zainteresowania uczniów (koła przedmiotowe i sportowe) oraz zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne i inne według
bieŜących potrzeb. Programy dodatkowe realizowane w Zespole Szkół w ChyŜnem:
2010/11
•

„Owoce w szkole”- 39 ucz.,

•

„Szklanka mleka”- 122 ucz..,

•

„Wyprawka szkolna 2010”,

•

DoŜywianie w szkole

2011/12
•

„Owoce w szkole” - 51 ucz.,

•

„Szklanka mleka”- 108 ucz.,

•

„Wyprawka szkolna 2011”,

•

„Kabecjanie dają radę”- 51 ucz.’

•

„Radosna szkoła” ( miejsce zabaw)

•

DoŜywianie w szkole

2012/13
•

„Owoce w szkole”- 56 ucz.,

•

„Szklanka mleka”- 94 ucz.,

•

„Wyprawka szkolna 2011”;

•

„Smok Mądragon daje radę”- 16 ucz.,

•

„Klub bezpiecznego Puchatka” - 16 ucz.,

•

„Indywidualizacja procesu nauczania”- 21 ucz.’
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•

DoŜywianie w szkole

Budynek szkoły został wybudowany i oddany do uŜytku 1 września 1984r. W 2003 roku
dobudowano salę gimnastyczną. W następnych latach wymieniono stolarkę okienną oraz
ocieplono budynek, wykonano remont kominów i dachu w ich obrębie. W 2013 roku szkołę
podłączono do kanalizacji wiejskiej.
Szkoła posiada:
•

10 sal lekcyjnych

•

1 pracownię komputerową (16 stanowisk)

•

bibliotekę z czytelnią

•

salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym

•

salę zabaw dla klas 0 – III SP

•

szatnie dla uczniów

•

gabinet pedagoga i logopedy

•

asfaltowe boisko do koszykówki i siatkówki

•

trawiaste boisko do piłki noŜnej

•

boiska do gry.

Sale lekcyjne są na bieŜąco doposaŜone w pomoce dydaktyczne. W 2011 r. w ramach
programu „Radosna szkoła” zorganizowano salę zabaw dla dzieci; w roku 2012 w ramach
udziału w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania” zakupiono pomoce dydaktyczne
dla uczniów klas I-III i doposaŜono salę zabaw w sprzęt do zajęć z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają do swojej dyspozycji niezbędne
pomoce dydaktyczne, dostęp do księgozbioru, zbiór map, sprzęt audiowizualny, ksero,
komputer z drukarką i dostępem do Internetu oraz programy komputerowe.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej
Liczba zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych latach szkolnych
•

Rok szkolny 2010/2011 - 18 zatrudnionych nauczycieli w tym: 7 dyplomowanych, 2
mianowanych, 7 kontraktowych, 2 staŜystów

•

Rok szkolny 2011/2012 – 14 zatrudnionych 14 nauczycieli w tym: 6 dyplomowanych,
3 mianowanych, 5 kontraktowych

•

Rok szkolny 2012/2013 – 15 zatrudnionych nauczycieli w tym: 6 dyplomowanych, 3
mianowanych, 6 kontraktowych

str. 33

Liczba uczniów w poszczególnych latach:
•

Rok szkolny 2010/2011

- oddział przedszkolny – 17;

klasy I – VI – 85

- oddział przedszkolny – 20;

klasy I – VI -83

- oddział przedszkolny – 17;

klasy I – VI – 81

uczniów
•

Rok szkolny 2011/2012
uczniów

•

Rok szkolny 2012/2013
uczniów

W wyniku realizacji programu profilaktycznego i wychowawczego w szkole podjęto
współpracę z ośrodkiem zdrowia, policją, straŜą poŜarną, parafią. Uczniom były
prezentowane róŜne programy i przedstawienia o charakterze profilaktycznym: „Gucio
Zaczarowany”, „kocmołuszek”, „Bajka o szczęściu”, „Wielkie sprawy Małej śaby”, „Owce
w sieci”. Realizacja programów i projektów w poszczególnych latach:
Rok szkolny 2010/2011
- „Owoce w szkole”
- „Szklanka mleka”
- „Radosny uśmiech”
- Program z EFS – „Radosna szkoła”
Rok szkolny 2011/2012
- „Owoce w szkole” - 37 uczniów
- „Szklanka mleka”

- 83 uczniów

- „śyj zdrowo, Ŝyj kolorowo” klasy IV-VI
Rok szkolny 2012/2013
- „Owoce w szkole” - 35 uczniów
- „Szklanka mleka”

- 100 uczniów

- „ Klub Bezpiecznego Puchatka”

- klasa I – 13 uczniów

Programy z EFS
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkoły Podstawowej”
W opisywanym okresie szkoła brała udział w następujących akcjach:
- Sprzątanie świata
- Akcje „PomóŜ i Ty”
- Góra Grosza
- Akcja „Na pomoc chorym i potrzebującym”
- „Kolędnicy Misyjni”

str. 34

- „Przywróćmy dzieciom uśmiech” - zbiórka makulatury
- Zbiórka baterii
- Zbiórka zakrętek
Szkoła ma do dyspozycji 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę, salę
wielofunkcyjną. Brak sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Podwilku
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Podwilku posiada 6 oddziałów
(klasy I-VI) i oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2010/2011 zatrudnionych było 13
nauczycieli, w tym 8 w pełnym wymiarze, 5 w niepełnym. Z podziałem na stopnie awansu: 6
dyplomowanych,

1

mianowany,

5

kontraktowych.

79

uczniów

i

20

dzieci

w oddziale przedszkolnym.
W roku 2011/2012 zatrudnionych było 14 nauczycieli, w tym 1 osoba przebywała na
urlopie dla poratowania zdrowia, 8 pełnozatrudnionych i 5 w niepełnym wymiarze. Stopnie
awansu: 7 dyplomowanych, 3 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 staŜysta. Liczba uczniów
81 + 25 dzieci w oddziale przedszkolnym. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy –
sekcja rowerów górskich.
W latach 2010-2012 realizowano programy profilaktyki oraz program wychowawczy,
które były opracowane z uwzględnieniem współpracy z Sanepidem, Policją oraz innymi
instytucjami. Realizowane teŜ były programy dodatkowe:
•

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008-2013,

•

„Szklanka mleka” –wszyscy uczniowie szkoły,

•

„Owoce w szkole” –wszyscy uczniowie klas I-III ,

•

„Nie pal przy mnie proszę” wszyscy uczniowie klas I-III

•

„Znajdź właściwe rozwiązanie” –uczniowie klas IV-VI

•

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej -2011- program działań edukacyjnych
w Małopolsce,

•

Program „Diament” -3 uczniów naszej szkoły zakwalifikowano do programu,

•

Program rządowy „Miejsce zabaw w szkole”,

Projekty EFS:
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” (przez 3 lata łącznie 34 dzieci),
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” (2012 r. ),w ramach
tego projektu w gimnastyce korekcyjnej uczestniczyło 5 uczniów, w zajęciach dla
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uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu -8 uczniów, w zajęciach rozwijających
zainteresowania matematyczno –przyrodnicze -8 uczniów, w zajęciach plastycznych -8
uczniów i logopedii 4 uczniów.
Budynek szkolny jest stosunkowo nowy -18 lat po generalnej rozbudowie. Szkoła
dysponuje 6 salami lekcyjnymi i 1 salą dla oddziału przedszkolnego oraz małą salą do
ćwiczeń ruchowych wyposaŜoną w drabinki i materace, a takŜe pracownię komputerową z
dostępem do Internetu wyposaŜoną w 12 komputerów, laptop i projektor multimedialny.
Szkoła ma do dyspozycji boisko sportowe „Orlik”.
Nauczyciele mają teŜ do dyspozycji niezbędne pomoce dydaktyczne

typu: ksero,

komputer z drukarką, zbiór biblioteki, programy komputerowe, zbiór map itp. Szczególnie
duŜo pomocy jest dla klas I-III w związku z udziałem w projekcie unijnym „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” oraz w związku z programem rządowym
„Miejsce zabaw” , a takŜe z projektem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III”.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzycy Górnej
W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 w Szkole Podstawowej Nr 3
zatrudnionych było 13 wykwalifikowanych nauczycieli (w tym 1 kontraktowy, 2
mianowanych, 10 dyplomowanych) oraz 3 pracowników obsługi (w okresie sezonowym 4
pracowników obsługi).
W wyniku realizacji programu profilaktycznego i wychowawczego w szkole
podejmuje się współpracę z róŜnymi instytucjami:
- Sanepid w Nowym Targu, Policja w Jabłonce, StaŜ PoŜarna w Zubrzycy Górnej, Ośrodek
zdrowia w Zubrzycy Górnej, Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Nowy Targ,
Muzeum Etnograficzne w Zubrzycy Górnej, Orawska Biblioteka w Jabłonce, Centrum
Kultury Górnej Orawy w Jabłonce, Kino „Tatry” Nowy Targ, Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy „Barka” w Jabłonce.
W szkole realizowano następujące programy i projekty:
- ,,Szklanka mleka”
- ,,Owoce w szkole”
- ,,Odblaskowe pierwszaki”
- ,,Radosna Szkoła”
- „Góra grosza”
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”
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- „Sprzątanie świata”
- „Zbiórka Zakrętek”
Szkoła organizuje róŜne zajęcia pozalekcyjne:
- kółko matematyczne, kółko polonistyczne, kółko plastyczne, kółko muzyczne, kółko
sportowe, kółko przyrodnicze, kółko języka angielskiego, kółko misyjne, kółko artystyczne,
praca z uczniem zdolnym, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Szkoła bierze udział w zawodach sportowych, konkursach pozaszkolnych na etapie
gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim, zajmując niejednokrotnie czołowe
miejsca.
Zespół Szkół w Orawce
Placówka jest typową szkołą wiejską. Do obwodu szkoły naleŜy sołectwo Orawka
W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia
zajęć (7 dyplomowanych, 5 mianowanych i 5 kontraktowych). Pracownicy administracji
i obsługi, to: referent 1/2 etatu, 3 etaty sprzątaczek, 1 etat kucharki, 1/2etatu –
konserwator.
Do Zespołu roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 127 uczniów uczących się
w 9 oddziałach (6 – szkoła podstawowa - liczba uczniów w szkole podstawowej – 75,
3 – gimnazjum - liczba uczniów w gimnazjum – 52).
Bazę lokalową szkoły stanowi 7sal lekcyjnych, sala komputerowe i sala gimnastyczna
Z jednej sali lekcyjnej utworzono pracownie językową. Ponadto w szkole znajduje się
biblioteka, gabinet dla pedagoga, kuchnia z jadalnią, szatnia w formie indywidualnych
szafek na korytarzach. Na zewnątrz znajduje się wybudowany w 2011 roku plac zabaw w
ramach programu ,,Radosna Szkoła” . W roku 2007 szkoła otrzymała w pełni wyposaŜoną
pracownie informatyczną współfinansowaną z funduszy Unii Europejskiej,
w skład której weszło 10 komputerów, projektor, skaner, drukarka laserowa i komputer
przenośny. Szkoła posiada takŜe stały dostęp do Internetu. Biblioteka szkolna liczy około
5500 woluminów, wyposaŜona jest 4 komputery z przeznaczeniem dla uczniów,1z dostępem
do Internetu, Szkoła współpracuje z PPP w Rabce,OCK, Biblioteką Publiczną ,BARKĄ,
Parafią w Orawce.
Projekty zrealizowane przez Zespół w Orawce:
•

Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia PIERWSZAKI.

•

Indywidualizacja nauczania „Lepszy start” /klasy I – III szkoły podstawowej.
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Ponadto na terenie gminy funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne: -Zespół Szkół im.
Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, w skład, którego wchodzą następujące szkoły: Liceum
Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Rolnicza, Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych, -Prywatna Zasadnicza
Szkoła Zawodowa.

5.2. Kultura
Koordynacją działalności kulturalnej na terenie gminy Jabłonka zajmuje się Orawskie
Centrum Kultury (OCK) z siedzibą w Jabłonce. Według statutu działalność OCK obejmuje:
•

Ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Orawy. Promocję twórców
współczesnej kultury ludowej. Kultywowanie tradycji, zwyczajów, pieśni, tańca i
muzyki orawskich górali.

•

Rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych. Kształtowanie wzorów i nawyków
aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym.

•

Integrację wszystkich środowisk artystycznych Górnej Orawy. Ziemia pograniczapomost między kulturami nowej Europy.

•

Aktywność artystyczna dzieci i młodzieŜy. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieŜy
róŜnorodnych zainteresowań.

•

Organizację festiwali, konkursów, widowisk, spektakli teatralnych, recitali oraz
sympozjów, konferencji, wystaw i wernisaŜy.

•

Koła artystyczne. Warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne,
fotograficzne, dziennikarskie.

•

Naukę gry na tradycyjnych instrumentach orawskich. MłodzieŜowy zespół
folklorystyczny.

•

Orawskie posiady- spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Prezentacja orawskich
twórców ludowych.
Swą działalność Orawskie Centrum Kultury kieruje do róŜnych grup: dzieci,

młodzieŜy, studentów, artystów ludowych, regionalistów, nauczycieli, mieszkańców Orawy, a
takŜe turystów. OCK stara się działać na róŜnych polach, a korzystając z dorobku wielu
ludzi, łączyć środowiska kulturalne Orawy. Działalność OCK wiąŜe się z róŜnymi
dziedzinami kultury i sztuki regionalnej. Celem jest zgodne z tradycją Górnej Orawy
tworzenie współczesnych form przekazu artystycznego przy wykorzystaniu elementów
dziedzictwa kulturowego.
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Orawskie Centrum Kultury posiada odpowiednią bazę, pozwalająca na prowadzenie
działalności kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności.
Wielofunkcyjna sala widowiskowo-konferencyjna, w której mieści się 350 osób. Sala ta
jest klimatyzowana, dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem, sprzętem
multimedialnym, ekranem i projektorem, a takŜe mównicą. Przystosowana jest równieŜ do
osób niepełnosprawnych. Wykorzystuje się ją do organizacji koncertów, przedstawień
teatralnych, występów kabaretowych, seansów filmowych, konferencji, szkoleń i prezentacji.
Przestronny, przeszklony hol, o wysokości 4 metrów, w którym moŜliwa jest organizacja
wystaw, spotkań, wernisaŜy. Hol znajduje równieŜ zastosowanie przy organizowaniu spotkań
branŜowych, bankietów oraz róŜnego rodzaju innych imprezach zamkniętych.
Sale warsztatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieŜy, przystosowane są do róŜnego rodzaju
zajęć. Obecnie działa pracownia plastyczna, muzyczna, multimedialna oraz dydaktyczna.
Orawskie Centrum Kultury zajmuje się organizacją:
•

imprez plenerowych:

- Konkurs na najpiękniejszy „Orawski Moj”,
- Przegląd Orkiestr Dętych,
- Orawski Dzień Dziecka oraz imprezę charytatywna na rzecz misji „Orawa dzieciom
Afryki”,
- Kiermasz Twórczości Orawskiej
- „Świętojańskie Zwyki” w miejscowości Orawka
- „ Orawskie Lato” Jabłonka
- „Małolipnickie Grzybobranie” w miejscowości Lipnica Mała
- Gminne DoŜynki.
•

imprez okolicznościowych:

- Orawskie Kolędowanie,
- Dzień Nauczyciel,
- Święto Niepodległości,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Matki,
- Mikołajki,
- Opłatek Orawski.
A takŜe:
•

Festiwal Piosenki Religijnej „Stabat Mater”.
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•

„ Posiady Teatralne na Orawie” - Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich.

•

liczne konkursy,

•

wystawy uznanych artystów oraz twórczości dzieci i młodzieŜy

•

w Orawskim Centrum Kultury prowadzone są warsztaty: regionalne ( nauki gry na
skrzypcach,

basach,

piszczałkach,

heligonce),

plastyczne,

taneczne,

teatru

kukiełkowego, dziennikarskie, nauki gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, akordeonie.
•

W cyklu „ Wieczorne spotkania ze sztuką” odbywają się koncerty, widowiska,
spotkania ze znanymi ludźmi.

Orawskie Centrum Kultury nawiązało współpracę ze szkołami z terenu gminy Jabłonka,
zespołami regionalnymi i muzykami oraz ze stowarzyszeniami. Partnerzy wykazują się
aktywnością w działaniach kulturalnych na terenie Orawy, biorą takŜe czynny udział w
promowaniu orawskiej kultury na zewnątrz - zarówno Polsce, jak i za granicą. Przy
Orawskim Centrum Kultury aktywnie działa grupa artystów i twórców ludowych z terenu
Orawy, do której przynaleŜy obecnie 20 osób, aktywny jest teŜ Klub Filmowy dla
młodzieŜy. Orawskie Centrum Kultury angaŜuje się we wszelkie projekty kulturalne i
promujące Orawę. Oferuje swoją pomoc w zakresie merytorycznym, osobowym,
technicznym innym podmiotom, a zapraszając na występy gości z róŜnych regionów Polski
oraz zza granicy stara się aktywnie wzbogacać swoją ofertę kulturalną. Na wystawach i
ekspozycjach w OCK prezentowane są prace artystów, młodzieŜy szkolnej i laureatów
konkursów. Organizowane są takŜe wystawy tematyczne przybliŜające lokalną kulturę.
Z Orawskim Centrum Kultury współpracują następujące grupy:
Zespoły:
▪ Zespół „ Małe Podhale”
▪ Zespół ”Rombań”,
▪ Zespół „Skalniok”,
▪ Zespół „Małolipnicanie”,
▪ Zespół „Koliba”.
Orkiestry Dęte:
▪ Orkiestra Dęta z Jabłonki,
▪ Orkiestra Dęta z Podwilka,
▪ Orkiestra Dęta z Lipnicy Małej,
▪ Orkiestra Dęta z Zubrzycy Górnej,
▪ Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej.
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Współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami :


Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce



Muzeum- Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej



Babiogórski Park Narodowy w Zawoi



Ochotnicze StraŜe PoŜarne Gminy Jabłonka



Ośrodek Zdrowia w Jabłonce



Komisariat Policji w Jabłonce



Redakcje prasy i radia regionalnego



Zespoły Szkół i Szkoły Podstawowe Gminy Jabłonka



Gminne Przedszkole w Jabłonce



Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce



Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Jabłonce



Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Jabłonce


Gmina Lipnica Wielka



Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej



Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu



Urząd Miasta Trstena – dział kultury



Urząd Miasta Tvrdośin – dział kultury



Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce



Wyciąg Narciarski w Orawce



Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne



Towarzystwo Przyjaciół Orawy



Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Targu
Orawskie Centrum Kultury środki potrzebne na realizację swojej działalności

pozyskuje ze źródeł zewnętrznych, realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych.
Do końca roku 2012 zostało zrealizowanych 6 projektów, które dofinansowane były z trzech
źródeł: Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja 2007-2013 Mikroprojekty
Euroregion Tatry, Programu Dziedzictwo

kulturowe/Kultura ludowa Minister Kultury i

dziedzictwa Narodowego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małe projekty 413 Urząd
Marszałkowski.
W roku 2013 OCK zajmuje się realizacją dwóch projektów:
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„ Z Orawy w świat” - zajęcia artystyczne inspirowane dziedzictwem kulturowym
Orawy dofinansowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małe projekty 413
Urząd Marszałkowski;



„Poznajmy się lepiej na Orawie , integracja przez kulturę i sport” dofinansowany
Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja 2007-2013 Mikroprojekty
Euroregion Tatry.

5.3 Służba zdrowia
1.

Ośrodek Zdrowia w Jabłonce

Przy ośrodku zdrowia w Jabłonce funkcjonują następujące poradnie:
•

Poradnia ortopedyczna,

•

Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotne,

•

Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych,

•

Poradnia ginekologiczna,

•

Poradnia chirurgiczna,

•

Poradnia neurologiczna,

•

Poradnia kardiologiczna,

•

Poradnia stomatologiczna,

•

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

•

Gabinet medycyny szkolnej,

•

Gabinet połoŜnej środowiskowo-rodzinnej.

2. Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Małej
Przy ośrodku zdrowia w Lipnicy Małej funkcjonują następujące poradnie:
•

Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

•

Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych,

•

Poradnia stomatologiczna,

•

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

•

Gabinet medycyny szkolnej.

3.Ośrodek w Zubrzycy Górnej
Przy ośrodku zdrowia w Zubrzycy Górnej funkcjonują następujące poradnie:
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•

Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

•

Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych,

•

Poradnia stomatologiczna,

•

Gabinet medycyny szkolnej.

4.Ośrodek Zdrowia w Podwilku
Przy ośrodku zdrowia w Podwilku funkcjonują następujące poradnie:
•

Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

•

Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych,

•

Poradnia stomatologiczna,

•

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

•

Gabinet medycyny szkolnej

Mieszkańcy gminy Jabłonka mogą równieŜ liczyć na opiekę całodobową:
•

Centrum Zdrowia "INTERMED" w Czarnym Dunajcu,

•

Centrum Zdrowia "INTERMED" w Nowym Targu,

•

Transport sanitarny,

•

Pogotowie ratunkowe.

W Gminie Jabłonka funkcjonują następujące apteki:
•

Apteka „Pod Zbawicielem” oraz

•

Apteka „Maria” w Jabłonce wraz z filią w Zubrzycy Górnej, Punkt Apteczny w
Podwilku i Lipnicy Małej.

Usługi z zakresu rehabilitacji medycznej świadczy gabinet rehabilitacyjny.

5.4 Opieka społeczna

6

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umoŜliwienie
osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.

6

Wg danych UG Jabłonka
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce jest jednostką organizacyjną gminy, która
realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wynikające z
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Ośrodek realizuje równieŜ inne zadania w tym: wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r., ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. oraz zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego w oparciu o: ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych i ustawę z dnia z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
Na koniec 2012 roku Ośrodek zatrudniał: dyrektora; głównego księgowego; starszego
referenta d/s księgowości i kadr; 5 starszych pracowników socjalnych (w tym 2 osoby ze
specjalizacją I stopnia); 2 pracowników socjalnych, zatrudnionych w ramach realizacji
projektu systemowego; kierownika sekcji świadczeń rodzinnych oraz 3 pracowników sekcji,
zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i
postępowaniem wobec dłuŜników alimentacyjnych, asystenta rodziny na umowę zlecenie
(odpowiadającej 1/2 etatu), psychologa (40 godzin na rok) oraz prawnika na umowę zlecenie
(20 godzin na rok).

Świadczenia z pomocy społecznej
Teren działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce obejmuje 8 rejonów
opiekuńczych, w których pracuje 6 pracowników socjalnych. Rejony opiekuńcze wg stanu na
30.09.2013r. posiadają następującą liczbę mieszkańców: rejon opiekuńczy Jabłonka I (na
południe od drogi krajowej nr 957) – 2561, rejon opiekuńczy Jabłonka II (na północ od drogi
krajowej nr 957) – 2562, rejon opiekuńczy Podwilk – 2439, rejon opiekuńczy Orawka –
1042, rejon opiekuńczy – Zubrzyca Dolna - 1864, rejon opiekuńczy Zubrzyca Górna – 3129,
rejon opiekuńczy Lipnica Mała – 3584 , rejon opiekuńczy ChyŜne – 1118.
Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt z rodziną w
środowisku jej zamieszkania. Przeprowadzając wywiady środowiskowe dokonują diagnozy
problemów i określają indywidualne plany pomocy.
W 2012 roku udzielono pomocy finansowej w postaci:
•

Zasiłki stałe dla 13 osób, zrealizowano – 129 świadczeń na kwotę 48 354 złotych (w
całości dotacja).
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•

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 12 osób na kwotę 3 705 złotych (w całości
dotacja).

•

Zasiłki okresowe dla 22 rodzin, zrealizowano – 88 świadczeń na kwotę 30 554 złotych
(w tym dotacja w wysokości 29 200 zł. oraz środki własne w wys. 1 354zł.)

•

Zasiłki celowe dla 125 osób i rodzin na kwotę 85 337 złotych (łącznie) w tym:
◦ specjalny zasiłek celowy dla 22 osób na kwotę 6 527 złotych
◦ zasiłki celowe w ramach POKL- 26 364 zł
◦ zasiłki celowe w ramach doŜywiania 32 400zł (dotowane w 60%)

•

Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla trzech rodzin na kwotę 6 000 zł

Oprócz pomocy finansowej Ośrodek udziela pomocy w postaci pracy socjalnej. Tą formą
pomocy w 2012 r. objęto 256 osób i rodzin. Praca socjalna to działalność zawodowa mająca
na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie.
Jest to pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. w Banku, Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sądach – pozwy, pisma,
wnioski, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, w uzyskaniu świadczeń emerytalno
- rentowych, alimentacyjnych, w załatwieniu wizyty lekarza w domu, monitorowanie procesu
leczenia, współpraca z kuratorami: zawodowym i społecznymi, motywowanie do podjęcia
leczenia odwykowego, edukacja w zakresie higieny i profilaktyki zdrowotnej w domu, pomoc
i edukacja w zakresie gospodarowania budŜetem domowym, wspólne z klientem
monitorowanie i planowanie wydatków, pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania
pracy, pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących lub doskonalących
posiadane kwalifikacje, itp.
Ośrodek podejmuje dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia
usług świadczonych dla najuboŜszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy
Jabłonka. Współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz parafiami
kościoła katolickiego z terenu gminy.
W okresie zimowym pracownicy socjalni, wspólnie z Policją monitorują miejsca
pobytu osób samotnych lub osób mających trudne warunki mieszkaniowe, udzielając
informacji o moŜliwości uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku, ciepłej
odzieŜy.
W okresie letnim Ośrodek typuje dzieci z rodzin najuboŜszych na kolonie, do
miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Koszt uczestnictwa pokrywa Kuratorium Oświaty.
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Świadczenia rodzinne
W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych w tutejszym Ośrodku przyznawane są
zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka tzw. becikowe, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz od 2013 roku specjalny zasiłek
opiekuńczy. Dla części osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek
opiekuńczy Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Ogółem w 2012r. wpłynęło do Sekcji 1617 wniosków dot. świadczeń rodzinnych w
tym:
1070 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego;
106 wniosków o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej;
62 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
41 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
203 wnioski o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
90 wniosków o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
W 2012r. wypłacono:
43747 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3 662 567,00 zł.
42356 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 598.077,00 zł.
1106 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 568.447,00 zł.
203 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 203.000,00zł.
Przy świadczeniu pielęgnacyjnym Wójt opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe dla 68 ubezpieczonych na kwotę 113.423,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie
zdrowotne dla 15 ubezpieczonych na kwotę 8.330,00 zł. Ogółem wypłacono świadczenia na
kwotę 5.032.091,00 zł, w tym świadczeń na kwotę 137.821,00 zł w ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia.

Fundusz alimentacyjny
Dla osób spełniających kryteria z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów Ośrodek realizuje zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego, które obejmują
wypłatę

świadczeń

alimentacyjnych

oraz

prowadzenie

działań

wobec

dłuŜników

alimentacyjnych.
W 2012r. wpłynęło 49 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
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W 2012 roku wypłacono:
695 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 235.790,00 zł w tym:
572 świadczeń dla osób uprawnionych w wieku 0-17 lat;
111 świadczeń dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lata;
12 świadczeń dla osób uprawnionych w wieku 25 lat i więcej.
W roku 2012 prowadzono postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych
mieszkających na terenie Gminy Jabłonka. Dotyczyło to 26 dłuŜników. Postępowanie
inicjowane jest na wniosek osoby uprawnionej w przypadku bezskuteczności egzekucji lub
organu właściwego wierzyciela w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z
funduszu alimentacyjnego.
Postępowanie to ma na celu zmobilizowanie dłuŜnika alimentacyjnego do regulowania
naleŜności alimentacyjnych. Polega ono na ścisłej współpracy organu właściwego dłuŜnika,
organu właściwego wierzyciela, komorników sądowych oraz takich instytucji jak: Policja,
Starostwo Powiatowe, Prokuratura, Powiatowe Urzędy Pracy.

Pozostała działalność
Ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. W
przedszkolach oraz szkołach gdzie istnieje taka moŜliwość wydawane są gorące dania, w
pozostałych placówkach dzieci otrzymują posiłek w postaci drugiego śniadania.
W 2012 roku na realizację doŜywiania dzieci wydatkowano łącznie kwotę 101 207 zł., w tym
dotacja w wysokości 60 724 zł. oraz środki własne w wys. 40 483 zł. Z doŜywiania w 2012 r.
skorzystało 289 dzieci szkolnych i przedszkolnych. Wydano łącznie 37 911 posiłków.
Ponadto z powyŜszego programu 61 osobom samotnym i rodzinom udzielono pomocy w
formie zasiłku celowego na zakup Ŝywności/posiłku na łączną kwotę 32 400 złotych (w tym
dotacja w wysokości 19 440 zł oraz środki własne w wys. 12 960 zł).
W 2012 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” pozyskano
dotację na wyposaŜenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej w wysokości
39 890zł.
Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu systemowego
„Zaufaj innym - pomóŜ sobie. Program Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gminie
Jabłonka” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest
ograniczenie liczby osób wykluczonych i zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez
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zastosowanie form aktywnej integracji. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało w latach
2008 – 2012 79 osób, prognozy na lata 2013- 2014 to wsparcie dla 49 osób.
Wszystkie grupy zostały objęte kompleksowym wsparciem (w szczególności:
konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem, z doradcą zawodowym, trening
kompetencji społecznych, rodzicielskich, kursy zawodowe). Do końca 2012 roku Ośrodek
rozliczył z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) 721
560,30 zł, z czego wkład własny z budŜetu gminy to 95 650,00 zł. Rezultatami twardymi
projektu są m.in. kontrakty socjalne, zawierane pomiędzy klientami, uczestnikami projektu a
pracownikami socjalnymi. Rezultaty miękkie: wzrost kompetencji społecznych, wzrost
kompetencji

zawodowych,

wzrost

prawidłowego

funkcjonowania

w

środowisku

społecznym/rodzinnym, wzrost aktywności społecznej. W ramach prawidłowej realizacji
projektu systemowego OPS i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zawarli porozumienie
na rzecz partnerskiej współpracy, którego celem jest zapewnienie optymalnych moŜliwości
aktywizacji

zawodowej,

poprzez

sprawną

wymianę

informacji

dotyczących

osób

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i jednocześnie korzystających z pomocy Ośrodka.
Od roku 2013 Ośrodek jest realizatorem prac społecznie - uŜytecznych. Bezrobotni
mieszkańcy gminy bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
uczestniczą w pracach typu prace porządkowo-gospodarcze. Podmiotami, w których
realizowane są powyŜsze prace są przede wszystkim Zakład Usług Komunalnych, Orawska
Biblioteka Publiczna, OPS. Prace społeczno - uŜyteczne w 60% finansowane są z Funduszu
Pracy a 40 % środków pokrywa gmina.
W 2012 roku Ośrodek zawarł porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce filia Jabłonka. Celem współpracy jest: pomoc
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji materialnych i rodzinnych młodzieŜy, pomoc
w rozwiązywaniu i zapobieganiu problemom wychowawczym, rodzinnym itp., pomoc
w analizowaniu przyczyn i niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych młodzieŜy.
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej
negatywnych następstw w Ŝyciu społecznym i rodzinnym od 2010 roku pracownicy Ośrodka
realizują Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Gminie Jabłonka. ZałoŜeniem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest
przemoc.
W Ośrodku działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą.
Ośrodek zapewnia obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Od 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.
W sierpniu 2012r. Ośrodek przystąpił do otwartego konkursu ofert w ramach
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastepczej „Asystent
Rodziny”.
W ramach środków pozyskanych z w/w programu oraz środków własnych na okres od
września 2012r. do nadal Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny.
W 2012r. pracownicy socjalni wnioskowali do kierownika o przydzielenie asystenta
rodziny dla 12 rodzin. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Jedenaście
rodzin wyraziło zgodę na tego typu wsparcie. Dla kaŜdej z rodzin został opracowany
indywidualny plan pracy z rodziną, zawierający: cel główny i cele szczegółowe, zakres
działań, terminy ich realizacji i przewidywane efekty. Praca z rodziną odbywała się zgodnie z
wcześniej ustalonym harmonogramem.
Asystent rodziny dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny, w której zawarł opinię
o stopniu realizacji załoŜonych celów, napotkanych przeszkód i trudności oraz uwagi i
sugestie dotyczące dalszej współpracy.
W 2012 roku Ośrodek współfinansował koszty pobytu w pieczy zastępczej dla 4- ki
dzieci, w 2013 roku do dnia 31 października dla 7-miu dzieci.
Ośrodek czynnie uczestniczy w róŜnego rodzaju akcjach o charakterze społecznym.
Od lat Ośrodek wraz z Gminnym Komitetem Pomocy Potrzebującym organizuje akcję
„Otwarte serce- pomocna dłoń” w ramach, której zbiera art. spoŜywcze, zabawki, które
przekazuje w okresie przedświątecznym rodzinom najbardziej potrzebującym.
Od roku 2009 Ośrodek organizuje wigilię dla osób samotnych. Celem głównym jest
przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez wzmocnienie kontaktów emocjonalnych wśród
samotnych

naszej

społeczności

lokalnej,

ich

wspólna

integracja,

integracja

międzypokoleniowa, a takŜe integracja z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dzięki

stałej

współpracy

z

Gminną

Komisją

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych udzielana jest pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym (kolonie
dla dzieci, motywacja osób dorosłych do podjęcia leczenia).
Ośrodek współpracuje ze zgromadzeniem Sióstr Albertynek w Jabłonce oraz z Caritas
Archidiecezji w Krakowie typując rodziny do otrzymania pomocy rzeczowej.
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Od 1 listopada 2011 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej w Gminie Jabłonka funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy,
prowadzony przez organizację pozarządową.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na terenie Gminy Jabłonka Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych prowadzi rozmowy z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu, kieruje na
przymusowe leczenie oraz do gminnego punktu konsultacyjnego problemów uzaleŜnień i
przemocy w rodzinie działającego na naszym terenie. Organizowane są konkursy w szkołach
– nie pije – nie pale – nie zaŜywam. Prowadzone są kontrole sklepów i restauracji.
Organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ alkoholu w sklepach,
barach, restauracjach. Organizowane są teŜ półkolonie – w czasie ferii w szkołach dla dzieci
z rodzin patologicznych. Co roku finansowany jest wyjazd na kolonie dla dzieci z rodzin z
problemami alkoholowymi. W szkołach teatrzyki – alkohol, narkotyki twój wróg. Działanie
informacyjno-edukacyjne: ulotki – foldery. Udzielono porad w punkcie Konsultacyjnym dla
88 osób. – liczba porad 268 . Skierowano do Sądu 4 osoby na przymusowe leczenie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie7
Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu
interwencji i wsparcia osób zagroŜonych przemocą. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jabłonka powołany został Zarządzeniem
Wójta Gminy z dnia 08.02.2011r.
W 2012 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane czterokrotnie
(zgodnie z Regulaminem posiedzenia odbywają się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej niŜ
raz na trzy miesiące). Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Jabłonce
wpłynęło 5 „Niebieskich Kart” według nowej procedury, z tego: 4 Niebieskie Karty z
Komisariatu Policji w Jabłonce, 1 Niebieska Karta z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.
W 2013r. (do października) do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Jabłonce
wpłynęło 46 „Niebieskich Kart ”
7

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
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Powołano grupy robocze w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Do kierowania ich pracami
wyznaczeni zostali pracownicy socjalni, mający pod opieką dany rejon, w którym
zamieszkuje ofiara przemocy. Skład osobowy grup roboczych był uzaleŜniony od skali
występującego problemu w rodzinie. Posiedzenia odbywały się w obecności osób, co do
których istniało podejrzenie, Ŝe są dotknięte przemocą oraz w innym terminie w obecności
osób, co do których istniało podejrzenie, Ŝe stosują przemoc.
Podczas spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz rodzin dotkniętych
przemocą. Wspólna wymiana doświadczeń i spostrzeŜeń pozwoliła podjąć szersze działania
pomocowe. Bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych
działań niewątpliwie usprawniły pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie
zamierzonego celu.
W 2012r. w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:
• 1 sprawca przemocy został skazany Wyrokiem Sądu za znęcanie się nad rodziną,
• 1 sprawca przemocy ma wyrok w zawieszeniu za znęcanie się nad matką i ustanowiony
dozór kuratora sądowego,
• wobec 2 sprawców przemocy toczy się postępowanie sądowe o znęcanie się nad rodziną,
• w sprawie 1 rodziny aktualnie toczy się postępowanie przygotowawcze /naduŜywanie
alkoholu stosowanie przemocy/,
• 5 sprawców przemocy skierowano do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Targu, z tego dwóch sprawców skorzystało z tej formy pomocy,
• 1 rodzina korzystała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu z
pomocy psychologicznej i mediacji rodzinnej w celu ugodowego rozwiązania problemów
opiekuńczo-wychowawczych i przemocy przed skierowaniem sprawy do Sądu,
• 6 dzieci zostało objętych pomocą pedagogiczną na terenie szkół.
Przedstawiciele oświaty wchodzący w skład Zespołu Interdyscyplinarnego nadal prowadzą
pracę pedagogiczną z dziećmi, udzielają równieŜ porad rodzicom. PowyŜsze działania mają
zapobiegać

zaburzeniom

osobowości,

nerwicom

czy

uzaleŜnieniom,

gdyŜ

dzieci

wychowywane w rodzinie z przemocą mają problemy emocjonalne w dorosłym Ŝyciu.
• 7 rodzin było systematycznie monitorowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jabłonce i Dzielnicowych Komisariatu Policji w Jabłonce. Wspólne
odwiedziny w środowiskach miały na celu sprawdzenie bezpieczeństwa osób
pokrzywdzonych oraz monitorowanie ustalonych form pomocy.
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Na bieŜąco
co analizowane są wnioski składane do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Rozwi
Problemów Alkoholowych pod kątem
k
związku między naduŜywaniem
Ŝywaniem alkoholu a
stosowaniem przemocy.

5.5 Policja
Komisariat policji w Jabłonce odpowiedzialny jest za obsługę
obs ę gminy Jabłonka oraz
Lipnica Wielka. Tereny te zostały podzielone na 6 obszarów, za które odpowiada sześciu
sze
dzielnicowych.
Dane o przestępczości
ci na terenie gminy Jabłonka przedstawia się
si następują
ępująco:

1.

Liczba stwierdzonych przestępstw
przest
( w tym przestępstw
stw nieletnich) :
•

2011- 16, 2012- 35,

Wykres 5. - Liczba stwierdzonych
przestępstw (wliczając osoby
nieletnie)
40
30
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2.

Liczba rodzin dotkniętych przemocą:
przemoc
•

2010- 11, 2011- 7, 20122012 5, 2013- 50
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2012

Wykres 6. - Liczba rodzin dotkniętych
przemocą
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Osoby i rodziny dotknięte
dotknię problemami uzaleŜnień:
•

2010- 8, 2011- 4, 20122012 5, 2013- 468

Osoby i rodziny dotknięte
problemami uzależnień
46
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Źródło:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_AZ/root_Komendy_Powia
towe_i_Miejskie_Policji/root_Komenda+Powiatowa+Policji+w+Nowym+Targu/podmiotowe/
Komisariaty/KP+Jablonka.htm
tm

str. 53

5.6 Rekreacja i sport
Kluby sportowe z terenu gminy Jabłonka 2010-2012
Klubu LKS Orawa Jabłonka powstał w 1995 roku, załoŜony przez sympatyków tej
dyscypliny sportu. Pierwotna nazwa Ludowy Zespół Sportowy Orawa obowiązywała przez
8 lat, aŜ do momentu kiedy Zespół stał się Klubem Sportowym. Pierwszym prezesem został
Krzysztof Dziubek. Pełnił tą funkcję do 1996 roku. Jego następcą został Jan Gluc, który pełnił
tą funkcję do 2006 roku. Kolejnym prezesem został Józef Kuczkowicz, który sprawował
swoją funkcję do marca 2013 roku. Obecnie stanowisko Prezesa LKS Orawa Jabłonka pełni
Ryszard Piętka.
LKS Orawa Jabłonka ma na koncie wiele sukcesów. Do najwaŜniejszych zalicza się
zdobycie Pucharu Podhala w sezonie 2008/2009. W decydującym meczu rozegranym 5 lipca
2009 roku na stadionie w Maniowach zespół z Jabłonki pokonał Szarotkę Nowy Targ 5 – 1.
Kolejnym sukcesem klubu był awans druŜyny seniorów do klasy okręgowej. W meczach
baraŜowych nasza druŜyna okazała się lepsza od zespoły Turbacz Mszana Dolna. Decydujący
mecz rozegrano w Jabłonce, 9 lipca 2006 roku.
Obecnie klub prowadzi druŜynę trampkarzy młodszych, trampkarzy, juniorów
starszych oraz dwie druŜyny seniorskie, które występują w klasie A oraz klasie C rozgrywek
Podhalańskiego Podokręgu Piłki NoŜnej. Łączna liczba zawodników zrzeszonych w klubie to
ok. 200 zawodników.

Uczniowski Klub Sportowy Podwilk prowadzi sekcję kolarstwa górskiego, której
Prezesem jest Czesław Kuczkowicz. Zawodnicy

uczestniczą w wyścigach na arenach

krajowych oraz międzynarodowych odnosząc znaczące sukcesy. Do największych moŜna
zaliczyć: siódme miejsce w wyścigu druŜynowym podczas Mistrzostw Polski MTB, które
odbyły się w Kielcach 2008 r.
W zmaganiach indywidualnych w/w zawodów Sabina Zamroźniak wywalczyła tytuł
vice-mistrza Polski w kat. młodziczka, natomiast Karolina Rychlik tytuł vice-mistrza Polski w
kat. juniorka młodsza. W 2009 roku największe sukcesy odnotowała Sabina Zamroźniak,
która wywalczyła drugie miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy 2009 r.
Wcześniej wywalczyła trzecie miejsce w wyścigu o Puchar Prezesa PZKol w kategorii
juniorka młodsza. W UKS Podwilk obecnie trenuje 20 zawodniczek i zawodników, w kilku
kategoriach od dzieci do kategorii Masters, w której jeŜdŜą panowie 50–cio letni.
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Lata 2010-2012 to kolejne sukcesy zawodników UKS Podwilk na arenie krajowej
i międzynarodowej. Klub jest równieŜ współorganizatorem ogólnopolskich zawodów MTB
w kolarstwie Górskim „Puchar Szlaku Solnego” rozgrywanych w Orawce. JuŜ od 9 lat na tą
imprezę sportową przyjeŜdŜają zawodnicy z całego kraju. Dziś "Puchar Szlaku Solnego" to
jedna z najlepszych w kraju wieloedycyjnych imprez XC MTB, która została wpisana do
kalendarza jako wyścigi ogólnopolskie kategorii "A" punktowane do challange'u PZKol.

Uczniowski Klub Sportowy Orawka powstał w 2011 roku. Klub zrzesza miłośników
piłki noŜnej. W klubie trenuje ok. 40 zawodników. UKS Orawka bierze udział w lokalnych
rozgrywkach piłki noŜnej.
PUKS Lipnica Mała – Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Lipnica Mała powstał
w 2009 roku. Klub zrzesza równieŜ miłośników piłki noŜnej. W klubie trenuje ok. 30
zawodników. PUKS Lipnica Mała bierze udział w lokalnych rozgrywkach piłki noŜnej
organizowanych przez Podhalański Podokręg Piłki NoŜnej.

W 2013r. powstał Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiedzie Orawy.

5.7 Organizacje społeczne

Organizacją pozarządową działającą na polu pomocy społecznej jest Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jabłonce (potocznie
zwane BARKA), które zostało powołane z inicjatywy rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne w lutym 1997 roku jako organizacja pozarządowa, samopomocowa i
niedochodowa. Jest to jedyna organizacja pomagająca osobom z upośledzeniem umysłowym
na

Orawie.

Powstała

w

środowisku

wiejskim,

w

środowisku,

gdzie

problem

niepełnosprawności był tematem wstydliwym, często izolującym rodziny wychowujące
dzieci niepełnosprawne ze społeczeństwa.
Jej celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem
umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Cele te realizowane są poprzez prowadzenie stałych form działalności:
- Dzienne Centrum Aktywności (do października 2011)
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- Środowiskowy Dom Samopomocy ( ŚDS) ( od listopada 2011)
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW)
Hasło zawarte w logo Stowarzyszenia ,,Otwórzmy przed nimi życie” to ciągłe dążenie
do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną lepszych warunków życia,
codziennego bytu, możliwości rehabilitacji i terapii, a także poznawania świata, zdobywania
umiejętności oraz sprawności fizycznej.
Dzięki tym dążeniom udało się wiele zrobić, ale najbardziej cieszy fakt, że udało się
wybudować budynek, który da możliwość objęcia pomocą większej ilości osób
niepełnosprawnych oraz pozwoli zwiększyć zakres działalności. Do listopada 2011 r. zajęcia
były prowadzone w budynku o powierzchni 102 m ˛. Dzięki rozbudowie baza lokalowa
poszerzyła się o 570 m. Wszelkie dotychczasowe działania, zarówno te dotyczące
prowadzonej bieżącej działalności jak i poszerzenia bazy lokalowej,

były możliwe do

zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, przychylności
władz Gminy Jabłonka, firm i instytucji prywatnych oraz publicznych (MUW, PFRON,PCPR)
Parafii Dekanatu Orawskiego oraz Polonii Amerykańskiej.
Opis działań – rok 2012.
1. Zasięg działalności Koła.
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny, które są odbiorcami działań Stowarzyszenia są
mieszkańcami 5 gmin: gmina Jabłonka, Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Spytkowice, Lipnica
Wielka.
2. Realizując cele statutowe koło prowadziło stałe formy działalności:
1.Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, który jest niepubliczną,
specjalistyczną placówką umożliwiająca realizację obowiązku szkolnego, prowadzony przez
Koło od 01.01.2012 r. Ośrodek przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od 3 roku do
25. roku życia, którzy potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy edukacyjno–
rehabilitacyjno– terapeutyczno- rewalidacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i z
opieką dostosowaną do ich poziomu funkcjonowania i stanu zdrowia.
1. Celami OREW w stosunku do wychowanków są:
1) poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego;
2) poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania
w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
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3)

rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego
samopoczucia, bez lęków i napięć, z gotowością do kontaktów i działania);

4) rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się;
5) rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów
w nim zachodzących;
6) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w
tych dziedzinach;
7) osiągnięcie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej;
8) rozwój umiejętności współżycia w grupie;
9) włączenie w życie społeczności lokalnej.
Uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i zajęć edukacyjno – terapeutycznych
w OREW do końca sierpnia było 16 osób, od września do końca października 18 osób i od
listopada 19 osób w tym;
1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
15 osób z głębokim stopniem niepełnosprawności
2. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 1 listopada 2011 roku. Jest prowadzony
w formie zadania zleconego przez Urząd Gminy w Jabłonce. Jest domem typu B.
Do

końca sierpnia 2012 r. z zajęć wspierająco- aktywizujących w ŚDS korzystało 17

uczestników, od września 21 osób z zaburzeniami psychicznymi – upośledzonych umysłowo
w tym:

2 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 10 osób z umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności, 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 5 osób z
głębokim stopniem niepełnosprawności.
Wszystkie osoby posiadały decyzję administracyjną wydaną przez organ zlecający zadanie.
W okresie sprawozdawczym w ŚDS zarejestrowanych było 2 klubowiczów.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie warunków
zapewniających

uczestnikom

zaspokajanie

indywidualnych

potrzeb

społecznych,

poznawczych, Ŝyciowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego Ŝycia.
Zajęcia z uczestnikami prowadzone były w grupach i indywidualnie według Indywidualnych
Planów Postępowania Wspierająco – Aktywizującego, opracowanych przez Zespół
Wspierająco – Aktywizujący ŚDS i zaakceptowanych przez uczestnika i opiekuna. Plan
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realizowany był w formie treningów. Treningi prowadzone były w trzech pracowniach:
gospodarstwa domowego, komputerowej i plastyczno – technicznej.
ŚDS ma dobre warunki lokalowe i jest dobrze wyposaŜony w sprzęt i pomoce do terapii, co
potwierdziła przeprowadzona w lipcu kontrola z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, to
w grudniu został dodatkowo doposaŜony w nowy sprzęt i pomoce, oprogramowania do
komputerów, osprzęt ułatwiający osobom niepełnosprawnym obsługiwanie komputera,
doposaŜenie pracowni gospodarstwa domowego, koło garncarskie.
3.W 2012 roku prowadzone był równieŜ inne formy słuŜące realizacji celów statutowych
między innymi szereg działań zmierzających do szerzenia misji i celów Stowarzyszenia
Aby ułatwić i umożliwić podopiecznym udział w zajęciach Koło zorganizowało transport
samochodem, który jest własnością Koła wraz z niezbędną opieką podczas dowozów.
W okresie sprawozdawczym dowożonych było 38 uczestników z miejscowości: Podszkle,
Piekielnik, Chyżne, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Zubrzyca Górna (Zimna Góra), Zubrzyca
Dolna, Orawka, Podwilk, Podsarnie, Bukowina Osiedle, Jabłonka. Udział w imprezach
integracyjnych, których organizatorami były szkoły, samorządy gmin, koła PSOUU z
sąsiednich terenów, wycieczki, organizacja imprez okolicznościowych. Pomoc rodzinom
wychowującym dzieci niepełnosprawne poprzez zapewnienie fachowej opieki nad ich
dzieckiem, poradnictwa dla rodziców w celu zwiększenia kompetencji wychowawczych i
rehabilitacyjnych po to by mogli wspierać swoje dzieci w dążeniu do możliwie największej
samodzielności. Prowadzenie biblioteczki z fachową literaturą dla kadry , dzieci i rodziców.
Wielkim wydarzeniem była uroczystość oddania do użytku nowej części budynku oraz
oficjalne otwarcie placówek Koła OREW i ŚDS. Wydarzenie to miało duży wymiar
społeczny.

W

uroczystości

brali

udział

przedstawiciele

władz

samorządowych:

wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele Kościoła na czele biskupem Janem
Szkodoniem, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z Kołem, szkół,
przedsiębiorcy i wielu przyjaciół koła bez których pomocy Barka nie mogłaby istnieć.
Zarówno ta uroczystość jak również inne wydarzenia to doskonała forma do przybliżenia idei
stowarzyszenia w społeczności lokalnej oraz budowania tożsamości organizacyjnej wśród
członków.
W 2012 roku koło PSOUU w Jabłonce realizowało następujące projekty ze środków
publicznych:
•Działania na rzecz osób
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niepełnosprawnych

poprzez

organizację

dowozu

osób

niepełnosprawnych do OREW (Gmina Jabłonka).
•Organizacja i prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dla osób z
upośledzeniem umysłowym, które ukończyły 18 rok życia średniomiesięcznie dla 17 a od
września 21 osób ( Gmina Jabłonka).

W Gminie Jabłonka w każdej miejscowości działają jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej (łącznie 7 jednostek), które oprócz podstawowej działalności statutowej tj.
zapewnienia

bezpieczeństwa

p/pożarowego,

udzielają

pomocy

ofiarom

wypadków

samochodowych, katastrof, żywiołów. Są to organizacje z ugruntowaną pozycją w
środowisku lokalnym.
Przy parafii w Jabłonce działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zasadniczym
celem stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we
wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad
we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Na terenie gminy Jabłonka działa Towarzystwo Przyjaciół Orawy. Organizacja
powstała w 1988r. a jej siedziba znajduje się w Krakowie. Obszarami działań tej organizacji
pozarządowej jest m.in. zabezpieczenie społeczne, integracja i aktywizacja społeczna, nauka,
kultura, edukacja i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne.
Od roku 2005 na terenie gminy Jabłonka działa Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
mające na celu m.in. pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, promocję i organizację
wolontariatu, ochronę praw kobiet, prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
Na terenie gminy działają również: Koło Przyjaciół Jabłonka - Reichelsheim, które
powstało w 2006 r. przy Gimnazjum w Lipnicy Małej. Koło współpracuje z odpowiednikiem
koła w Reichelsheim oraz Miastem Reichelsheim w Niemczech. Współpraca dotyczy
wymiany młodzieży szkolnej, turystyki, wypoczynku, prezentacji folkloru regionów.
Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne (OSA) powstało w styczniu 2007 r.,
stawiając sobie za cel przede wszystkim prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i
oświatowej na Orawie. Członkowie OSA to twórcy z terenu Orawy, a także nauczyciele i
samorządowcy.
Stowarzyszenie Razem Orawscy Twórcy Artyści (ROTA) - powstało w 2008 r.
Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych, dążenie do
zachowania tożsamości regionalnej, czynny udział w tworzeniu imprez regionalnych,
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rozbudzanie i popieranie inicjatyw twórczych związanych z regionalizmem, szczególnie
wśród młodego pokolenia.
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne zajmuje się propagowaniem wartości
związanych z regionem: piękna przyrody, wspaniałości zabytków i gościnności gospodarzy.
Towarzystwo Słowaków w Polsce jest stowarzyszeniem słowackiej mniejszości
narodowej w Polsce. Siedzibą zarządu głównego jest Kraków. Głównym celem działalności
Towarzystwa Słowaków w Polsce jest organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego,
czytelnictwa oraz nauki języka słowackiego, a także podtrzymywanie związków z macierzą.
Towarzystwo organizuje również szereg imprez kulturalnych.
Na terenie gminy Jabłonka funkcjonuje Orawski Oddział Związku Podhalan. Celem
Oddziału jest kultywowanie zwyczajów, obrzędów orawskich i przekazywanie tradycji
następnym pokoleniom, dbałość o gwarę, muzykę i śpiew jako istotne elementy tożsamości
regionalnej.
Inne organizacje działające na Orawie to: Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku,
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Oddział w Lipnicy Małej działające od 2012r.

6. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY
6.1. Analiza problemów społecznych gminy na podstawie danych instytucji
Ze sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce wynika, Ŝe na przestrzeni
lat 2010-2012 w gminie dominują problemy związane z ubóstwem, bezradnością w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, bezrobociem,
długotrwałą lub cięŜką chorobą i niepełnosprawnością.

Tabela 1.: Powody przyznania pomocy mieszkańcom gminy w latach 2010-2012. Źródło: OPS Jabłonka

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI śYCIOWEJ

LICZBA RODZIN
2010

2011

2012

Ubóstwo

143

123

152

Sieroctwo

0

0

0

Bezdomność

0

1

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa

24

22

19

W tym
wielodzietność

22

21

17
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Bezrobocie

65

63

74

Niepełnosprawność

52

46

47

Długotrwała lub cięŜka
ka choroba

69

61

55

prowadzenia 99

89

86

W tym
Rodziny niepełne

39

35

35

Rodziny wielodzietne

54

43

34

Przemoc w rodzinie

2

1

1

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
lud

0

0

0

Alkoholizm

16

10

8

Narkomania

0

0

0

Trudności
ci w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu 4
karnego

1

1

Brak umiejętności
ci w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy 0
opuszczającej
cej placówki opiek.-wych.
opiek.

0

0

Trudności
ci w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
uchod
lub 0
ochronę uzupełniającą

0

0

Zdarzenie losowe

8

2

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

0

Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

Bezradność w sprawach
opiek.
opiek.-wych.
gospodarstwa domowego - ogółem

i

Ubóstwo było w ciągu
ągu
gu ostatnich trzech lat głównym powodem udzielania świadczeń
mieszkańcom
com Gminy Jabłonka.
Jabłonka W 2010 r. z tego właśnie
nie powodu pomoc przyznano 143
rodzinom, w 2011 r.-123,
123, a w roku 2012-152
2012
rodzinom.

Wykres 5. - Liczba rodzin objętych
pomocą z powodu ubóstwa
152

2012

123

2011

143

2010
0
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Drugim co do wielkości
ści problemem społecznym okazuje się
si bezradność
bezradno w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych
owawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Było to powodem
przyznania pomocy 99 rodzinom w roku 2010, 89 w 2011 r. i 86 rodzinom rok później.
pó

Wykres 6. - Liczba rodzin objętych
pomocą z powodu bezradności w
sprawach opiek.-wych.i
opiek. wych.i prowadzenia
gospodarstwa domowego
86

2012

89

2011

99

2010
75

80

85

90

95

100

Trzecim z kolei problemem gminy jest bezrobocie,
bezrobocie z tego powodu pomoc otrzymało
65 rodzin w 2010 r., 63 w 2011 r. i 74 rodziny w 2012 r.

Wykres 7. - Liczba rodzin objętych
pomocą z powodu bezrobocia
74

2012

63

2011

65

2010
55

60

65

70

75

Czwartym pod względem
ędem liczebności
liczebno problemem okazała się w Gminie Jabłonka
długotrwała lub cięŜka
ka choroba. Pod jej wpływem pomoc została udzielona 69 rodzinom
w 2010 r., 61 rodzinom w 2011 r. i 55 rodzinom rok później.
pó
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Wykres 8. - Liczba rodzin objętych
pomocą z powodu długotrwałej lub
ciężkiej choroby
55

2012

61

2011

69

2010
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Piątym
tym z kolei problemem jest
je w latach 2010-2012
2012 niepełnosprawność.
niepełnosprawność Była ona
powodem objęcia pomocąą odpowiednio: 52, 46 i 47 rodzin.

Wykres 9. - Liczba rodzin objętych
pomocą z powodu
niepełnosprawności
47

2012
46

2011

52

2010
42

44

46

48

50

52

Bezrobocie
Wg Powiatowego Urzędu
Urzędu Pracy w rok 2012 w Gminie Jabłonka było 637
bezrobotnych, w tym 336 kobiet.
Tabela 2.: Bezrobotni zarejestrowani w PUP, dane wg PUP w Nowym Targu

Lata

2010

2011

2012

Bezrobotne kobiety

317

316

336

Bezrobotni z prawem do zasiłku

80

83

93

Ogółem

639

559

637
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Jak ilustruje powyŜsza tabela, w 2010 r. do zasiłku uprawnionych było 12,52% osób,
w 2011 r.-14,85%, a w 2012 r.-14,6%. Odsetek oznaczać to moŜe, Ŝe bezrobocie w gminie nie ma
charakteru długotrwałego i w ostatnich latach spowodowane mogło być okolicznościami
przejściowymi.

6.2. Problemy i oczekiwania społeczne wg uczestników warsztatów i na
podstawie ankiety
Ankiety: 178
Kobiet: 141

MęŜczyzn: 32

Brak danych: 5

Wykształcenie:
•

podstawowe-2, zawodowe-9, średnie-23, policealne-22, wyŜsze-118, braki danych-4

Kategorie wiekowe:
•

13-16 lat-1

•

17-25 lat-21

•

26-59 lat-147

•

60 i więcej-7

•

brak danych-2

Zawód:
•

uczeń – 6, rolnik -3, przedsiębiorca-42, pracownik umysłowy -103, pracownik

fizyczny -4, emeryt/rencista –3, bezrobotny –3, inny –8, brak danych -6
W jakim stopniu jest Pan(i)
zadowolona z następujących
warunków Ŝycia w gminie

Bardzo Niezadowolo Niezdecydowa Zadowolony/ Bardzo
niezado ny/a
ny/a
a
zadowol
wolony/
ony/a
a

1. Organizacja czasu wolnego
( koła zainteresowań, kluby
sportowe)

4

28

46

69

18

2. Dostęp do Internetu

8

27

24

82

27

3. Dostęp do informacji na
temat wydarzeń w gminie

2

6

22

91

50

4. Dostęp do kultury: biblioteka, 1
koncerty, wystawy

8

25

77

62

5. Organizacja imprez

7

23

73

66
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cyklicznych w gminie
6. Dostępność doradztwa
psychologiczno – prawnego

13

28

69

48

11

7. Poziom opieki społecznej

5

26

69

57

18

8. Poziom opieki zdrowotnej

16

39

43

58

16

9. Bezpieczeństwo publiczne

1

23

54

83

15

10.Warunki mieszkaniowe

2

4

30

97

36

11. Miejsca rekreacji (np. parki, 5
skwer, place zabaw)

34

43

69

22

12. Jakość szkół

3

11

16

108

35

13. Dostępność przedszkoli

6

12

52

75

26

14. śywotność lokalnej tradycji 3
i historii w codziennym Ŝyciu

7

35

93

36

15. Siła więzi międzyludzkich
integrujących mieszkańców

4

19

67

69

13

16. Dostępność handlu i usług

1

7

16

96

53

17

68

77

12

17. Poziom udziału
mieszkańców w Ŝyciu
publicznym gminy

1.

Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieŜy uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na

terenie naszej gminy ?
a) Brak pozytywnych wzorców i autorytetów-50
b) Przemoc ze strony rodziców-9
c) Alkohol i papierosy-99
d) Narkotyki-11
e) Chuligaństwo-45
f) Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu-70
g)Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego-81
h) Inne (jakie?) ….-5
2.

Jakie problemy społeczne rodzin uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na terenie

naszej gminy ?
a) Nieporadność Ŝyciowa-34
b) Ubóstwo-7
c) Bezrobocie-49
d) alkoholizm-58
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e) Eurosieroctwo-80
f) rozwody-8
g) ObniŜająca się ilość dzieci w rodzinach-31
h) Bezradność opiekuńczo-wychowawcza-46
i)Brak poradnictwa psychologiczno-prawnego-20
j) Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami-10
k) Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy sąsiadami-18
l) Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych-24
m) Zanikanie tradycyjnych więzi rodzinnych-28
n) Inne (jakie?) … -2
3.

Jakie problemy społeczne osób starszych uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na

terenie naszej gminy ?
a) Izolacja społeczna (samotność)-114
b) Izolacja rodzinna (odrzucenie)-44
c) Niepełnosprawność-36
d) Niezdolność do samoobsługi-50
e) Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu-88
f) Inne (jakie?) …-3
4.

Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uwaŜa Pan/Pani za

najwaŜniejsze na terenie naszej gminy ?
a) długi okres oczekiwania na usługi medyczne-116
b) Mała liczba lekarzy specjalistów-159
c) Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i
niepełnosprawnych-42
d) Inne (jakie?) …-12
5.

Jakie problemy społeczne osób niepełnosprawnych uwaŜa Pan/Pani za

najwaŜniejsze na terenie naszej gminy ?
a) izolacja społeczna-63
b) izolacja rodzinna-16
c) bariery architektoniczne-87
d) brak pracy dla osób niepełnosprawnych-120
e) brak zorganizowanych form opieki nad osobami niepełnosprawnymi-42
f) inne (jakie?) …-1
6.

Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze
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na terenie naszej gminy ?
a) Niedostateczna ilość placówek wychowywania przedszkolnego-69
b) Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki-65
c) Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne-67
d) Niedostateczna ilość stołówek szkolnych-76
e) Inne (jakie?) …-7
7.

Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uwaŜa Pan/Pani za

najwaŜniejsze na terenie naszej gminy ?
a) Niedostateczna ilość organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i
sportową-37
b) Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury-99
c) Nie w pełni wykorzystany potencjału historii i kultury regionu-24
d) Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieŜy-93
e) Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych-36
f) Inne (jakie?) …-2
8.

Respondenci wskazali następujące zadania, słuŜące rozwiązywaniu problemów

społecznych na terenie gminy.

1 Utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy

6,61

2 Mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzaleŜnionych

6,45

3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej

6,75

4 Likwidacja barier architektonicznych w urzędach

6,77

5 Mieszkania chronione, lokale socjalne

5,85

6 Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych

7,31

7 Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej

5,3

8 ZałoŜenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych

6,77

9 ZałoŜenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

7,44

10 Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy

5,45

11 ZałoŜenie wolontariatu

6,34

12 Finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci

7,58

13 Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów (kardiolog, diabetolog, onkolog)

9,24

14 Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzaleŜnień dla dzieci, młodzieŜy,
dorosłych

7,88

15 Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin

8,1
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16 Zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i
przedszkolach

8,13

17 WydłuŜenie czasu pracy przedszkoli

6,25

18 Poszerzenie oferty o oddział Ŝłobkowy

6,17

19 Wprowadzenie karty duŜej rodziny

6,6

20 Zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek
oświatowych

5,91

21 Potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci

6,88

Członkowie zespołu zadaniowego oraz zaproszeni goście uczestniczący w warsztatach
zdiagnozowali następujące problemy społeczne:


problemy społeczne rodzin

◦

nieporadność

◦

bierna i roszczeniowa postawa

◦

ubóstwo

◦

eurosieroctwo

◦

uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia

◦

przemoc domowa

◦

rozluźnienie norm moralnych

◦

zanikanie więzi rodzinnych



problemy społeczne osób bezrobotnych

◦

niewystarczajaca liczba miejsc pracy

◦

bierna postawa

◦

niskie, nieadekwatne kwalifikacje zawodowe

◦

ograniczona ilość środków na aktywizację zawodową (staŜe, prace interwencyjne,

roboty publiczne itp.)
◦

niska świadomość moŜliwości pozyskania pomocy (samozatrudnienie, ekonomia

społeczna)


problemy społeczne osób starszych

◦

brak odpowiedzialności rodziny wobec osób starszych

◦

izolacja społeczna

◦

brak dziennych ośrodków wsparcia

◦

niedostatecznie rozwinięte usługi opiekuńcze

◦

brak wolontariatu

◦

ubóstwo, brak zabezpieczenia społecznego (renty, emerytury)
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problemy społeczne osób niepełnosprawnych

◦

izolacja społeczna rodzin (brak grup wsparcia)

◦

uboŜenie z powodu braku moŜliwości podjęcia pracy przez rodzica, sprawującego

opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem
◦

brak mieszkań socjalnych

◦

bariery architektoniczne

◦

brak zakładów pracy chronionej



problemy społeczne osób przewlekle chorych (w tym chorych psychicznie)

◦

brak ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych

◦

brak miejsc pracy dla chorych psychicznie

◦

izolacja społeczna chorych psychicznie

◦

brak mieszkań chronionych



problemy społeczne osób uzaleŜnionych

◦

niedostateczna profilaktyka

◦

bierna postawa osób uzaleŜnionych

◦

ograniczony dostęp do terapii

◦

brak akceptacji środowiska dla działań skierowanych do uzaleŜnionych

◦

brak grup wsparcia (np. AA, AL-ANON, dla osób uzaleŜnionych od hazardu,

narkotyków, dla osób dotknietych przemocą)
◦

brak miejsc izolacji dla sprawców przemocy



problemy społeczne w obszarze pomocy społecznej

◦

braki kadrowe i lokalowe

◦

roszczeniowy stosunek do pomocy społecznej

◦

niechęć podopiecznych do podejmowania działań zmierzających do poprawy swojej

trudnej sytuacji
◦

wysoki koszt utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach



problemy społeczne w obszarze edukacji

◦

niewystarczająca liczba stołówek, punktów wydawania posiłków

◦

niewystarczająca ilość zajęć dla rodziców (pedagogizacja)



problemy społeczne w obszarze ochrony zdrowia

◦

niewystarczający dostęp do lekarzy stomatologów

◦

niewystarczający dostęp do lekarzy specjalistów (zwłaszcza diabetologa, psychiatry,

onkologa, okulisty)
◦

niewystarczający dostęp do pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta

str. 69

◦

niewystarczający dostęp do rehabilitacji medycznej



problemy społeczne w obszarze bezpieczeństwa

◦

uzaleŜnienia w tym cyber uzaleŜnienia wśród młodzieŜy

◦

przemoc domowa

◦

wykroczenia pod wpływem alkoholu

6.3 Analiza SWOT
Mocne strony
połoŜenie geograficzne i walory
turystyczne
szacunek do ojczyzny i ojcowizny
przywiązanie do nauki Kościoła i
tradycji
duŜy odsetek osób ze średnim i wyŜszym
wykształceniem
wrodzona zaradność, pracowitość,
przedsiębiorczość
dobrze rozwinięta infrastruktura
kulturalna, oświatowa, sportowa
aktywna działalność klubów sportowych
rozwinięta infrastruktura ochrony
zdrowia, pomocy społecznej
aktywna działalność Stowarzyszenia na
rzecz osób z upośledzeniem
umysłowym „Barka”
aktywna działalność Zespołu
Interdyscyplinarnego
realizacja programów pomocowych
współfinansowanych ze środków
zewnętrznych (doŜywianie, asystent
rodziny itp.)
realizacja projektów finansowanych
przez środków UE
rozwinięta współpraca z miastami
partnerskimi
otwartość gminy na współpracę z
organizacjami pozarządowymi
bezpieczna gmina
Szanse
rozwój przedsiębiorczości
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Słabe strony
• zmniejszająca się liczba urodzeń
• niewystarczająca liczba miejsc pracy
• brak miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych
• brak infrastruktury socjalnej: mieszkań
chronionych, socjalnych
• niewystarczająca liczba stołówek
szkolnych
• brak świetlic środowiskowych
• niewystarczający dostęp do przedszkoli
• niewystarczający dostęp do opieki
medycznej w szkołach
• słabo rozwinięte organizacje społeczne,
uśpiona działalność
• brak specjalnej oferty dla seniorów
• brak specjalnej oferty dla osób
niepełnosprawnych
• niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura turystyczna
• niewystarczający dostęp do lekarzy
specjalistów
• niewystarczający dostęp do rehabilitacji
medycznej
• niewystarczający dostęp do
długoterminowej opieki pielęgniarskiej
w domu pacjenta
• brak grup typu AA, ALANON
• niewystarczająca siatka połączeń
komunikacji publicznej pomiędzy
miejscowościami
ZagroŜenia
migracje ludzi młodych za pracą

rozwój turystyki, agroturystyki
rozwój handlu,
promocja Orawy
rozwój ekonomii społecznej
rozwój społeczeństwa obywatelskiego
wymiana doświadczeń i czerpanie
wzorców w ramach miast
partnerskich
wsparcie szkoleniowe
tworzenie i wdraŜanie specjalnych
programów pomocowych
wykorzystanie zewnętrznych środków
finansowych
rozwój społecznych grup wsparcia
wzrost znaczenia organizacji
pozarządowych
polityka prorodzinna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

rozbicie więzi rodzinnych, społecznych
rozluźnienie standardów moralnych
rozwój patologii/uzaleŜnień
powiększenie się obszaru dysfunkcji
rodzinnych
wzrost agresywnych zachowań dzieci i
młodzieŜy
wzrost liczby uzaleŜnionych od
alkoholu w tym kobiet
bezradność i bierność rodzin w
rozwiązywaniu własnych problemów
brak zabezpieczenia społecznego na
wypadek choroby, starości
wyuczona bezradność, roszczeniowość
postaw
pogłębiające się uboŜenie rodzin
ubogich
starzenie się społeczeństwa i stopniowe
wyludnienie
izolacja społeczna
bierność społeczna
negatywne nastawienie społeczne do
osób zagroŜonych marginalizacją i
wykluczeniem społecznym
choroby psychiczne

7. PLANOWANIE DZIAŁAŃ.
7.1 Misja i wizja Gminy Jabłonka.
Misja

Integralny rozwój człowieka w gminie Jabłonka.
Wizja

Gmina Jabłonka jest gminą, która dąŜy do tego, aby być gminą
kreatywną, bezpieczną, otwartą na potrzeby społeczności. Swoim
mieszkańcom chce zapewnić jak najlepsze warunki Ŝycia oraz
umoŜliwić realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych.
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Kluczowym zadaniem władz Gminy Jabłonka jest zapewnienie wysokiego poziomu Ŝycia
swoim mieszkańcom, a więc stworzenie moŜliwości i warunków do rozwoju we wszystkich
dziedzinach Ŝycia. Na szczególną uwagę zasługują osoby, które z takich czy innych przyczyn
samodzielnie nie są w stanie włączyć się w szereg przemian podnoszących warunki Ŝyciowe
społeczności lokalnej. Specjalistyczne wsparcie tych osób stworzy im szansę do rozwoju, a
co za tym idzie przełoŜy się na spadek patologii społecznych w gminie. Zakres zadań
związanych ze sferą społeczną oddziałującą na standard Ŝycia mieszkańców jest bardzo
szeroki. Wizja rozwoju gminy zostanie zrealizowana poprzez działania z zakresu: sportu,
rekreacji, turystyki, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej.

7.2 Cele strategiczne, operacyjne i zadania.
Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji w
kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co
przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku
pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto
na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu
na dostrzegane deficyty. Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej gminy Jabłonka
połączona z badaniami ankietowymi, opiniami ekspertów zgromadzonych na warsztatach
strategicznych, pozwoliła wyodrębnić następujące cele strategiczne:
•

Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzaleŜnieniom oraz zapobieganie ich
skutkom

•

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieŜy

•

Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz
umoŜliwienie im udziału w Ŝyciu społecznym

•

Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego

Następnie w ramach poszczególnych celów strategicznych wyodrębniono cele operacyjne i
zadania.

7.3 Harmonogram wdrażania strategii.
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Cele
strategiczne

Cele
operacyjne

Zadania

Wykonawcy

BudŜet

Przeciwdziałan
ie bezrobociu,
ubóstwu i
uzaleŜnieniom
oraz
zapobieganie
ich skutkom

Wzrost
kompetencji i
wiedzy
potrzebnej na
rynku pracy

Prowadzenie kursów i szkoleń
zawodowych dla osób dorosłych

OPS, ngo

Środki
zewnętrzne

Usługi poradnictwa zawodowego:
spotkania indywidualne,
prelekcje, warsztaty grupowe,
inne

OPS

Środki
zewnętrzne

Usługi poradnictwa
psychologicznego spotkania
indywidualne, prelekcje,
warsztaty grupowe, inne

OPS

Organizacja staŜy zawodowych

OPS, ngo

Środki PUP

szkoły

Środki
własne i
zewnętrzne

szkoły

Środki
własne i
zewnętrzne

Jst, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Jst, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Tworzenie podmiotów ekonomii
społecznej

Jst, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Poprawa
samooceny,
motywacji do
zmian oraz
aktywności
Ŝyciowej

Warsztaty kompetencji
społecznych

OPS, ngo,
szkoły

Środki UE

Ograniczenie
marginalizacji

DoŜywianie

OPS, ngo

Środki
własne i

Spotkania z przedstawicielami
szkół ponadgimnazjalnych

Spotkania z pedagogiem

Pobudzanie
lokalnych
inicjatyw
społecznych
do
rozwiazywania
problemów
rynku pracy
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Stworzenie partnerstwa lokalnego
na rzecz aktywizacji osób
niepracujących
Utworzenie Gminnego Centrum
Informacji

Szkoły, ngo

Szkoły, ngo

Środki
zewnętrzne

spowodowanej
ubóstwem

Ograniczenie
zjawiska
przemocy w
rodzinie

Wspieranie
rodzin oraz
wspomaganie
rozwoju dzieci
i młodzieŜy

Wzrost
kompetencji
rodzicielskich

Wspomaganie
rozwoju dzieci
i młodzieŜy
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zewnętrzne
Przeprowadzenie akcji „Otwarte
serce – pomocna dłoń” (zbiórka
przedświąteczna)

OPS, GKPP

darczyńcy

Pomoc finansowa i w naturze

OPS

Środki
własne i
zewnętrzne

Współpraca z Bankiem śywności,
Caritasem, itp.

OPS

Środki
zewnętrzne

Tworzenie grup wsparcia dla
rodzin przeŜywających sytuacje
kryzysowe

OPS, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Punkt Informacji, Wsparcia i
Pomocy dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie

OPS

Środki
własne i
zewnętrzne

Działania Zespołu
Interdyscyplinarnego, grupy
roboczych

OPS

Środki
własne i
zewnętrzne

Program korekcyjno – edukacyjny
dla sprawców

OPS, PCPR

Środki
zewnętrzne

Miejsca izolacji dla sprawców

OPS, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Warsztaty kompetencji
rodzicielskich, pedagogizacja
rodziców

OPS, szkoły,
ngo,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Wsparcie asystenta rodziny

OPS

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie prac z uczniem
zdolnym poprzez zajęcia
pozalekcyjne, koła zainteresowań,
przygotowanie do konkursów,
udział w programie „Diament”

szkoły, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja zajęć
wyrównawczych z

szkoły, ngo

Środki
własne i

poszczególnych przedmiotów

Popularyzacja
aktywnego
wypoczynku
przez
uprawianie
sportu

zewnętrzne

Organizacja zajęć sportowych,
rekreacyjnych, turystycznokrajoznawczych

szkoły, ngo,
UKS, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Udział dzieci i młodzieŜy
w rozgrywkach piłki noŜnej
organizowanych przez
Podhalański Podokręg Piłki
NoŜnej

szkoły, ngo,
UKS,

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja zawodów sportowych
o „Puchar Wójta Gminy
Jabłonka”

szkoły, ngo,
UKS, jst

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie treningów dla
członków klubów sportowych

UKS

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja wycieczek
turystyczno-krajoznawczych

szkoły, ngo,
UKS, jst

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja zajęć sportowych dla
mieszkańców gminy

szkoły, ngo,
UKS, jst

Środki
własne i
zewnętrzne

Diagnoza potrzeb uczniów

szkoły,
przedszkola,
ngo

i rekreację.

Wspomaganie
rodzin w
procesie
wychowania
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Prowadzenie zajęć
szkoły, ngo,
specjalistycznych, w tym
przedszkola,
dydaktyczno wyrównawczych, kół
zainteresowań, warsztatów
plastycznych, muzycznych,
technicznych teatralnych i innych

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie grup
socjoterapeutycznych dla dzieci z
zaburzeniami zachowania

szkoły

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie spotkań z
pedagogiem, psychologiem,
logopedą

szkoły, ngo,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Kształtowanie
właściwych
postaw
społecznych

Promocja
kultury
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Organizacja pomocy materialnej i
emocjonalnej w trudnej sytuacji
Ŝyciowej

Szkoły, OPS,
ngo,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Prelekcje, spotkania z
przedstawicielami słuŜb
publicznych

Szkoły, OPS,
ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Udział w projektach i kampaniach
wojewódzkich, ogólnopolskich

Szkoły, OPS,
ngo,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja kampanii
społecznych

Szkoły, OPS,
ngo,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Budowanie pozytywnego systemu
wartości poprzez organizację
spotkań, warsztatów, integrację
międzypokoleniową

Szkoły, OPS,
ngo,
przedszkola

Organizacja konkursów dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych,
młodzieŜy i dorosłych, w tym np.
„Cała Polska czyta dzieciom”.
„Bajdurzenie”

OBP

Organizacja spotkań autorskich i
wykładów, spotkania z ludźmi
kultury i sztuki, organizacja
widowisk, spektakli, recitali,
festiwali, wystaw

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie kół zainteresowań,
np. MłodzieŜowy Klub Filmowy

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizowanie spektakli,
przedstawień teatralnych dla
społeczności

Szkoły,
przedszkola,
OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Rozwijanie wśród dzieci i
młodzieŜy róŜnorodnych
zainteresowań poprzez
organizację warsztatów
(Warsztaty taneczne, muzyczne,
wokalne, plastyczne, teatralne,

Szkoły,
przedszkola,
OCK, OBP

Środki
własne i
zewnętrzne

Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne
Środki
własne i
zewnętrzne

fotograficzne, dziennikarskie i
inne)
Ochrona i
promocja
dziedzictwa
kulturowego
Orawy

Poprawa
funkcjonowani
a rodzin
zagroŜonych
patologią

WdraŜanie do
Ŝycia w
rodzinie
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Prowadzenie warsztatów
regionalnych dla dzieci i
młodzieŜy

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja konkursów o
tematyce regionalnej

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Prezentacja orawskich twórców
ludowych, w tym prowadzenie
Klubu orawskiego artysty

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Działania słuŜące zachowaniu
czystości gwary.

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie warsztatów
regionalnych dla dzieci i
młodzieŜy

OBP,
Przedszkola,
szkoły, OCK

Środki
własne i
zewnętrzne

Zapobieganie przemocy w
rodzinie, upowszechnianie wiedzy
na temat profilaktyki uzaleŜnień
poprzez prowadzenie kampanii
informacyjnych, zajęć
edukacyjnych, spotkań,
konkursów, olimpiad

Poradnia
PP, GKRPA,
szkoły, OPS,
Policja,
NZOZ-y, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Wyrównywanie szans
edukacyjnych przez pomoc
materialną dla młodzieŜy szkolnej
(stypendia, dofinansowanie
udziału w ofercie kulturalnej oraz
wycieczek dydaktycznych)

Jst, ngo,

Środki
własne i
zewnętrzne

Tworzenie klubu AA, ALANON,
grup wsparcia, grup
terapeutycznych

Jst, ngo,
GKRPA,

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie zajęć
wychowujących do Ŝycia w
rodzinie, budowanie
pozytywnego obrazu rodzin, w

Szkoły, OPS,
ngo,
przedszkola,
jst

Środki
własne i
zewnętrzne

tym rodzin wielodzietnych
Organizacja konkursów

Szkoły, OPS,
ngo,
przedszkola,
jst

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja akcji
profilaktycznych w tym
konkursów i akcji plakatowych
oraz propagowanie zdrowego
stylu Ŝycia , np. realizacja
programu „Kubusiowi przyjaciele
natury”

Szkoły,
przedszkola,
GBP, OCK,
OPS

Środki
własne i
zewnętrzne

Udział w róŜnych programach
edukacyjnych np. „Nie pal przy
mnie proszę” i „Znajdź właściwe
rozwiązanie”

Szkoły,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Udział w programach: „szklanka
mleka” i „owoce w szkole”

Szkoły,
Agencja
Rynku
Rolnego

Środki
własne i
zewnętrzne

Realizacja programu „Czyste
powietrze wokół nas ”

przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Kształtowanie postaw
asertywnych wobec nałogów,
przemocy poprzez organizowanie
akcji o tematyce profilaktycznej,
gazetki o tematyce
profilaktycznej, spotkań z
przedstawicielami słuŜb
publicznych, szkolenia dla słuŜb
np. Niebieska Karta

OPS, NGOS

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja wspólnych imprez,
uroczystości integracyjnych, np.
wigilii dla starszych i samotnych,
Dnia Seniora, Dnia Babci i
Dziadka

OPS, NGOS

Organizacja działań słuŜących

OPS, NGOS,

promujących rodzinę, organizacja
pikników rodzinnych
Wychowanie
zdrowotne

Utrzymanie
osób starszych
i
niepełnospraw
nych w
środowisku
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Aktywizacja i
integracja osób
starszych i
niepełnospraw
nych

Szkoły,
przedszkola

Szkoły,
przedszkola,
OBP

Środki
własne i
zewnętrzne

Środki

zamieszkania
oraz
umoŜliwienie
im udziału w
Ŝyciu
społecznym
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promocji rodziny
wielopokoleniowej

OCK, OBP

Prowadzenie zajęć z
uwzględnieniem potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych, w
tym kursów komputerowych,
warsztatów aktywizujących dla
seniorów

Szkoły, ngo,
OBP

Środki
własne i
zewnętrzne

Program integracji
międzypokoleniowej, w tym
,,Przyjaciele biblioteki”, konkurs
dla dzieci pt. ,,Jedno pytanie”, i
inne, oraz podtrzymywanie
tradycji regionalnych;
wykorzystywanie wiedzy
seniorów o historii, kulturze i
regionie

OPS, NGOS,
ngo, OBP,
przedszkola

Środki
zewnętrzne

Udział w ogólnopolskich akcjach
charytatywnych

szkoły

Środki
własne i
zewnętrzne

Współpraca z Domem Dziecka,
stowarzyszeniem „BARKA”,
Adopcja na odległość

szkoły

Środki
własne i
zewnętrzne

Program integracji osób zdrowych
z niepełnosprawnymi

OPS, NGOS,
szkoły,
przedszkola

Środki
zewnętrzne

Zakup literatury specjalistycznej
dla opiekunów oraz osób
niepełnosprawnych

OBP

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie działań
edukacyjnych w szkołach i
przedszkolach kształtujących
właściwą postawę wobec osób
starszych i niepełnosprawnych
oraz aktywizujących do
podejmowania działań
samopomocowych na rzecz tych

Szkoły, ngo,
OBP,
przedszkola

Środki
własne i
zewnętrzne

Szkoły,
przedszkola

własne i
zewnętrzne

osób
Zwiększenie oferty edukacyjnej
dla osób starszych (Uniwersytet
Trzeciego Wieku)

Świadczenie
pomocy
osobom
niepełnospraw
nym, starszym,
przewlekle
chorym
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Ngo, jst

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja wycieczek, wyjazdów Ngo, jst
integracyjnych,

Środki
własne i
zewnętrzne

Zwiększenie dostępności oraz
podniesienie jakości usług
społecznych w sferze sportu,
rekreacji i kultury, w tym
likwidacja barier
architektonicznych w miejscach
uŜyteczności publicznej

Ngo, jst

Środki
własne i
zewnętrzne

Utworzenie punktu poradnictwa,
konsultacji i informacji gdzie
świadczona byłaby pomoc
psychologiczna, prawna,
medyczna i geriatryczna

OPS, NZOZ,
jst, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Wypłacanie zasiłków stałych,
pielęgnacyjnych, świadczeń
pielęgnacyjnych oraz zasiłków
losowych.

OPS

BudŜet
państwa,
budŜet
gminy

Świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osobom
niepełnosprawnym i samotnym,
które ze względu na wiek,
chorobę lub inne dysfunkcje
wymagają pomocy

OPS

BudŜet
gminy,
budŜet
państwa

Zabezpieczenie miejsc socjalnych

Jst, ngo

BudŜet
gminy,
środki
zewnętrzne

Dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, zajęć
rehabilitacyjnych oraz zakupu
leków

OPS, PCPR

BudŜet
państwa,
BudŜet
gminy,

Poprawa
funkcjonowani
aw
środowisku

Zapobieganie
zjawisku
pogłębiania się
niepełnospraw
ności
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Inicjowanie grup wsparcia dla
osób opiekujących się osobami
niepełnosprawnymi

OPS, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Wspieranie działalności
organizacji pozarządowych w
zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym

jst

BudŜet
gminy,

Stworzenie Gminnego Centrum
Wolontariatu

OPS, NGOS,
szkoły

Środki
własne i
zewnętrzne

Utworzenie ośrodka wsparcia dla
osób starszych i
niepełnosprawnych

Jst, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja pomocy sąsiedzkiej

OPS

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie punktu
wypoŜyczania sprzętu
rehabilitacyjnego

OPS, NGOS

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie zespołu wczesnego
wspomagania rozwoju

gmina,

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie klas specjalnych

gmina

Środki
własne i
zewnętrzne

Prowadzenie Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego

gmina,

Środki
własne i
zewnętrzne

Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym wsparcia w
placówkach wsparcia dziennego prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy

gmina,

Organizowanie spotkań,
konsultacji, konferencji
dotyczących problemów
prawnych i innych dotyczących

OPS, ngo

ngo

ngo

ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Środki
własne i
zewnętrzne

osób niepełnosprawnych

Rozwój
kapitału
społecznego i
ludzkiego

Aktywizacja,
integracja,
wsparcie

Aktywizacja
do działania na
rzecz swojej
społeczności
poprzez
zakładanie
organizacji
pozarząd.

Organizacja dowozów uczniów
niepełnosprawnych do placówek
edukacyjnych i innych
zajmujących się rehabilitacją
zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych

gmina, ngo,
przedsiębiorc
y

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja konferencji, spotkań

OPS, OCK,
OBP

Środki
własne i
zewnętrzne

Współpraca z NGOS w zakresie
zadań wynikających z ustawy o
pomocy społecznej

OPS, NGOS

Środki
własne i
zewnętrzne

Wspólne diagnozowanie potrzeb i
problemów społeczności
lokalnych, wyznaczanie celów do
rozwoju

Jst, ngo

Tworzenie systemu wsparcia dla
ngo w tym doradztwo prawne i
finansowe

Jst, ngo

Środki
własne i
zewnętrzne

Organizacja kampanii

Ngo, jst

Środki
własne i
zewnętrzne

jst

Środki
własne i
zewnętrzne

„1% dla mojej szkoły”, innych
zbiórek publicznych
Wspomaganie grup obywatelskich
w zakładaniu organizacji
pozarządowych,
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7.4 Harmonogram wdrażania strategii na lata 2014 - 2020.

Cele operacyjne

Zadania

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

Wzrost
kompetencji i
wiedzy potrzebnej
na rynku pracy

Prowadzenie
kursów i szkoleń
zawodowych dla
osób dorosłych

X

X

X

X

X

X

X

Usługi poradnictwa X
zawodowego:
spotkania
indywidualne,
prelekcje,
warsztaty grupowe,
inne

X

X

X

X

X

X

Usługi poradnictwa X
psychologicznego
spotkania
indywidualne,
prelekcje,
warsztaty grupowe,
inne

X

X

X

X

X

X

Organizacja staŜy
zawodowych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pobudzanie
lokalnych
inicjatyw
społecznych do
rozwiazywania
problemów rynku
pracy

str. 83

X

Spotkania z
przedstawicielami
szkół
X
ponadgimnazjalnyc
h

X

Spotkania z
pedagogiem

X

X

Stworzenie
partnerstwa
lokalnego na rzecz
aktywizacji osób
niepracujących

X

X

Utworzenie
Gminnego

X

X

Centrum
Informacji
Tworzenie
podmiotów
ekonomii
społecznej

X

X

X

X

X

X

X

Poprawa
samooceny,
motywacji do
zmian oraz
aktywności
Ŝyciowej

Warsztaty
kompetencji
społecznych

X

X

X

X

X

X

X

Ograniczenie
marginalizacji
spowodowanej
ubóstwem

DoŜywianie

X

X

X

X

X

X

X

Przeprowadzenie
akcji „Otwarte
serce – pomocna
dłoń” (zbiórka
przedświąteczna)

X

X

X

X

X

X

X

Pomoc finansowa i
w naturze

X

X

X

X

X

X

X

Współpraca z
Bankiem
śywności,
Caritasem, itp.

X

X

X

X

X

X

X

Tworzenie grup
X
wsparcia dla rodzin
przeŜywających
sytuacje kryzysowe

X

X

X

X

X

X

Punkt Informacji,
X
Wsparcia i Pomocy
dla Osób
Dotkniętych
Przemocą w
Rodzinie

X

X

X

X

X

X

Działania Zespołu
Interdyscyplinarne
go, grupy

X

X

X

X

X

X

Ograniczenie
zjawiska przemocy
w rodzinie
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X

roboczych
Program
korekcyjno –
edukacyjny dla
sprawców

Wzrost
kompetencji
rodzicielskich

Wspomaganie
rozwoju dzieci i
młodzieŜy
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X

X

X

X

X

X

X

Miejsca izolacji dla X
sprawców

X

X

X

X

X

X

Warsztaty
kompetencji
rodzicielskich,
pedagogizacja
rodziców

X

X

X

X

X

X

X

Wsparcie asystenta
rodziny

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie prac z X
uczniem zdolnym
poprzez zajęcia
pozalekcyjne, koła
zainteresowań,
przygotowanie do
konkursów, udział
w programie
„Diament”

X

X

X

X

X

X

Organizacja zajęć
wyrównawczych z
poszczególnych
przedmiotów

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja zajęć
sportowych,
rekreacyjnych,
turystycznokrajoznawczych

X

X

X

X

X

X

X

Udział dzieci i
młodzieŜy
w rozgrywkach
piłki noŜnej
organizowanych
przez Podhalański

X

X

X

X

X

X

X

Podokręg Piłki
NoŜnej
Popularyzacja
aktywnego
wypoczynku przez
uprawianie sportu
i rekreację.

Wspomaganie
rodzin w procesie
wychowania
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Organizacja
zawodów
sportowych
o „Puchar Wójta
Gminy Jabłonka”
Prowadzenie
treningów dla
członków klubów
sportowych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja
wycieczek
turystycznokrajoznawczych

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja zajęć
sportowych dla
mieszkańców
gminy

X

X

X

X

X

X

X

Diagnoza potrzeb
uczniów

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie zajęć
specjalistycznych,
w tym
dydaktyczno
wyrównawczych,
kół zainteresowań,
warsztatów
plastycznych,
muzycznych,
technicznych
teatralnych i
innych

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie grup
socjoterapeutyczny
ch dla dzieci z
zaburzeniami
zachowania

X

X

X

X

X

X

X

Kształtowanie
właściwych postaw
społecznych

Promocja kultury
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Prowadzenie
spotkań z
pedagogiem,
psychologiem,
logopedą

X

Organizacja
pomocy
materialnej i
emocjonalnej w
trudnej sytuacji
Ŝyciowej

X

Prelekcje,
spotkania z
przedstawicielami
słuŜb publicznych

X

Udział w
projektach i
kampaniach
wojewódzkich,
ogólnopolskich

X

Organizacja
kampanii
społecznych

X

Budowanie
pozytywnego
systemu wartości
poprzez
organizację
spotkań,
warsztatów,

X

Organizacja
konkursów dla
dzieci
przedszkolnych i
szkolnych,
młodzieŜy i
dorosłych, w tym
np. „Cała Polska
czyta dzieciom”.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

„Bajdurzenie”

Ochrona i
promocja
dziedzictwa
kulturowego
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Organizacja
spotkań autorskich
i wykładów,
spotkania z ludźmi
kultury i sztuki,
organizacja
widowisk,
spektakli, recitali,
festiwali, wystaw

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie kół
zainteresowań, np.
MłodzieŜowy Klub
Filmowy

X

X

X

X

X

X

X

Organizowanie
spektakli,
przedstawień
teatralnych dla
społeczności

X

X

X

X

X

X

X

Rozwijanie wśród
dzieci i młodzieŜy
róŜnorodnych
zainteresowań
poprzez
organizację
warsztatów
(Warsztaty
taneczne,
muzyczne,
wokalne,
plastyczne,
teatralne,
fotograficzne,
dziennikarskie i
inne)

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie
warsztatów
regionalnych dla
dzieci i młodzieŜy

X

X

X

X

X

X

X

Orawy

Poprawa
funkcjonowania
rodzin
zagroŜonych
patologią
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Organizacja
konkursów o
tematyce
regionalnej

X

X

X

X

X

X

X

Prezentacja
X
orawskich twórców
ludowych, w tym
prowadzenie Klubu
orawskiego artysty

X

X

X

X

X

X

Działania słuŜące
zachowaniu
czystości gwary.

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie
warsztatów
regionalnych dla
dzieci i młodzieŜy

X

X

X

X

X

X

X

Zapobieganie
przemocy w
rodzinie,
upowszechnianie
wiedzy na temat
profilaktyki
uzaleŜnień poprzez
prowadzenie
kampanii
informacyjnych,
zajęć
edukacyjnych,
spotkań,
konkursów,
olimpiad

X

X

X

X

X

X

X

Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
przez pomoc
materialną dla
młodzieŜy
szkolnej(stypendia,
dofinansowanie
udziału w ofercie

X

X

X

X

X

X

X

kulturalnej oraz
wycieczek
dydaktycznych)

WdraŜanie do
Ŝycia w rodzinie

Tworzenie klubu
AA, ALANON,
grup wsparcia,
grup
terapeutycznych

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie zajęć
wychowujących
do Ŝycia w
rodzinie,
budowanie
pozytywnego
obrazu rodzin, w
tym rodzin
wielodzietnych

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja
konkursów

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja akcji
profilaktycznych w
tym konkursów i
akcji plakatowych
oraz propagowanie
zdrowego stylu
Ŝycia , np.
realizacja
programu
„Kubusiowi
przyjaciele natury”

X

X

X

X

X

X

X

Udział w róŜnych
programach
edukacyjnych np.
„Nie pal przy mnie
proszę” i „Znajdź

X

X

X

X

X

X

X

promujących
rodzinę,
organizacja
pikników
rodzinnych
Wychowanie
zdrowotne
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właściwe
rozwiązanie”

Aktywizacja i
integracja osób
starszych i
niepełnosprawnych
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Udział w
programach:
„szklanka mleka” i
„owoce w szkole”

X

X

X

X

X

X

X

Realizacja
programu „Czyste
powietrze wokół
nas ”

X

X

X

X

X

X

X

Kształtowanie
postaw
asertywnych
wobec nałogów
poprzez
organizowanie
akcji o tematyce
profilaktycznej,
gazetki o tematyce
profilaktycznej,
spotkań z
przedstawicielami
słuŜb publicznych,
szkolenia dla
nauczycieli np.
Niebieska Karta

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja
wspólnych imprez,
uroczystości
integracyjnych, np.
wigilii dla
starszych i
samotnych, Dnia
Seniora, Dnia
Babci i Dziadka

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja
działań słuŜących
promocji rodziny
wielopokoleniowej

X

X

X

X

X

X

X
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Prowadzenie zajęć X
z uwzględnieniem
potrzeb osób
starszych i
niepełnosprawnych
, w tym kursów
komputerowych,
warsztatów
aktywizujących dla
seniorów

X

X

X

X

X

X

Program integracji
międzypokoleniow
ej, w tym
,,Przyjaciele
biblioteki”,
konkurs dla dzieci
pt. ,,Jedno
pytanie”, i inne,
oraz
podtrzymywanie
tradycji
regionalnych;
wykorzystywanie
wiedzy seniorów o
historii, kulturze i
regionie

X

X

X

X

X

X

X

Udział w
ogólnopolskich
akcjach
charytatywnych

X

X

X

X

X

X

X

Współpraca z
Domem Dziecka,
stowarzyszeniem
„BARKA”,
Adopcja na
odległość

X

X

X

X

X

X

X

Program integracji
osób zdrowych z
niepełnosprawnym
i

X

X

X

X

X

X

X

Zakup literatury
X
specjalistycznej dla
opiekunów oraz
osób
niepełnosprawnych

X

X

X

X

X

X

X
Prowadzenie
działań
edukacyjnych w
szkołach i
przedszkolach
kształtujących
właściwą postawę
wobec osób
starszych i
niepełnosprawnych
oraz
aktywizujących do
podejmowania
działań
samopomocowych
na rzecz tych osób

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zwiększenie oferty
edukacyjnej dla
osób starszych
(Uniwersytet
Trzeciego Wieku)

str. 93

Organizacja
wycieczek,
wyjazdów
integracyjnych,

X

X

X

X

X

X

X

Zwiększenie
dostępności oraz
podniesienie
jakości usług
społecznych w
sferze sportu,
rekreacji i kultury,
w tym likwidacja
barier
architektonicznych
w miejscach

X

X

X

X

X

X

X

uŜyteczności
publicznej

Świadczenie
pomocy osobom
niepełnosprawnym,
starszym,
przewlekle chorym
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Utworzenie punktu
poradnictwa,
konsultacji i
informacji gdzie
świadczona byłaby
pomoc
psychologiczna,
prawna, medyczna
i geriatryczna

X

X

X

X

X

Wypłacanie
zasiłków stałych,
pielęgnacyjnych,
świadczeń
pielęgnacyjnych
oraz zasiłków
losowych.

X

X

X

X

X

X

X

Świadczenie usług
opiekuńczych w
miejscu
zamieszkania
osobom
niepełnosprawnym
i samotnym, które
ze względu na
wiek, chorobę lub
inne dysfunkcje
wymagają pomocy

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpieczenie
miejsc socjalnych,

X

X

X

X

X

X

X

Dofinansowanie
zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
zajęć
rehabilitacyjnych

X

X

X

X

X

X

X

oraz zakupu leków

Poprawa
funkcjonowania w
środowisku

Inicjowanie grup
wsparcia dla osób
opiekujących się
osobami
niepełnosprawnym

X

X

X

X

X

X

X

Wspieranie
działalności
organizacji
pozarządowych w
zakresie pomocy
osobom
niepełnosprawnym

X

X

X

X

X

X

X

Stworzenie
Gminnego
Centrum
Wolontariatu

X

X

X

X

X

X

X

Utworzenie
X
ośrodka wsparcia
dla osób starszych i
niepełnosprawnych

X

X

X

X

X

X

Organizacja
X
pomocy sąsiedzkiej

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie
punktu
wypoŜyczania
sprzętu
rehabilitacyjnego
Zapobieganie
zjawisku
pogłębiania się
niepełnosprawnośc
i
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Prowadzenie
zespołu wczesnego
wspomagania
rozwoju

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie klas
integracyjnych

X

X

X

X

X

X

X

Prowadzenie
Ośrodka
Rehabilitacyjno –
Edukacyjno –

X

X

X

X

X

X

X

Wychowawczego
Zapewnienie
osobom
niepełnosprawnym
wsparcia w
placówkach
wsparcia
dziennego prowadzenie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy

Aktywizacja,
integracja,
wsparcie
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X

X

X

X

X

X

X

Organizowanie
X
spotkań,
konsultacji,
konferencji
dotyczących
problemów
prawnych i innych
dotyczących osób
niepełnosprawnych

X

X

X

X

X

X

X
Organizacja
dowozów uczniów
niepełnosprawnych
do placówek
edukacyjnych i
innych
zajmujących się
rehabilitacją
zawodową i
społeczną osób
niepełnosprawnych

X

X

X

X

X

X

Organizacja
konferencji,
spotkań

X

X

X

X

X

X

X

Współpraca z
NGOS w zakresie
zadań
wynikających z
ustawy o pomocy

X

X

X

X

X

X

X

społecznej

Aktywizacja do
działania na rzecz
swojej
społeczności
poprzez zakładanie
organizacji
pozarząd.

Wspólne
X
diagnozowanie
potrzeb i
problemów
społeczności
lokalnych,
wyznaczanie celów
do rozwoju

X

X

X

X

X

X

Tworzenie systemu X
wsparcia dla ngo w
tym doradztwo
prawne i finansowe

X

X

X

X

X

X

Organizacja
kampanii

X

X

X

X

X

X

X

Wspomaganie grup X
obywatelskich w
zakładaniu
organizacji
pozarządowych,

X

X

X

X

X

X

„1% dla mojej
szkoły”, innych
zbiórek
publicznych

8. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
8.1 System monitorowania strategii.

Monitoringiem i ewaluacją objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch
poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych i strategicznych.
Monitoring prowadzony będzie jako:
- monitoring wskaźnikowy – w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć
- monitoring społeczny – na podstawie wyników badania opinii, w szczególności poprzez
konsultacje społeczne.
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Poziom osiągania kaŜdego celu operacyjnego będzie mierzony raz na dwa lata poczynając
od 2015 roku, a poszczególnych zadań i projektów realizacyjnych na koniec kaŜdego roku
kalendarzowego.
Istotny element systemu monitorowania stanowić będzie sporządzanie s prawozd ani a
z r o cz n e go p l an u r ea l i z a c yj n e g o wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych,
zrealizowanych częściowo i nie rozpoczętych oraz identyfikacją przyczyn problemów i
prezentacją propozycji ich przezwycięŜenia.
Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła
statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły
informacje i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących
udział w programach związanych z poszczególnymi celami realizacji Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jabłonka. Dodatkowo dane uzyskane dzięki
wykorzystaniu ankiet oraz szerokiego udziału mieszkańców słuŜyć będą ocenie realizacji oraz
uaktualnieniu zapisów strategii. Częstotliwość pomiaru, a takŜe raporty wskaźników ustalane
będą w zaleŜności od ich kategorii.
Przedsięwzięcia z zakresu realizacji Strategii monitorowane będą przez zespół zadaniowy
powołany zarządzeniem wójta.
Wskaźniki ewaluacyjne
Jednym z podstawowych instrumentów umoŜliwiających przeprowadzenie monitoringu i
ewaluacji i uzyskanie wiarygodnych wyników będą wskaźniki pomiaru osiągnięć celów
wytyczonych przez strategię. Wskaźnik moŜe być zdefiniowany jako pomiar celu, który ma
zostać osiągnięty, zaangaŜowanych środków, otrzymanego efektu, miernika jakości lub
zmiennej wynikającej z kontekstu. RozróŜniamy następujące rodzaje wskaźników:
- wskaźniki zasobów – przedstawiają informacje o środkach finansowych, rzeczowych oraz
zasobach ludzkich, które są wykorzystywane do wdroŜenia danego zadania/ projektu; w
ujęciu tym wskaźniki te odnoszą się do wielkości alokacji budŜetowych na danym poziomie
pomocy; np. liczba dni pracy ekspertów czy koszt budowy mieszkania socjalnego;
- wskaźniki wyników, odnoszą się do bezpośrednich
projektu – oddziałujących

na bezpośrednich

konsekwencji

działań zadania/

beneficjentów; wskaźniki te mogą mieć

charakter fizyczny (np. liczba osób przeszkolonych) lub finansowy (zmniejszenie kosztów
leczenia);
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- wskaźniki oddziaływania, odnoszą się do konsekwencji zadania/ projektu (zamierzonych
i niezamierzonych, pozytywnych i negatywnych) wykraczających poza efekty bezpośrednie
– krótkoterminowe; moŜna wyróŜnić dwa rodzaje oddziaływania:
•

oddziaływanie bezpośrednie – efekty, które pojawiają

się po pewnym upływie

czasu, ale są bezpośrednio związane z podjętymi działaniami i beneficjentami
bezpośrednimi;
•

oddziaływanie pośrednie – wszystkie inne rodzaje efektów – niezamierzone przez
daną interwencję lub wynikające z niej działania.

Przykłady wskaźników oddziaływania, to np. spadek
wyniku realizacji programu

stopy bezrobocia w regionie w

szkoleniowego, wzrost liczby przedsiębiorstw w wyniku

działania sieci wsparcia biznesu itd.
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki opisują cele przedsięwzięcia przy pomocy
wielkości mierzalnych. Z punktu widzenia wiarygodności i spójności procesu monitoringu i
ewaluacji wskaźnik powinien spełniać określone kryteria. Często stosowaną prostą zasadą
odnoszącą się do definiowania wskaźników jest zasada SMART:
Specific – określony – odniesienie się do określonych elementów matrycy logicznej projektu,
Measurable – mierzalny (kwantyfikowalny) – w zakresie dostępnych źródeł weryfikacji,
Achievable – moŜliwy do osiągnięcia po akceptowalnych kosztach, realistyczny,
Relevant – właściwy w stosunku do potrzeb (w tym wypadku, np. wynikających z zakresu
ewaluacji),
Timely – ograniczony czasowo – czyli odnoszący się do granic czasowych projektu lub
zakresu badania ewaluacyjnego.
Wskaźnikami oceny monitorowania celów strategicznych i szczegółowych Strategii będą np:
-

wymierne ilości zmodernizowanych obiektów i infrastruktury komunalnej dla
funkcjonowania instytucji i organizacji ze sfery rozwiązywania problemów
społecznych;

-

ilość zlikwidowanych barier architektonicznych;

-

ilość uruchomionych działalności gospodarczych;

-

ilość stworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych;

-

ilość oddanych do uŜytkowania mieszkań (w tym socjalnych);

-

liczba osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, którym skutecznie
udzielono pomocy;

-

liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie;

-

liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe;
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-

ilość

zorganizowanych

kampanii

na

rzecz

profilaktyki

antyalkoholowej

i

antynarkotykowej oraz liczba osób, do których dotarły materiały i ulotki informujące
o zagroŜeniu związanym z tymi patologiami w ramach systemu sieciowej pomocy;
-

liczba atrakcji (zajęć, imprez, itp.) organizowanych, głównie dla dzieci i młodzieŜy,
mających na celu rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu Ŝycia;

-

procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości Ŝycia w gminie.

W kaŜdym realizowanym zadaniu zostaną zidentyfikowane wskaźniki, przed rozpoczęciem
realizacji - zaplanowane, na końcu - osiągnięte. KaŜde zadanie zostanie podsumowane
raportem pisemnym, przekazywanym do koordynatora strategii.

Wzór raportu:
zadanie/

instytucja/

projekt

organizacja
realizująca

Nazwa i

zaplanowane
wskaźniki osiągnięć

osiągnięte
wskaźniki

źródła danych

twarde

twarde

ankiety, listy

opis, cele

obecności,
dokumenty
miękkie

miękkie

projektu, itp.

8.2 Ewaluacja strategii.
Ewaluacja strategii będzie to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej
zaplanowania, wdroŜenia i rezultatów. Celem ewaluacji GSRPS jest określenie adekwatności
i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.
Ewaluacja stanowić będzie ocenę przedsięwzięć w kontekście ich wyniku, wpływu,
oraz potrzeb, które miały zaspokajać. W tym ujęciu celem ewaluacji będzie weryfikacja
osiągnięć danego przedsięwzięcia w realizacji do zaplanowanych

oczekiwań oraz

wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji i doświadczeń przy projektowaniu i
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planowaniu podobnych działań w przyszłości. Rekomendacje i wnioski formułowane będą w
oparciu o określone standardy i kryteria.
Logika interwencji

Cele:
środki

działania
programami

produkty wytworzone
dobra i usługi

cele operacyjne

rezultaty - efekty
bezpośrednie

cele szczegółowe

oddziaływanie efekty
długoterminowe

cele ogólne

- osiągnięcie celów operacyjnych moŜe być przedstawione poprzez produkty (np.
dostarczenie określonej liczby szkoleń dla osób bezrobotnych);
- realizacja celów szczegółowych/zadań moŜe być przedstawiona poprzez rezultaty (np.
osiągnięcia poprawy – w wyniku zrealizowanych szkoleń – w zakresie moŜliwości
zatrudnienia osób bezrobotnych);
- realizacja celów ogólnych/strategicznych moŜe być przedstawiona poprzez wyniki
oddziaływania strategii (np., ograniczenia bezrobocia wśród osób wcześniej bezrobotnych);
Ewaluacja ocenić będzie wszystkie elementy logiki interwencji strategii

- zarówno dla

poziomu działań, produktów, rezultatów i oddziaływań, jak i na poziomie wszystkich
rodzajów celów danej interwencji.
Zasadniczym celem ewaluacji będzie stałe doskonalenie skuteczności i efektywności
interwencji publicznej, rozumiane w kategoriach pozytywnych efektów społecznych lub
gospodarczych związanych z bezpośrednio z realizacją danej strategii. Celem ewaluacji
będzie przede wszystkim uzyskanie niezaleŜnej opinii na temat rzeczywistych lub
potencjalnych sukcesów strategii oraz czynników które przyczyniły się osiągnięcia danych
rezultatów. Jednym z celów ewaluacji jest równieŜ wymiar edukacyjny, to analiza
mechanizmów działania strategii, próba identyfikacji dobrych praktyk w zarządzaniu strategią
i ich upowszechnienie czy tez analiza popełnionych błędów celem ich uniknięcia w
przyszłości.
Kryteria ewaluacji
Jednym z waŜnych elementów etapu planowania ewaluacji będzie podjęcie decyzji w jaki
sposób ma być dokonana ocena, jakie kryteria ewaluacji powinny być zastosowane do
określonego badania.
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Główne kryteria ewaluacji:9
•

Trafność: to stopień

w jakim cele przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami

beneficjenta, potrzebami lokalnymi oraz politykami i priorytetami partnerów/
donorów; projekt/zadanie musi wynikać z rzeczywistych potrzeb lokalnych.
•

Efektywność - to ocena właściwego przekształcania zasobów/środków (funduszy)
ludzi, czasu itd. w efekty; efektywność koncentruje się na relacji między produktami,
rezultatami i/lub oddziaływaniem i środkami (w szczególności finansowymi)
przeznaczonymi do ich uzyskania.

•

Skuteczność - to stopień, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło (lub ma osiągnąć) cele
przy uwzględnieniu stopnia waŜności tych celów; skuteczność porównuje to co
zostało zrobione z tym co pierwotnie planowano.

•

Oddziaływanie/uŜyteczność - to wszystkie konsekwencje wdroŜenia strategii – krótko
i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, przewidziane
i nieprzewidziane; oddziaływanie jest miernikiem oceny szerszych konsekwencji na
poziom lokalnym, regionalnym, czy krajowym.

•

Trwałość - to stopień jakim efekty strategii oddziaływają po jego zakończeniu; to
prawdopodobieństwo kontynuacji tych efektów długim odstępie czasu; trwałość moŜe
być oceniana z punktu widzenia moŜliwości jej utrzymania i rozbudowy w
przyszłości.

Proces ewaluacji
Ewaluacja strategii jest procesem wieloetapowym, na który składa się: planowanie,
projektowanie, realizacja, raportowanie, wykorzystanie wyników ewaluacji.
- Planowanie ewaluacji GSRPS obejmie następujące etapy:
•

określenie celu (lub celów): zdefiniowanie problemów oraz podstawowych kryteriów
ewaluacji, dzięki czemu otrzymamy odpowiedź na pytanie: po co przeprowadzamy
ewaluację;

•

wyznaczenie
podlegał

czasu

badania:

etapu

ewaluacji i wstępnego

w cyklu realizacji strategii, który będzie
harmonogramu

ewaluacji (rozpoczęcia,

zakończenia, terminu dostarczenia raportu z ewaluacji);

9
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•

wskazanie

zakresu: przedmiotowego (strategii

poddanej ewaluacji lub innych

obszarów interwencji czy zagadnień horyzontalnych); czasowego; terytorialnego oraz
określenie zasobów potrzebnych do realizacji badania;
•

wybór odbiorców: w zaleŜności od sprecyzowania grup docelowych strategii czy
innych zainteresowanych stron;

•

identyfikacja dostępnych danych wyjściowych, czyli dokumentów programowych,
raportów z monitoringu strategii, danych statystycznych, wyników wcześniejszych
ewaluacji;

•

wyznaczenie instytucji odpowiedzialnej za zlecenie i nadzór nad przeprowadzeniem
ewaluacji oraz podjęcie decyzji o tym, kto będzie włączony (ze strony instytucji
zlecającej) w proces projektowania i wdraŜania ewaluacji.

Projektowanie ewaluacji ma na celu sprecyzowanie i określenie oczekiwań stawianych
wobec badania ewaluacyjnego, będzie składał się z następujących elementów:
•

bardziej dokładnego określenia – sprecyzowania przedmiotu ewaluacji (przy
uwzględnieniu wcześniejszych decyzji podjętych na etapie planowania),

•

sformułowania listy szczegółowych pytań ewaluacyjnych,

•

opracowania

zakresu zadań dla wykonawcy badania oraz innych wymagań czy

procedur prowadzenia badania ewaluacyjnego.
Istotnym elementem fazy projektowania będzie podjęcie decyzji co do metod, które będą
stosowane w czasie badania ewaluacyjnego, jej szczegółowego zakresu oraz dostępnych
zasobów. Zastosowane zostaną następujące rodzaje pytań ewaluacyjnych:
- opisowe, których celem jest obserwacja, opis i pomiar zmian (rejestracja tego, co się wydarzyło),
- przyczynowo - skutkowe, które pozwalają zrozumieć i ocenić relacje między przyczynami i
skutkami (w jaki sposób i do jakiego stopnia określone zjawisko/zmiany moŜna przypisać
danej strategii),
- normatywne – odnoszące się do kryteriów ewaluacji (np. czy wyniki i wpływ interwencji są
zadowalające w odniesieniu do postawionych celów, zadań, itd.),
- predyktywne – będące próbą określenia, co stanie się w rezultacie wprowadzenia danej
interwencji (np. czy program nakierowany na zwalczanie bezrobocia na danym obszarze nie
zagrozi juŜ istniejącym miejscom pracy),
- krytyczne, których celem jest wsparcie procesu zmiany, np. z punktu widzenia postawy
zgodności z wartościami (jak polityka w zakresie równych szans moŜe być w większym
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stopniu akceptowana przez MŚP?, jakie są skuteczne strategie dla ograniczenia

zjawiska

wykluczenia społecznego).
Realizacja ewaluacji weźmie pod uwagę następujące fazy cyklu procesu ewaluacji:
•

projektowanie ewaluacji

(strukturalizacja) – szczegółowe określenie

kryteriów i

elementów ewaluacji, wybór narzędzi obserwacji i zestawu wskaźników;
•

pozyskiwanie danych – zebranie

danych koniecznych do analizy (danych

administracyjnych – dokumentacji strategii, danych

pierwotnych i wtórnych,

wywiady z uczestnikami i beneficjentami);
•

analiza danych – interpretacja zebranych danych (zestawienie danych i ich
porównanie), analiza wykorzystująca takie narzędzia, jak weryfikacja hipotez, analiza
przyczynowo-skutkowa, itd. – przy zastosowaniu metod statystycznych i innych;

•

formułowanie ocen – ocena

efektów strategii w odniesieniu do wcześniej

sformułowanych pytań ewaluacyjnych.
Raport ewaluacyjny10
Raport ewaluacyjny będzie końcowym, najwaŜniejszym produktem badania ewaluacyjnego,
gdyŜ dostarczy informacji o jego wynikach oraz jest podstawą do akceptacji wyników prac
zespołu ewaluacyjnego. Zastosowana zostanie następująca struktura raportu ewaluacyjnego:
-

podsumowanie,

-

tekst główny raportu,

-

wnioski i zalecenia,

-

aneksy,

-

zakres zadań wykonawcy,

-

zastosowana metodologia,

-

skład osobowy zespołu wykonawcy (z podaniem zakresów odpowiedzialności za
poszczególne zadania),

-

lista konsultowanych osób i organizacji,

-

harmonogram badania,

-

wykaz dokumentacji wykorzystanej przy ocenie,

-

inne dokumenty

techniczne (np. formularze

ankiet, wykorzystane dane

statystyczne).

10
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ZAŁĄCZNIKI
Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu
Wsparcia Rodziny
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka
Urząd Gminy przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
oraz Programu Wsparcia Rodziny.
Strategia i program sprecyzują i zweryfikują
najwaŜniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a takŜe określą sposoby ich
rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca
całej społeczności gminy. Prosimy o powaŜne potraktowanie ankiety i przemyślane
odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Uwaga! Ankieta jest anonimowa!
Metryczka (wstawić X przy wybranej odpowiedzi):
Płeć: Kobieta MęŜczyzna 
Wiek: 13 – 16 17 – 25  26 – 59  60 i więcej 
Zawód: uczeń rolnik przedsiębiorca  pracownik umysłowy
pracownik
fizyczny  emeryt/rencista  bezrobotny  inny (jaki?) ……………… 
Wykształcenie:
podstawowe  zawodowe  średnie  policealne  wyŜsze 

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących
warunków Ŝycia w gminie
Proszę zaznaczyć przy kaŜdym stwierdzeniu poniŜej jedną z
moŜliwych odpowiedzi od 0 do 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby
sportowe)
Dostęp do Internetu
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie
Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy
Organizacja imprez cyklicznych w gminie
Dostępność doradztwa psychologiczno - prawnego
Poziom opieki społecznej
Poziom opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo publiczne
Warunki mieszkaniowe
Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw)
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0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jakość szkół
Dostępność przedszkoli
śywotność lokalnej tradycji i historii w codziennym Ŝyciu
Siła więzi międzyludzkich integrujących mieszkańców
Dostępność handlu i usług
Poziom udziału mieszkańców w Ŝyciu publicznym gminy

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

W kaŜdym pytaniu od 1 do 6 prosimy o zaznaczenie (X) 2 wybranych odpowiedzi:
Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieŜy uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na terenie
naszej gminy?
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
Przemoc ze strony rodziców
Alkohol i papierosy
Narkotyki
Chuligaństwo
Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
Bezproduktywne spędzanie czasu wolnego
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Jakie problemy społeczne rodzin uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na terenie naszej gminy?
Nieporadność Ŝyciowa
Ubóstwo
Bezrobocie
Alkoholizm
Eurosieroctwo
Rozwody
ObniŜająca się ilość dzieci w rodzinach
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza
Brak poradnictwa psychologiczno - prawnego
Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami
Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy sąsiadami
Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych
Zanikanie tradycyjnych więzi rodzinnych
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Jakie problemy społeczne osób starszych uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na terenie naszej
gminy?
Izolacja społeczna (samotność)
Izolacja rodzinna (odrzucenie)
Niepełnosprawność
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4
4
4
4
4
4

Niezdolność do samoobsługi
Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………….
Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na
terenie naszej gminy?
Długi okres oczekiwania na usługi medyczne
Mała liczba lekarzy specjalistów
Ograniczona liczba wizyt domowych lekarza u osób przewlekle chorych i
niepełnosprawnych
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...
………………………………………......................................................…………
Jakie problemy społeczne osób niepełnosprawnych uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na
terenie naszej gminy?
izolacja społeczna
izolacja rodzinna
bariery architektoniczne
brak pracy dla osób niepełnosprawnych
brak zorganizowanych form opieki nad osobami niepełnosprawnymi
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...
………………………………………......................................................…………
Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na terenie
naszej gminy?
Niedostateczna ilość placówek wychowania przedszkolnego
Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki
Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 Niedostateczna ilość stołówek szkolnych
Inne (jakie?) ………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uwaŜa Pan/Pani za najwaŜniejsze na
terenie naszej gminy?
 Niedostateczna ilość organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i
sportową
Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury
Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu
Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieŜy
Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………
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PoniŜej są wymienione zadania, słuŜące rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie
gminy. Proszę uŜywając skali od 1 do 10 ocenić, na ile waŜne są poszczególne zadania przez
wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za kaŜdym zadaniem.
1---------2---------3---------4----------5----------6----------7-----------8------------9---------10
mało waŜne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

bardzo waŜne

utworzenie punktu informacyjnego w gminie oferującego usługi doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy
mobilny punkt pomocy specjalistycznej dla osób uzaleŜnionych
dzienny dom pomocy społecznej
likwidacja barier architektonicznych
mieszkania chronione, lokale socjalne
usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych
stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej
załoŜenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych
załoŜenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy
załoŜenie wolontariatu
finansowanie płatnych szczepionek dla dzieci
zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów(kardiolog, diabetolog, onkolog)
pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzaleŜnień dla dzieci, młodzieŜy i
dorosłych
stypendia dla dzieci z ubogich rodzin
zapewnienie dostępu do pedagoga, logopedy i opieki medycznej w szkołach i
przedszkolach
wydłuŜenie czasu pracy przedszkoli
poszerzenie oferty o oddział Ŝłobkowy
wprowadzenie karty duŜej rodziny
zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie placówek
oświatowych
potrzeba pedagogizacji rodziców i dzieci

Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś waŜny problem, to proszę go opisać w
tym miejscu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

str. 108

9 Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej
mieszkańców, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę wymienić
poniŜej
…………………………………………………………………………………………………...
DZIĘKUJEMY!
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