OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016

Kraków 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
www.rops.krakow.pl
Realizacja badania:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Dział Polityki Społecznej

Opracowanie:
Iwona Banasiewicz
Sylwia Śmiech
Współpraca:
Magdalena Cyran
Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedstawia wyniki szóstej edycji
„Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego”.
Niniejszy raport prezentuje wybrane dane statystyczne opisujące sektor małopolskiej
pomocy społecznej i jego otoczenie w 2016 r. na tle sytuacji społecznej i demograficznej
regionu.

Dział Polityki Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Spis treści:
WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW ................................................................................................... 5
I

WPROWADZENIE .................................................................................................................. 6
I.1 Wstęp ............................................................................................................................ 6
I.2 Uwarunkowania prawne sporządzania Oceny zasobów pomocy społecznej województwa
małopolskiego. Adresaci Oceny ...................................................................................... 6

II

PROCES GROMADZENIA INFORMACJI I ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W „OCENIE
ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016” .............. 8
II.1 Dane wykorzystane w Ocenie zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego
za rok 2016 .................................................................................................................... 9

III

KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 ................................................................ 11

IV

WYBRANE ELEMENTY SYTUACJI SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNEJ ........................................ 19
Stan i prognozy ludności.................................................................................................... 19
Wskaźniki ubóstwa w regionie .......................................................................................... 28
Bezrobocie w Małopolsce.................................................................................................. 30
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy...................................................................... 35

V

OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY ...................................................................... 38

VI

ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ OTOCZENIA ........................................................... 57
Kadra pomocy społecznej .................................................................................................. 57
Infrastruktura wsparcia mieszkańców................................................................................ 63
Współpraca z organizacjami pozarządowymi ..................................................................... 88
Wybrane nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej .............................................. 91

VII Realizacja Programu Strategicznego Włączenie Społeczne .................................................... 96
VIII PODSUMOWANIE...............................................................................................................103
IX

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – KARTA
WOJEWÓDZKA ...................................................................................................................115
SŁOWNICZEK:.....................................................................................................................117
SPIS MAP: ..........................................................................................................................138
SPIS WYKRESÓW: ...............................................................................................................140
SPIS TABEL: ........................................................................................................................140

4

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW
CIS

Centrum Integracji Społecznej

DDP

Dzienny Dom Pomocy

DPS

Dom Pomocy Społecznej

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

GUS

Główny Urząd Statystyczny

IRSS

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

JSP

Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa

KIS

Klub Integracji Społecznej

KOM

Krakowski Obszar Metropolitalny – jeden z 5 subregionów funkcjonalnych
Małopolski obejmujący miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski,
miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki

MCP

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

MIIS

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

MOKES

Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatu Grodzkiego

MUW

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej

OZPS

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POW

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

RPO WM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

PWD

Placówka Wsparcia Dziennego

ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

SPR

Subregionalny Program Rozwoju

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

ZAZ

Zakład Aktywizacji Zawodowej

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZPCh

Zakład Pracy Chronionej
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I

WPROWADZENIE
I.1 Wstęp

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował raport pt.: „Ocena zasobów pomocy
społecznej województwa małopolskiego za rok 2016”. Raport jest podsumowaniem realizacji szóstej
edycji „Oceny zasobów pomocy społecznej” i stanowi wypełnienie zapisów Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej1. Podobnie jak w latach poprzednich opracowanie obrazuje sektor
małopolskiej pomocy społecznej oraz jego otoczenie na tle sytuacji społecznej i demograficznej
regionu, z uwzględnieniem kwestii i problemów społecznych wynikających z Programu Strategicznego
„Włączenie Społeczne”, który wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 20112020 pełni funkcję strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Raport zawiera również
rekomendacje płynące z analizy zebranego materiału.

I.2 Uwarunkowania prawne sporządzania Oceny zasobów pomocy
społecznej województwa małopolskiego. Adresaci Oceny
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województw od roku 2012
przygotowują Ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena powinna powstać w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W świetle wymagań ustawy „zasoby” obejmować mają
w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania
pomocy społecznej, a Ocena osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich
problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena wraz z rekomendacjami – wg ustawodawcy – jest
podstawą do planowania budżetu na rok następny. Jednocześnie Ustawa o pomocy społecznej
zobowiązuje zarządy województw (organy wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego)
do przedstawiania Oceny co roku, do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa2. Do zadań samorządu
województwa należy także przekazanie „oceny” właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca każdego
roku, który to dokonuje analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów
pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa3.
Samorząd województwa sporządza ocenę na podstawie ocen przygotowanych przez gminy i powiaty
z obszaru województwa, z uwzględnieniem kwestii i problemów społecznych wynikających z przyjętej
strategii4. Wspomniany powyżej Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” (w wersji przyjętej
Uchwałą nr 1410/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 r.),
1

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Art. 16a Ustawy o pomocy społecznej.
3
Art. 21 pkt 8 Ustawy o pomocy społecznej i Art. 22 pkt. 11 Ustawy o pomocy społecznej.
4
Art. 21 pkt 8 Ustawy o pomocy społecznej.
2
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do którego zawartości odnosi się niniejsze opracowanie, koncentruje się wokół czterech celów
strategicznych:


Cel Strategiczny 1. Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.



Cel Strategiczny 2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie.



Cel Strategiczny 3. Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się
społeczeństwa.



Cel Strategiczny 4. Wspieranie integrującej polityki społecznej regionu.

Cele 1. i 4. ze względu na swoją przekrojową naturę mają charakter inicjatyw wspierających główny
nurt programu, czyniąc priorytetowym adresatami projektowanych przedsięwzięć dwie podstawowe
grupy mieszkańców Małopolski: rodzinę i dziecko oraz seniorów.
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II

PROCES

GROMADZENIA

INFORMACJI

I

ŹRÓDŁA

DANYCH

WYKORZYSTANYCH W „OCENIE ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016”
Jednolity

dla

całego

kraju

(gmin,

powiatów,

województw)

systemu

zbierania

danych

za pośrednictwem formularza oceny zasobów pomocy społecznej funkcjonuje już od sześciu lat 5.
Od dwóch edycji nie dokonywano żadnych zmian w formularzu Oceny. Nadal jednak wiele jest
w formularzu niejednoznacznych zapisów i braków, które nadal utrudniają proces zbierania danych
i wymagały dodatkowych uzgodnień i wyjaśnień na poziomie regionalnym. Jednocześnie samorządy
terytorialne realizują nowe zadania, których formularz nie uwzględnia, np. Program Rodzina
500 plus.
Jak co roku dołożono wielu starań, aby rzetelnie przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej
oraz wykorzystać dane zgromadzone za pomocą ogólnopolskiego narzędzia. Uczestniczono
w dopracowywaniu ogólnopolskiej instrukcji wypełniania formularza oraz reguł walidacyjnych.
Dodatkowo ponownie wystosowano do małopolskich jednostek pomocy społecznej biorących udział
w

badaniu

regionalne,

obszerne

wyjaśnienia

poszczególnych

zapisów

w

formularzu,

oraz przygotowano dodatkowe nadprogramowe regionalne reguły walidacyjne do formularza.
Ponadto pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie prowadzili konsultacje
telefoniczne z pracownikami małopolskich jednostek pomocy społecznej w zakresie wypełniania
formularza w internetowym systemie CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna), za pomocą którego był
on obsługiwany.

5

Formularz został przygotowany przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej
integracji”, koordynowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
„Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”). Modyfikacje narzędzia zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, gdyż narzędzie zostało przekazane do MPiPS po zakończeniu
projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.
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II.1 Dane

wykorzystane

w

Ocenie

zasobów

pomocy

społecznej

województwa małopolskiego za rok 2016
Ustawowy termin zakończenia sporządzania Oceny zasobów pomocy społecznej przez gminy
i powiaty regionu to 30 kwietnia danego roku, jednak wskazane w poprzednim rozdziale trudności
spowodowały, iż na poziomie samorządu województwa komplet sprawozdań z jednostek pomocy
społecznej udało się zgromadzić ostatecznie w dniu 12 maja 2017 r.
Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odpowiedni formularz za pomocą systemu
CAS – jak w latach poprzednich – przekazało 200 z 201 jednostek, w tym:


179 gmin (ośrodki pomocy społecznej) – wszystkie funkcjonujące w Małopolsce;



2 miasta na prawach powiatów (miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich)
z 3 funkcjonujących w województwie6;



19 powiatów (powiatowe centra pomocy rodzinie) – wszystkie funkcjonujące w regionie.

Zgodnie z założeniem podstawą „Oceny zasobów pomocy społecznej” mają być formularze
przekazane przez gminy i powiaty w internetowym systemie CAS. Jednak w celu zaprezentowania
pełnego obrazu sytuacji społeczno-demograficznej regionu i kondycji sektora zdecydowano:


brakujące dane dla Krakowa pozyskać z MOPS Kraków poza systemem CAS;



dane pozyskane w formularzu OZPS, ale budzące duże wątpliwości zastąpić statystyką publiczną;



dane, które nie były zbierane poprzez formularz OZPS pozyskać z Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS), Wojewódzkiego Urzędu Pracy Krakowie (WUP), sprawozdania MPIPS-03
i innych źródeł.

Ostatecznie wykorzystano dane z następujących źródeł:


z przesłanych przez gminy i powiaty poprzez system CAS wypełnionych formularzy
i dodatkowych informacji, o które poprosił ROPS w Krakowie;



danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;



ze statystyki publicznej – Główny Urząd Statystyczny;



ze sprawozdań MPiPS-03 (sprawozdania roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej
– pieniężnych, w naturze i usługach);



ze Sprawozdania z wykonania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;



z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (rejestry, bazy danych);

6

Z wyłączeniem miasta Kraków – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, który jednak współpracował z ROPS udostępniając
kluczowe dane.

9



z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Ocena sytuacji na rynku pracy województwa
małopolskiego w roku 2016);



z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku;



z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie;



z innych źródeł danych dotyczących zasobów instytucjonalnych.

W raporcie zostały zaprezentowane głównie dane dla roku 2016, tj. tzw. roku oceny, czyli za ostatni
zamknięty okres sprawozdawczy (tam, gdzie pozwalała na to dostępność danych). W pozostałych
przypadkach – z konieczności, spełniając wymagania ustawodawcy, co do terminu publikacji
regionalnej Oceny zasobów pomocy społecznej, czy też ze względu na wartość danych
– prezentowane są statystyki najnowsze z dostępnych, zestawiane w miarę możliwości z analizą
trendów w ostatnich latach, by zobrazować dynamikę danego zjawiska czy problemu.
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III

KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE OCENY ZASOBÓW
POMOCY

SPOŁECZNEJ

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

ZA ROK 2016
WNIOSKI
Problemy:
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa Małopolskiego za rok 2016 pokazuje, iż w roku
2016 w porównaniu z latami poprzednimi zanotowano korzystniejsze wartości wybranych
wskaźników wykluczenia społecznego. Zarówno odsetek mieszkańców korzystających ze wsparcia
pomocy społecznej, jak i wskaźniki bezrobocia (stopa bezrobocia i bezrobocie rodzinne) są niższe
we wszystkich powiatach Małopolski niż w roku 2015.
Szczególną uwagę zwraca wskaźnik dotyczący korzystających z pomocy społecznej. Nie tylko spada
rok do roku ogólna liczba beneficjentów systemu pomocy, ale zmienia się struktura korzystających
ze wsparcia. Zmniejsza się liczba rodzin z dziećmi korzystających z systemu, w tym liczba rodzin
wielodzietnych (posiadających 3 i więcej dzieci). Największy spadek (porównując dane od 2012 r.)
można zauważyć pomiędzy 2015 i 2016 r.
Mapa 1: Wybrane wskaźniki zagrożenia wykluczeniem społecznym w Małopolsce w 2016 r.
Korzystający z pomocy społecznej - ogółem 5,7%:
3.4% 11.3%

Miechowski

Stopa bezrobocia - ogółem 6,7%:

Olkuski

3.6% 13.9%

Dąbrowski

Proszowicki

Bezrobocie rodzinne - ogółem 18,7%:

Krakowski
Tarnów

Chrzanowski
Kraków

Oświęcimski

7.1% 51.9%

Wielicki
Bocheński

Brzeski
Tarnowski

Wadowicki
Myślenicki

Nowy Sącz

Suski
Limanowski

Gorlicki
Nowotarski

Tatrzański

Nowosądecki

Dzieci i młodzież, którym przyznano pomoc w formie posiłków - ogółem 7,2%
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - ogółem 10,1%

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie oraz raportu Ocena sytuacji na rynku pracy województwa
małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017 i innych danych z WUP w Krakowie. Dane dot. ludności – GUS – Baza
Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
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Mimo optymistycznych trendów niezmiennie od lat istnieje wewnętrze zróżnicowanie regionu. Choć
należy dodać, iż różnice pomiędzy skrajnymi wartościami omawianych wskaźników stale się
zmniejszają. I tak:


odsetek Małopolan korzystających z pomocy społecznej – różnica pomiędzy powiatem, w którym
zanotowano najwyższą i najniższą wartość zmniejszyła się z 10,9 p. p. w 2012 r. do 7,9 p. p.
w 2016 r.;



różnica w najwyższej i najniższej wartości stopy bezrobocia w powiatach wynosiła w 14 p. p.
w 2012 r., a 10,3 p. p., 2016 r.;



różnica pomiędzy odsetkiem osób bezrobotnych, których dotyczy zjawisko „bezrobocia
rodzinnego” w całkowitej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie z najwyższą
i najniższą notą wyniosła w 2012 r. – 48,8 p. p., a w 2016 r. 44,8 p. p.

Zebrane dane wskazują na to, iż szczególnie niekorzystna sytuacja dotyczy południowo –
wschodniej części województwa, w tym przede wszystkim powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego,
limanowskiego i nowosądeckiego, gdyż (mimo poprawy sytuacji) ciągle charakteryzują się one
najwyższym udziałem korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ogóle ludności.
W tych powiatach wartość wskaźnika wahała się od 11,0% w powiecie dąbrowskim
do 11,3% w powiecie limanowskim (w 2015 r. odpowiednio: 11,8% i 12,8%, a w 2012 r.: 12,9%
i 13,5% w tych samych powiatach), przy średniej dla województwa 5,7%. Odsetek rodzin z dziećmi
w ogóle rodzin korzystających z pomocy w tych powiatach osiąga także jedne z najwyższych
wskaźników: od 44,2% w powiecie gorlickim do 54,4% w nowosądeckim, przy średniej dla regionu –
35,5%.
Na koncentrację problemów nie bez wpływu pozostaje między innymi sytuacja dotycząca bezrobocia
rejestrowanego i rodzinnego:



najwyższy wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w 2016 r. wystąpił ponownie w powiecie
dąbrowskim, a różnica pomiędzy Krakowem o najniższej stopie bezrobocia (3,6%) a powiatem
dąbrowskim (13,9%) wynosiła 10,3 p. p. Powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki lokowały się
także dużo powyżej średniej dla regionu (odpowiednio: 10,5% – dwudziesta lokata, 10,1% osiemnasta lokata, 8,5% z czternastym miejscem w Małopolsce);



najwyższe „bezrobocie rodzinne” dotyczyło ponownie tych samych powiatów: limanowskiego –
51,9% (w 2015 r. 53,7%, w 2013 r. 60,5% ogółu bezrobotnych w powiecie) i dąbrowskiego –
29,8% (w 2015 r. 35,6%, w 2013 r. 45,0%), przy przeciętnej wojewódzkiej 18,7% (w 2015 r. –
22,1%, a w 2013 r. - 27,9%). Dwa kolejne powiaty osiągnęły wskaźniki nieco niższe od średniej
dla regionu: nowosądecki – 18,5%, a gorlicki 18,3%. Różnica pomiędzy powiatami o najniższym
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(7,1% w Krakowie) i najwyższym wskaźniku wyniosła 44 p. p. (w 2015 r. 45 p. p., a w 2013 r. –
48,8 p. p.);
Jednocześnie czynnikami podnoszącymi ryzyko ubóstwa jest liczba rodzin wielodzietnych
oraz odsetek mieszkańców z niepełnosprawnością:



warto przypomnieć, że powiaty limanowski i nowosądecki wg wyników ostatniego Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. charakteryzują się
najwyższym udziałem rodzin wielodzietnych (3+) w ogóle rodzin z dziećmi – odpowiednio 27,7%
i 25,1% przy przeciętnej dla Małopolski 14,7%. Powiaty dąbrowski i gorlicki zajmowały
odpowiednio 6. i 9. pozycję w województwie pod tym względem;



powiat gorlicki to także (po Tarnowie) powiat o najwyższym udziale osób niepełnosprawnych
prawnie w populacji powiatu (11,1% przy średniej dla regionu 8,5%) - dane NSP 2011.

Zasoby:
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa Małopolskiego za rok 2016 wskazuje także,
iż dostęp mieszkańców do usług społecznych ulega ciągłej poprawie. Od roku 2012 przybyło
w regionie:
 36 mieszkań chronionych (w 2016 r. wszystkie powiaty z wyjątkiem tatrzańskiego dysponowały
łącznie 96 mieszkaniami chronionymi),
 20 placówek wsparcia dziennego (w 2016 r. funkcjonowały we wszystkich powiatach oprócz
tatrzańskiego 142 tego typu placówki),
 6 dziennych domów pomocy (w 2016 r. funkcjonowało 13 tego rodzaju domów w 8 powiatach),
 40 klubów samopomocy (w 2016 r. w 19 powiatach działało 50 tego rodzaju klubów),
 2 warsztaty terapii zajęciowej (w 2016 r. w każdym z powiatów funkcjonowało łącznie 67 WTZ),
 3 środowiskowe domy samopomocy (w 2016 r. w każdym z powiatów, oprócz powiatu
tatrzańskiego było do dyspozycji w sumie 77 jednostek),
 6 centrów integracji społecznej (w 2016 r. w 11 powiatach działało 11 centrów),
 11 klubów integracji społecznej (w 2016 r. w 13 powiatach funkcjonowały 23 kluby),
 2 zakłady aktywności zawodowej (w 2016 r. w 6 powiatach – 8 ZAZ),
 44 spółdzielnie socjalne (w 2016 r. w 18 powiatach działało 99 takich spółdzielni).
Jednak pod względem dostępności mieszkańców do zasobów pomocy społecznej i jej otoczenia
występuje ciągle duże zróżnicowanie w regionie. Dużo mniej korzystną sytuacją charakteryzują się
wschodnie powiaty Małopolski.
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W powiatach charakteryzujących się najmniej korzystnymi wskaźnikami dotyczącymi korzystających
z pomocy społecznej (dąbrowskim, gorlickim, limanowskim, nowosądeckim) mieszkańcy nie mają
dostępu do usług ośrodków interwencji kryzysowej w swoim powiecie. Na terenie tych powiatów
działa tylko jeden klub integracji społecznej i funkcjonuje jedno centrum integracji społecznej
(obydwa w powiecie gorlickim). 2 dzienne domy pomocy działały w powiecie limanowskim,
w powiecie nowosądeckim funkcjonowały natomiast 2 zakłady aktywności zawodowej.
Dodatkowo powiatami o bardzo ubogiej infrastrukturze społecznej są powiaty: brzeski, nowotarski
i tatrzański – nie funkcjonuje na ich obszarze: klub integracji społecznej, centrum integracji
społecznej, dzienny dom pomocy, ani zakład aktywności zawodowej. W powiecie tatrzańskim
mieszkańcy mogą korzystać z ośrodka interwencji kryzysowej, który nie funkcjonuje w dwóch
pozostałych powiatach. Tam zaś mieszkańcy mogą korzystać z mieszkania chronionego, a dzieci
i młodzież także z placówki wsparcia dziennego, których brak w powiecie tatrzańskim.
Rozmieszczenie kluczowych zasobów pomocy społecznej i jej otoczenia w sposób zbiorczy ilustruje
zamieszczona poniżej mapa Wybrane zasoby pomocy społecznej oraz jej otoczenia w Małopolsce
w 2016 r.
Mapa 2: Wybrane zasoby pomocy społecznej oraz jej otoczenia w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych ze sprawozdania OZPS
i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie oraz wykazu ZAZ (stan na marzec 2017 r.) dostępnego na stronie internetowej MUW
w Krakowie i danych dot. KIS i CIS pozyskanych z MUW w Krakowie.
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Jednocześnie analizując zasoby pomocy społecznej Małopolski zwraca także uwagę, mimo
poprawiającej się sytuacji, ciągłe:


niedostateczne wykorzystanie istniejących zasobów mieszkań chronionych.
W 2016 r. w mieszkaniach chronionych oferowano w Małopolsce łącznie 396 miejsc (o 60 więcej
niż przed rokiem), ale w ciągu roku skorzystało z nich tylko 256 osób (o 66 więcej), co oznacza,
że były one wykorzystane w 65% (o 8 p. p. więcej niż w 2015 r.);



deficyt usług opiekuńczych:
W 2016 r. z gminnych usług opiekuńczych skorzystało 6 846 mieszkańców, o 325 osób więcej niż
przed rokiem, o 850 więcej niż w 2014 r., a o 1 079 więcej niż w 2012 r. Zdecydowanie mniej
mieszkańców korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – 925 osób (o 53 więcej niż w 2015 r. i o 167 więcej niż w 2012 r.). Mimo poprawy
sytuacji w tym zakresie należy stwierdzić, iż w 2016 r. województwo małopolskie zamieszkiwało
prawie 532 tysięcy osób powyżej 65 roku życia (o prawie 17 tys. więcej niż w 2015 r. – 0,5 p. p.),
w tym ponad 142 tys. osób w wieku powyżej 80 lat (o ponad 4,8 tys. więcej niż w 2015 r. –
0,1 p. p.). Dodatkowo wśród osób niepełnosprawnych ogółem (prawnie i biologicznie)
w Małopolsce osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 53%. Wśród osób niepełnosprawnych
prawnie w Małopolsce także dominowały osoby w wieku poprodukcyjnym (51,2%). Co więcej,
w związku z postępującą modernizacją, a co za tym idzie zwiększeniem poziomu społecznych
zagrożeń dla zdrowia psychicznego, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przemoc, singularyzacja
życia, rozluźnienie więzi społecznych, w tym rodzinnych, przewidywane jest nasilenie się ryzyka
pogorszenia kondycji psychicznej społeczeństwa. W Małopolsce liczba leczonych z tytułu
zaburzeń psychicznych wyniosła 125 077 osób (3,7% w 2015 r., o 2,9 tys. więcej niż w 2014 r.),
w tym po raz pierwszy 3 1714 osoby (o 7 702 osoby więcej niż rok wcześniej).

Odnosząc się do zasobów pomocy społecznej należy podkreślić, iż od 2014 r. utrzymuje się
niekorzystna tendencja zmniejszania się liczby pracowników socjalnych:


w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej zatrudniano w 2016 r. 1 673 pracowników
socjalnych – o 12 mniej niż w 2015 r. i o 40 mniej niż w 2014 r.,



w 2015 r. przekroczono w skali województwa założone w Ustawie o pomocy społecznej 2 000
mieszkańców na jednego pracownika socjalnego (w 2016 r. o 22 osoby). Dodatkowo owo
założenie nie było spełnione w 2016 r. w 105 gminach (w 11 małopolskich powiatach biorąc pod
uwagę średnie z gmin),



ciągle jeszcze funkcjonowały w regionie ośrodki pomocy społecznej, w których zatrudniano mniej
niż wymaganych 3 pracowników socjalnych. Dotyczy to 17 gmin (rok wcześniej 10, a w 2014 r.
– 6 gmin), ponadto w 2016 r. w Małopolsce istniały ośrodki, gdzie zatrudniano trzech
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pracowników w jednostce (3 jednostki w powiatach: dąbrowskim, wadowickim i proszowicki)
lub czterech pracowników (1 jednostka w powiecie dąbrowskim).
Wpływ na tę sytuację ma zapewne fakt, iż od roku 2015 wraz z zakończeniem realizacji projektów
systemowych ośrodków pomocy społecznej zmniejszało się finansowanie zatrudnienia pracowników
socjalnych w OPS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2016 r. z EFS finansowano
zatrudnienie już tylko 65 pracowników socjalnych czyli 3,9% ogółu tych pracowników
w regionie, podczas gdy rok wcześniej 148, a w 2014 r. było to aż 450.
Zakończenie realizacji projektów systemowych OPS w ramach PO KL 2007-2013 ma prawdopodobnie
także spływ na zawieranie kontraktów socjalnych z beneficjentami pomocy społecznej (w projektach
konieczne było osiągnięcie m.in. określonych wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób objętych
kontraktami socjalnymi). Małopolskie ośrodki pomocy społecznej zawierają coraz mniej kontraktów
socjalnych klientami – w 2016 r. było to 4 304 kontrakty socjalne, podczas gdy w 2015 r. – 5 659,
a dwa lata wcześniej – 9 268 kontaktów.

REKOMENDACJE
Konieczne jest uwzględnianie we wdrażaniu wszelkich instrumentów wsparcia regionalnego,
preferencji dla działań profilaktycznych i interwencyjnych na terenach o zwiększonej kumulacji
niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych oraz inwestycji w zasoby na obszarach, na których
występują utrudnienia w dostępie mieszkańców do usług społecznych. W szczególności istotne
jest:


ciągłe

rozwijanie

usług

opiekuńczych,

w

tym

specjalistycznych

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi i miejsc opieki dziennej dla seniorów - rośnie udział osób
starszych w populacji regionu, zwiększa się poziom społecznych zagrożeń dla zdrowia
psychicznego, a liczba usług opiekuńczych oferowanych przez sektor pomocy społecznej
utrzymuje się na zbliżonym poziomie,


rozwijanie aktywnej integracji, w tym: reintegracji społecznej i zawodowej świadczonej przez
centra i kluby integracji społecznej, rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia
w zakładach aktywności zawodowej oraz warsztatach terapii zajęciowej, mieszkań
o charakterze wspieranym,



poszerzanie dostępu do usług społecznych o charakterze profilaktycznym w postaci placówek
wsparcia dziennego dla dzieci, ośrodków interwencji kryzysowej, wsparcia opiekunów osób
niesamodzielnych, w tym osób starszych.
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Rekomenduje się, aby preferencje te wyrażone były w kryteriach wyboru projektów realizowanych
na gruncie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020 będącego głównym źródłem finansowania dla regionalnej strategii polityki społecznej.

Proponowane elementy/ zmienne do uwzględnienia w kryteriach obejmują m.in:
a) obszar aktywnej integracji:






odsetek osób/ rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej na danym terenie,
odsetek dzieci, na które rodzice pobierają świadczenia lub dzieci objętych dożywianiem,
skala niepełnosprawności, w tym skala bierności zawodowej osób niepełnosprawnych,
skala bezrobocia rodzinnego oraz poziom długotrwałego bezrobocia osób pozostających
w rejestrach urzędów pracy,

b) obszar usług społecznych:



deficyt usług opiekuńczych, w tym specjalistycznymi usług opiekuńczych, a także
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (brak
lub niedostateczna względem potrzeb oferta wsparcia),



deficyt usług interwencji kryzysowe (brak lub niedostateczna względem potrzeb oferta
wsparcia realizowanego w formule ośrodka interwencji kryzysowej),



deficyt usług wsparcia rodziny (brak lub niedostateczna względem potrzeb oferta wsparcia
realizowanego m.in. w formule placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej,
specjalistycznej lub pracy podwórkowej),

Z uwagi na rosnące nakłady finansowe w obszarze wsparcia rodziny, zarówno w ramach środków
publicznych pozostających w dyspozycji administracji rządowej jak i środków budżetu samorządu
województwa małopolskiego, w tym środków europejskich, rekomenduje się opracowanie
i wykonanie analizy wpływu realizowanej obecnie interwencji na stopień realizacji celów polityki
społecznej w obszarze demograficznym oraz sytuacji społeczno - ekonomicznej małopolskich
rodzin. Istotny kontekst dla prowadzonych analiz tworzy utrwalający się trend spadku odsetka
rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej z tytułu ubóstwa czy bezrobocia, zwłaszcza wśród
rodzin z dziećmi, w tym wielodzietnych.
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Dla powodzenia powyższych interwencji nadal konieczne jest uwrażliwianie potencjalnych
beneficjentów na istniejące potrzeby mieszkańców i stworzone przez Małopolskę możliwości ich
zaspakajania. Jednocześnie, w związku z cyklicznie uruchamianymi konkursami, równie ważne jest
monitorowanie podaży projektów z obszarów najbardziej dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Równie ważne jest monitorowanie przedmiotu projektów składanych w odpowiedzi
na ogłaszane nabory wniosków o dofinansowanie, tak by środki EFS maksymalnie wykorzystane
zostały na te działania i usługi, których najbardziej brakuje w regionie.
Ważne jest też monitorowanie poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych w małopolskich
OPS, a także liczby realizowanych kontraktów socjalnych, zwłaszcza w gminach, gdzie przekroczony
jest limit 2 000 mieszkańców na jednego pracownika socjalnego założony w Ustawie o pomocy
społecznej i nie realizowane są projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

18

IV

WYBRANE ELEMENTY SYTUACJI SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNEJ
Stan i prognozy ludności
W 182 gminach (w obrębie 22 powiatów) województwa małopolskiego w 2016 r. mieszkało

3 382 260 osób (o 9,6 tys. więcej niż w 2015 r.). Nieco ponad połowa Małopolan (ponad 51,6%)
to ludność terenów wiejskich (podobnie jak w poprzednich latach). Jest to sytuacja odwrotna niż
dla całego kraju, gdzie liczba ludności zamieszkującej tereny wiejskie wynosiła prawie 40%. W skali
kraju województwo małopolskie zajmowało niezmiennie IV miejsce pod względem liczby ludności (po
województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim). W 2016 r. Małopolska, podobnie jak
w latach poprzednich, znalazła się w grupie czterech województw, w których zaobserwowano wzrost
liczby ludności. Pod względem liczby osób, o które zwiększyła się populacja regionu województwo
małopolskie uplasowało się na drugiej pozycji po Mazowszu7.
Małopolska jest także regionem o jednym z najwyższych wskaźników przyrostu naturalnego.
Ze współczynnikiem 1,7 na 1 tys. mieszkańców w 2016 r. (przy wartości dla kraju -0,1 i 11 regionach
z ujemnym przyrostem naturalnym) zajmuje wspólnie z województwem wielkopolskim drugą pozycję
po województwie pomorskim. W latach 2012 -2016 przyrost naturalny w regionie był cały czas
dodatni i pozostawał na poziomie znacznie wyższym niż średnia dla Polski. Współczynnik dzietności
w Małopolsce w 2016 roku wyniósł 1,40, przy średniej krajowej równej 1,36. Należy zauważyć,
iż współczynnik ten stale wzrasta od 2013 r. (2013 r. – 1,29). Z kolei wskaźnik żywych urodzeń
na 1000 ludności w województwie małopolskim w roku 2016 wynosił 10,8 i osiągnął najwyższy
od pięciu lat poziom. W latach 2013-2015 zauważalny jest stały jego wzrost (w 2013 r. - 10,2).
W poszczególnych latach analizowanego okresu każdorazowo wskaźnik Małopolski był wyższy niż
średnia dla całego kraju.
Na przestrzeni ostatnich lat struktura wiekowa ludności Małopolski uległa niekorzystnej zmianie
- zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa się - w wieku poprodukcyjnym.
W 2016 r. mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili w Małopolsce tak jak rok wcześniej
18,9% ludności. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 62% ogółu ludności (podobnie jak w 2015
r.), a osoby w wieku poprodukcyjnym 19,1% (rok wcześniej 18,6%)8.

7

Głównego Urzędu Statystycznego – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
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Głównego Urzędu Statystycznego – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
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Wykres 1: Struktura wieku mieszkańców Małopolski na tle kraju w latach 2007-2016
MAŁOPOLSKA

POLSKA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

10% 20,8% 20,4% 20,0% 19,9% 19,6% 19,3% 19,2% 19,0% 18,9% 18,9%

19,6% 19,3% 18,9% 18,8% 18,5% 18,3% 18,2% 18,0% 18,0% 17,9%

20%

30%
40%
50%

62,5% 62,0%
63,3% 63,5% 63,7% 63,6% 63,5% 63,4% 63,1% 62,8%

63,0% 64,4% 61,8%
64,4% 64,5% 64,5% 64,4% 64,2% 63,9% 63,4%

60%
70%
80%
90% 15,9% 16,1% 16,3% 16,5% 16,9% 17,3% 17,7% 18,2% 18,6% 19,1%
100%

w wieku przedprodukcyjnym

19,6%20,2%
16,0% 16,2% 16,6% 16,8% 17,3% 17,8% 18,4% 19,0%

w wieku produkcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – Baza
Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Wykres 2: Prognozy demograficzne dla grup wiekowych w populacji Małopolski 2020-2035 r.

Źródło: Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - na podstawie danych BDL GUS, dostęp 19.05.2017 r.

Według prognoz demograficznych9, przy ogólnym wzroście liczby ludności, struktura wiekowa
mieszkańców województwa małopolskiego w perspektywie następnych lat będzie ulegała
przeobrażeniom. Jest to podyktowane trzema przyczynami: spadkiem liczby urodzeń, ograniczeniem
umieralności w późniejszych etapach życia (czyli innymi słowy – coraz dłuższym przeciętnym
trwaniem życia Małopolan) oraz ruchami migracyjnymi. Według prognoz, udział osób w wieku
przedprodukcyjnym będzie sukcesywnie spadał i w 2035 roku może osiągnąć poziom ok. 16%. Udział
osób w wieku produkcyjnym pozostanie na poziomie ok. 62%. Jedyną grupą mieszkańców, której

9

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wykonywane z perspektywy 2014 roku., dostęp z dnia: 19.05.2017 r.
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udział w populacji regionu wzrośnie, będą osoby w wieku poprodukcyjnym – w perspektywie 2035
roku ich udział jest prognozowany na 21,5% populacji regionu, co oznacza wzrost
o ok. 3 punkty procentowe w porównaniu do stanu z 2015 r.

Seniorzy
W 2016 r. województwo małopolskie zamieszkiwało blisko 532 tysiące osób powyżej 65 roku
życia (o 17 tys. osób więcej niż rok wcześniej), w większości były to kobiety – 60,4% tej grupy czyli
ponad 321 tys. osób. W populacji osób powyżej 65 roku życia najliczniejszą grupę stanowili także
mieszkańcy w przedziale wiekowym 65-69 lat – 33,4% (ponad 177 tysięcy osób), a następnie
mieszkańcy w wieku powyżej 80 lat – 26,8% (ponad 142 tysiące osób)10. Według ostatnich danych
z 2015 roku w Małopolsce zamieszkiwało 391 osób w wieku 100 i więcej lat (w większości kobiety –
312 czyli 80% 100-latków)11.

Wykres 3: Struktura grupy mieszkańców Małopolski w wieku 65+ wg biologicznych grup wieku
w 2016 r.

12,1%
33,4%
14,7%
65-69
70-74
75-79
18,5%

80-84
21,3%

85 i więcej

Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – Baza
Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Tak liczna grupa Małopolan mających 80 i więcej lat, prognozy demograficzne przewidujące
dalszy wzrost liczebności osób starszych, pogarszająca się wraz z wiekiem kondycja zdrowotna rodzą
pytania o przyszłość opieki nad niesamodzielnymi seniorami. Dziś opiekę nad starszymi osobami
niesamodzielnymi sprawuje głównie rodzina. Tymczasem prognozy Głównego Urzędu Statystycznego
pokazują także, że maleje tzw. potencjał pielęgnacyjny czyli stosunek liczby kobiet w wieku 45-64 lat
do osób w wieku 80+. W roku 2035 ma on wynosić 215 opiekunów na 100 osób potrzebujących
10
11

Głównego Urzędu Statystycznego – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
Dane US w Krakowie, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
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w stosunku do 308 potencjalnych opiekunów rodzinnych w roku 2016 (319 - w 2015 r.)12.

Wykres 4: Potencjał pielęgnacyjny (kobiety w wieku 45-64 lat do osób w wieku 80+)
w Małopolsce w 2016 r. oraz prognoza na rok 2035

Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – Baza
Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Próba oszacowania liczby nieformalnych (rodzinnych) opiekunów ludzi starszych w Polsce
(opiekunowie nieformalni nie są bowiem nigdzie rejestrowani, z wyjątkiem tych nielicznych, którzy
pobierają np. specjalny zasiłek opiekuńczy, czy skorzystały z puli dostępnych 14 dni rocznie zasiłku
opiekuńczego wypłacanego przez ZUS), podejmowana była po raz pierwszy w ramach
międzynarodowego projektu EUROFAMCARE, realizowanego w latach 2003–2004. Na podstawie
liczby osób starszych niepełnosprawnych lub wymagających pomocy dało wynik zbliżony
do 2 milionów dla kraju. W Małopolsce w ramach „Badania opinii mieszkańców Małopolski na temat
istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego”, zrealizowanego
przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium
Polityki Rozwoju w 2014 r., także (z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie)
podjęto próbę oszacowania liczby opiekunów rodzinnych. Wyniki pokazują, że nawet co piąty
Małopolanin może opiekować się osobą starszą.

Rodziny z dziećmi
Według wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
przeprowadzonego w 2011 roku w Małopolsce (najnowsze dane z tego zakresu) mieszkało łącznie
705,5 tys. rodzin, w tym 474,9 tys. rodzin z dziećmi do 24 lat na utrzymaniu (815 tysięcy dzieci)
oraz 230,6 tys. rodzin bez dzieci w tym wieku.
12

Dane GUS Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
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Liczba małżeństw z dziećmi w Małopolsce wynosiła 492,1 tys., liczba partnerów z dziećmi
to 6,9 tys. Jednocześnie w Małopolsce mieszkało 178,3 tys. matek z dziećmi oraz 28,1 tys. ojców
z dziećmi.

Wykres 5: Rodziny w Małopolsce według liczby posiadanych dzieci, NSP 2011

Źródło: Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań – dostęp: 19.05.2017 r.

14,7% rodzin z dziećmi (69,7 tys.) stanowiły rodziny wielodzietne posiadające co najmniej
troje dzieci (3+)13. W Małopolsce w rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci w 2011 roku żyło 238,4 tys.
dzieci (29,3% dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu w rodzinach).
Był to drugi najwyższy wynik w kraju, zarówno pod względem udziału rodzin 3+ w ogóle rodzin
z dziećmi, jak i liczb bezwzględnych. Małopolska z 69,7 tys., rodzin z co najmniej trojgiem dzieci
sytuowała się za województwem mazowieckim, gdzie takich rodzin było 82 tys. Na Mazowszu
stanowiły one jednak tylko 11,1% ogółu rodzin z dziećmi. Natomiast największy udział rodzin
z trojgiem i więcej dzieci wśród rodzin z dziećmi występował w województwie podkarpackim
i wynosił 16,3%. W skali kraju rodziny z trojgiem i więcej dzieci stanowiły 11,5% wszystkich rodzin
z dziećmi.
W Małopolsce w ciągu dekady tj. w porównaniu do wyników spisu powszechnego
przeprowadzonego w 2002 roku liczba rodzin wielodzietnych (3+) spadła o ponad 36 tysięcy
tj. ze 106 tysięcy w 2002 r. do 69,7 tysięcy w roku 2011. Udział rodzin wielodzietnych w ogóle rodzin
z dziećmi zmniejszył się z blisko 21% do niecałych 14,7% tj. o 6,2 p. p. Jednocześnie liczba rodzin
z dziećmi spadła o 33,2 tys., czyli tylko o 6,5% (z 508,1 tys., do 474,9 tys.). Zestawienie to pokazuje,
że jednocześnie ze spadkiem liczebności rodzin 3+ nastąpił wzrost liczebności małych rodzin,
czyli z jednym dzieckiem. W 2002 roku rodziny z jednym dzieckiem stanowiły 43,4% wszystkich rodzin
13

Pod pojęciem rodzina z dziećmi rozumiemy małżeństwo, partnerów, samotnych rodziców mających na utrzymaniu dzieci do lat 24.
Rodzina wielodzietna jest rozumiana jako rodzina z co najmniej trójką dzieci.
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z dziećmi, natomiast w 2011 roku już 49,2%. Z kolei odsetek rodzin z dwojgiem dzieci pozostał prawie
na niezmienionym poziomie.
Coraz mniejsza liczba rodzin z dziećmi przekłada się naturalnie na spadek liczby dzieci
w województwie. I tak, w rodzinach 3+ w 2011 r. było o 137,3 tys. mniej dzieci niż w roku 2002,
co oznacza, że liczba dzieci zmieniła się adekwatnie do liczby rodzin. Inaczej sytuacja wygląda, gdy
popatrzymy na ogół rodzin z dziećmi. Mimo, że liczba rodzin z dziećmi zmalała o 6,5%, spadek liczby
dzieci w rodzinach był dużo większy i wyniósł 15%. Jest to efekt wcześniej opisanego trendu – coraz
częstszych decyzji rodzin o posiadaniu tylko jednego dziecka i coraz rzadszych decyzji o powiększeniu
rodzin do trójki lub większej liczby dzieci.
Zgodnie z danymi pochodzącymi ze spisu powszechnego najwięcej rodzin 3+ w Małopolsce
mieszkało w powiatach: nowosądeckim – 8,1 tys. (co daje 25,1% wszystkich rodzin z dziećmi na tym
terenie), mieście Kraków – 6,6 tys. (7%), tarnowskim (20,2%) i nowotarskim (21,7%) – po 5,9 tys.
oraz limanowskim – 5,3 tys. (27,7%). Jednocześnie powiaty limanowski i nowosądecki
charakteryzowały się najwyższym udziałem rodzin 3+ w ogóle rodzin z dziećmi. Najmniej rodzin 3+
odnotowano natomiast w powiecie proszowickim – 892 rodziny (14,3%).

Tabela 1: Rodziny 3+ w Małopolsce według powiatów, NSP 2011
Jednostka
terytorialna
MAŁOPOLSKIE
Powiat nowosądecki
Powiat m. Kraków
Powiat tarnowski
Powiat nowotarski
Powiat limanowski
Powiat krakowski
Powiat myślenicki
Powiat wadowicki
Powiat gorlicki
Powiat bocheński
Powiat brzeski
Powiat suski
Powiat wielicki
Powiat oświęcimski
Powiat m. Nowy Sącz
Powiat dąbrowski
Powiat tatrzański
Powiat chrzanowski
Powiat olkuski
Powiat m. Tarnów
Powiat miechowski
Powiat proszowicki

liczba rodzin 3+
z dziećmi do lat 24
na utrzymaniu
rodziny
69 696
8 149
6 569
5 949
5 944
5 337
4 420
3 630
3 514
3 030
2 851
2 751
2 344
2 111
2 005
1 735
1 657
1 607
1 413
1 398
1 361
1 028
892

liczba dzieci do lat 24
na utrzymaniu w rodzinach 3+
dzieci
238 390
29 121
21 337
20 660
20 634
19 270
14 578
12 309
11 816
10 547
9 853
9 319
8 304
7 127
6 583
5 801
5 700
5 462
4 512
4 551
4 451
3 440
3 015

Udział rodzin 3+
w ogóle rodzin z dziećmi do lat
24 na utrzymaniu
%
14,7%
25,1%
7,0%
20,2%
21,7%
27,7%
11,2%
19,2%
14,7%
18,8%
18,5%
20,2%
19,1%
12,0%
9,0%
14,1%
20,2%
17,2%
7,8%
8,5%
8,7%
15,0%
14,3%

Źródło: Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych.

24

Mapa 3: Rodziny 3+ w Małopolsce według powiatów, NSP 2011

POLSKA:
MAŁOPOLSKA:

626,8 tys. – 11,5%
69,7 tys. – 14,7%

Źródło: Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań – dostęp:19 05.2017 r.

Biorąc pod uwagę kategorie wiekowe dzieci w rodzinach 3+, najmłodsze dzieci – do 2. roku
życia stanowiły 19,2 tys. (8,1% wszystkich dzieci wychowujących się w rodzinach 3+ w Małopolsce),
dzieci w wieku 3-6 lat – 34 228 (14,4%), dzieci w wieku 7-14 lat było 98,5 tys. (41,3%), dzieci w wieku
15-17 lat – 41 250 (17,3%). Niemal co piąte dziecko w rodzinach 3+ było już pełnoletnie (i
jednocześnie miało nie więcej niż 24 lata).
Wykres 6: Udział poszczególnych kategorii wiekowych (roczników) dzieci w rodzinach 3+
w Małopolsce, NSP 2011

Źródło: Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań – dostęp: 19.05.2017 r.
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Osoby niepełnosprawne
Wg danych NSP 2011 w Małopolsce w 2011 roku (najnowsze dane z tego zakresu) mieszkało
394 309 osób niepełnosprawnych ogółem (prawnie i biologicznie), które stanowiły 11,8% ludności

(w Polsce: 12,2%). Mniejszy odsetek osób niepełnosprawnych ogółem odnotowano tylko
w 4 województwach (mazowieckim, opolskim, podlaskim i podkarpackim).
Mieszkańców niepełnosprawnych prawnie było 283 775 i stanowili oni 8,5% ludności.
Odsetek osób niepełnosprawnych ogółem w Małopolsce w stosunku do wyników poprzedniego NSP
zmniejszył się z 18,2% w 2002 r. do 11,8% w 2011 r. Przy czym udział osób niepełnosprawnych
prawnie w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych zmniejszył się z 88,2% w 2002 r. do 72,0%
w 2011 r.
Wśród osób niepełnosprawnych ogółem (prawnie i biologicznie) w Małopolsce osoby
w

wieku

poprodukcyjnym

stanowiły

53%.

Wśród

osób

niepełnosprawnych

prawnie

w Małopolsce także dominowały osoby w wieku poprodukcyjnym (51,2%).
Mapa 4: Udział mieszkańców z niepełnosprawnością prawną w ogólnej liczbie mieszkańców,
NSP 2011
Miechowski
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Olkulski

8.9%

Dąbrowski

9.5%

Krakowski

7.6%

Kraków

9.7%

Chrzanowski

7.3%

8.4%

11.6%
6.3%

Brzeski

7.5%

7.5%

Bocheński

6.3%

Wadowicki

Tarnów

Wielicki

10.8%

Oświęcimski

6%
Proszowicki

Tarnowski

Myślenicki

6.4%

Suski

6.4%

Limanowski

7.7%

Nowy Sącz

10.9%
Nowotarski

7.3%

11.1%
Gorlicki

Nowosądecki

5.6%

Tatrzański

5.6%

Polska: 8,1%
Małopolska: 8,5%

Odsetek osób niepełnosprawnych prawnie w ogóle ludności
w Małopolsce w ujęciu powiatowym:
5,6% - 7,5%
7,6% - 10,0%
10,1% - 11,6%
Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych wyników spisu NSP 2011. Wybrane tablice
dotyczące osób niepełnosprawnych, GUS, dostęp: 07.11.2013.
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Powiatami o najwyższym odsetku osób niepełnosprawnych ogółem były: Tarnów (14,8%),
Kraków (14,2%), powiat olkuski (14,0%), Nowy Sącz (13,5%) i powiat gorlicki (13,5%). Natomiast
najniższy odsetek tych osób odnotowano w powiatach: tatrzańskim (8,5%), nowotarskim (8,6%),
tarnowskim (9,1%), myślenickim (9,3%) i nowosądeckim (9,5%).
Powiatami o najwyższym odsetku osób niepełnosprawnych prawnie były: Tarnów (11,6%), powiat
gorlicki (11,1%), Nowy Sącz (10,9%), Kraków (10,8%) i powiat krakowski (9,7%). Natomiast najniższy
odsetek tych osób odnotowano w powiatach: tatrzańskim (5,6%), nowotarskim (5,6%), dąbrowskim
(6,0%), tarnowskim (6,3%) i wadowickim (6,3%).
Wśród osób niepełnosprawnych prawnie w Małopolsce w 2011 roku osoby z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności stanowiły 34%, osoby z orzeczonym umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności stanowiły 40,5%, a z lekkim – 21,9%.14
Osoby z niepełnosprawnościami to jedna z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy. Ich sytuacja
jest znacząco trudniejsza niż osób w pełni sprawnych. Zgodnie z danymi BAEL w IV kwartale 2016 roku
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woj. małopolskim był ponad trzykrotnie niższy niż
w przypadku

całej

zbiorowości

(15,2%

wobec 54,4%).

Udział

osób

pracujących

wśród

niepełnosprawnych Małopolan jest niższy niż średnio w kraju o około 6 pkt. proc.15
Wskaźnik

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych

(16-64

lata)

w

Małopolsce

w

latach

2012-2016 ulega stałemu spadkowi i jednoczenie ciągle pozostaje na nieco niższym poziomie, niż
wartość dla kraju.
Tabela 2: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w latach 2007-2016
Region

2012

2013

2014

2015

2016

POLSKA

21,40%

20,90%

21,30%

21,00%

21,30%

MAŁOPOLSKA

20,90%

19,80%

18,20%

16,00%

15,20%

Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS, dostęp:
04.06.2017 r.

W ostatnich latach obserwujemy znaczny spadek liczby osób biernych zawodowo, które jako
powód bierności podają chorobę lub niepełnosprawność (158 tys. w 2016 r. - 14%, w stosunku do
161 tys. w 2015 r. w stosunku do 250 tys. w 2007 r. 16

14

Źródło: GUS: Narodowy Spis Powszechny 2011 r., Warszawa 2013 r.
Źródło: Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
16
Źródło: Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
15
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Wskaźniki ubóstwa w regionie
Analiza trzech wskaźników dotyczących ubóstwa dla Małopolski wskazuje na ich wzrost (pomiędzy
2014 a 2015 r.). Największy wzrost dotyczył odsetka osób w gospodarstwach domowych żyjących
poniżej ustawowej granicy ubóstwa – zwiększył się on o 2,2 p. p. i wyniósł w 2015 r. 14,3% (w Polce –
12,2%). Nieco mniej (o 1,8 p. p.) wzrósł wskaźnik stopy ubóstwa mierzonej odsetkiem osób żyjących
poniżej minimum egzystencji i wyniósł 8,4% (w Polce – 6,5%). Natomiast wskaźnik dotyczący odsetka
osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa w 2015 r. był na poziomie 18,4% (w Polce – 15,5%),
co oznacza wzrost o 1,5 p. p. w stosunku do poprzedniego roku.
Jednocześnie w 2015 r. po raz pierwszy od 2005 r. Małopolskę charakteryzowały wartości trzech
wskaźników zagrożenia ubóstwem mniej korzystne niż średnia krajowa.
Wykres 7: Odsetek mieszkańców Polski i regionów żyjących w 2015 r. poniżej minimum egzystencji,
relatywnej granicy ubóstwa oraz ustawowej granicy ubóstwa
minimum egzystencji

relatywna granica ubóstwa
w procentach

ustawowa granica ubóstwa

ZACHODNIOPOMORSKIE
3,6
10,7
8,1
WIELKOPOLSKIE
8,9
20,8
16,7
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
12,5
25,0
21,1
ŚWIĘTOKRZYSKIE
11,3
24,4
18,6
ŚLĄSKIE 3,4
10,7
7,8
POMORSKIE
8,6
16,8
13,6
PODLASKIE
7,8
19,1
13,4
PODKARPACKIE
9,3
21,0
17,1
OPOLSKIE
6,5
13,7
10,6
MAZOWIECKIE
4,1
10,3
8,3
MAŁOPOLSKIE
8,4
18,4
14,3
ŁÓDZKIE
5,4
12,3
10,3
LUBUSKIE
4,8
13,5
11,4
LUBELSKIE
8,6
19,2
14,9
KUJAWSKO-POMORSKIE
6,3
15,9
12,5
DOLNOŚLĄSKIE
4,0
11,9
9,5
POLSKA
6,5
15,5
12,2
Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
(www.stat.gov.pl).

Ogólnie na przestrzeni lat 2007 – 2015 odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji,
po spadku w 2008 r., pozostawał na podobnym poziomie do 2011 r., od kiedy obserwuje się jego
wzrost. Również stopa ubóstwa relatywnego stale rośnie od 2012 r. Natomiast skala ubóstwa
ustawowego

ulegała

wahaniom,

związanym

z

podwyższaniem

kryterium

dochodowego

uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (w październiku 2012 r.
i lipcu 2015 r.) i w 2015 r. znów wzrosła (podobnie jak w 2013 r.).
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Wykres 8: Odsetek mieszkańców Małopolski żyjących poniżej minimum egzystencji, relatywnej
granicy ubóstwa oraz ustawowej granicy ubóstwa w latach 2007 – 2015
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
(www.stat.gov.pl).

Omówione wyżej miary ubóstwa są podstawowymi wskaźnikami warunków życia ludności. Jednak
oprócz nich o zamożności mieszkańców regionu może świadczyć liczba dodatków mieszkaniowych
czy wielkość pomocy materialnej dla uczniów.
Wsparciem w postaci dodatków mieszkaniowych w 2016 r. objęto przynajmniej 30 073
małopolskich gospodarstw domowych. Najwięcej gospodarstw domowych otrzymało takie
świadczenie w Krakowie (8 176 gospodarstw domowych), w gminach powiatu wadowickiego (5 247
gospodarstw domowych) oraz w Tarnowie (4 442 gospodarstwa domowe). Natomiast najmniej
gospodarstw było objętych tego typu wsparciem w powiatach: myślenickim (119 gospodarstw
domowych), brzeskim (151 gospodarstw domowych) oraz wielickim (153 gospodarstwa domowe)17.
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, była oferowana
w 2016 r. prawie 68,2 tys. osobom w regionie. Grupa osób otrzymujących takie wsparcie stanowiła
10,1% Małopolan w wieku od 7 do 24 lat18.

17
18

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
Odsetek osób pobierających stypendia socjalne i zasiłki szkolne liczony do ludności Małopolski w wieku od 7 do 24 lat. Analiza oparta
o sprawozdanie OZPS oraz dane GUS Baza Demografia (dostęp: 10.05.2017 r.). Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje
pozyskane z MOPS w Krakowie.
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Bezrobocie w Małopolsce19
Stopa bezrobocia rejestrowanego od 2009 r. zarówno w Małopolsce, jak i w Polsce z każdym rokiem
wzrastała. Od początku 2014 r. zmieniła się ta tendencja – wskaźnik zaczął się obniżać
i osiągnął na koniec 2014 r. poziom 9,7% (w Polsce 11,5%), a rok później 8,4% (w Polsce 9,8%).
Z kolei na początku 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu i lutym, jednak
w kolejnych miesiącach malała, by na koniec 2016 r. osiągnąć wartość 6,7% (w Polsce 8,3%),
co w dalszym ciągu daje Małopolsce trzecie miejsce w rankingu (ze wskaźnikiem wyższym niż
w Wielkopolsce i na Śląsku).
MAPA 5: Stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce na koniec 2016 roku
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Bezrobocie w Małopolsce jest zróżnicowane terytorialnie. Podobnie jak w latach poprzednich
najniższą stopę bezrobocia odnotowano na koniec grudnia 2016 r. w Krakowie (3,6%), a ponadto
w powiecie myślenickim (5,0%) i suskim (5,6%). Stopa bezrobocia była niższa od stopy bezrobocia
całego województwa (6,7%) także w powiatach: krakowskim (5,8%), bocheńskim i wadowickim
(po 6,2%), w Nowym Sączu (6,3%) oraz w powiecie miechowskim (6,6%). Z kolei najwyższa stopa
bezrobocia, tak jak przed rokiem, została zanotowana w powiecie: dąbrowskim (13,9%), a ponadto
w powiatach: tatrzańskim (11,6%) oraz chrzanowskim i nowosądeckim (po 10,5%). Różnica między
powiatami o najwyższej (powiat dąbrowski) i najniższej stopie bezrobocia (miasto Kraków) w 2016
19

Źródło: Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
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roku wynosiła 10,3 p. p. (o 1,2 p. p. mniej niż rok wcześniej i o 1,6 p. p. mniej niż dwa lata temu).
Na koniec 2016 r. (podobnie jak przez ostatnie dwa lata) stopa bezrobocia zmalała w stosunku
do wcześniejszego roku w każdym powiecie. Największy spadek zanotowano w powiecie
limanowskim (3,4 p. p.), olkuskim (3,3 p. p.) oraz nowosądeckim (3,1 p. p.).
W 2016 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmalała we wszystkich powiatowych
urzędach pracy (PUP) w stosunku do poprzedniego roku. Na koniec grudnia 2016 r. w małopolskich
PUP zarejestrowanych było 96 531 osób. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmalała
w powiatowych urzędach pracy (PUP) w stosunku do poprzedniego roku o ok. – 19,3 p. p., czyli
o 23 070 osób.
Wykres 9: Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) w Polsce i w woj. małopolskim w latach 20052016 (stan na koniec roku)
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Wśród małopolskich bezrobotnych20:


dominowały kobiety (54,2%, 52 328 osób). Zaobserwowano wzrost odsetka w stosunku
do grudnia 2015 r. o 0,5 p. p., przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby osób o 11 861 kobiet;



przeważały osoby zamieszkałe na wsi (52,4%, 50 620 osób), choć ich udział w ogóle bezrobotnych
był mniejszy o 0,9 p. p. (tzn. o 13 177 osoby) w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.;



osoby z prawem do zasiłku stanowiły 12,8% (12 335 osób). Procentowo takich osób było mniej
o 0,1 p. p. niż rok temu, a osobowo liczebność zmniejszyła się o 3 089 osób w porównaniu
z grudniem 2015 r.;



duża część bezrobotnych to ludzie młodzi: 31,0% (29 882 osoby) z nich to osoby do 30 r. ż.,
ale ich udział zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,2 p. p. (i o 9 814 osób);

20

Źródło: Informacja o stanie bezrobocia, dostępna na stronie internetowej WUP w Krakowie (http://wup-krakow.pl/malopolski-rynekpracy/rynek-pracy-w-liczbach). Dostęp: 06.03.2017 r.
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osoby powyżej 50 roku życia w roku 2016 stanowiły 25,8% (24 931 osób). Ich udział w stosunku
do analogicznego okresu roku 2015 zwiększył się 1,0 p. p., choć zmniejszył się w liczbach
bezwzględnych (o 4 710 osób).

Zgodnie z danymi Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) na koniec 2016 roku liczba osób
biernych zawodowo w Małopolsce wynosiła 1,14 mln. W stosunku do końca 2015 roku grupa ta
zwiększyła się o 42 tys. osób (3,8%). W tym samym okresie zwiększyła się również liczba aktywnych
zawodowo Małopolan – o 121 tys. osób (8.7%).
Do najczęściej występujących przyczyn bierności zawodowej należą: emerytura – 579 tys. osób (51%
nieposzukujących pracy), nauka i uzupełnianie kwalifikacji – 225 tys. osób (20%), bierność z powodu
choroby lub niepełnosprawności – 158 tys. (14%), inne powody osobiste lub rodzinne – 67 tys. osób
(16%) oraz zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem pracy – 17 tys. osób (1,5%).
Ponadto należy zauważyć, iż bierność zawodowa ma związek z:


wiekiem - większość biernych zawodowo to osoby w wieku 55 lat i więcej, które nabyły
uprawnienia emerytalne lub zbliżające się do wieku emerytalnego. Około 1/4 to osoby
w wieku 15-29 lat, często uczące się.



wykształceniem: największy odsetek biernych zawodowo stanowiły osoby z wykształceniem
gimnazjalnym i niższym – 36%, najmniejszy – osoby z wykształceniem wyższym – zaledwie
10%



płcią - problem bierności zawodowej dotyka częściej kobiety niż mężczyzn, Na koniec 2016
roku kobiety stanowiły 62% ogółu populacji biernych zawodowo.

BEZROBOCIE RODZINNE21
W Małopolsce problem „bezrobocia rodzinnego” na koniec 2016 roku dotyczył 8 204 gospodarstw
(tj. 18 016 osób), czyli 18,7% zarejestrowanych bezrobotnych (o 3,4 p. p. mniej niż w 2015 r., o 9,2 p.
p. niż w 2013 r.). Oznacza to, że więcej niż co piąty bezrobotny zamieszkiwał gospodarstwo domowe,
w którym dwie lub więcej osób pozostaje na bezrobociu. W porównaniu do poprzednich lat (2015 r.
i 2013 r.) nastąpiło zmniejszenie się odsetka tej grupy bezrobotnych i dotyczyło wszystkich powiatów.
Najniższy odsetek bezrobotnych, których dotyczyło zjawisko „bezrobocia rodzinnego” odnotowano
w Krakowie (7,1%) oraz w powiatach: krakowskim (12,3%), myślenickim (13,0%), wielickim (13,4%),
wadowickim (13,5%) oraz oświęcimskim (13,8%). Najwyższy zaś udział osób bezrobotnych, których
dotyczy zjawisko „bezrobocia rodzinnego” odnotowano w powiatach (podobnie jak w latach
21

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych zebranych przez WUP w Krakowie
od powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego.
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poprzednich): limanowskim (51,9%) i dąbrowskim (29,8%). Jednocześnie są to powiaty o jednej
z najwyższych w Małopolsce wartości stopy bezrobocia rejestrowanego (odpowiednio: 10,1% oraz
13,9% - najwyższy poziom w regionie, przy średniej dla Małopolski – 6,7%).
Mapa 6: Udział osób bezrobotnych, których dotyczy zjawisko „bezrobocia rodzinnego”
w całkowitej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wg powiatów – stan na 31 XII 2016 r.
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od powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego.

Zebrane dane umożliwiają podanie bardziej szczegółowych charakterystyk osób, których dotyczyło
zjawisko „bezrobocia rodzinnego”: ich wieku, czasu pozostawania bez pracy, stażu pracy oraz
wykształcenia. Najwięcej osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia rodzinnego w 2016 r. było bez
pracy do 3 miesięcy (ok. 28,8%) i powyżej 24 miesięcy (25,2%). Ich staż pracy wynosił powyżej 1 roku
do 5 lat (25,6%) lub nie posiadali w ogóle stażu pracy (19,9%). Bezrobocie rodzinne w największym
stopniu dotyczyło osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,1%) oraz gimnazjalnym
i niższym (28,3%).
Analizując wiek omawianej grupy bezrobotnych należy zauważyć, iż zdecydowana większość z nich to
osoby młode: osoby w wieku 25-34 lat stanowią największa grupę bezrobotnych (29,4%), a kolejne
20,0% stanowią jeszcze młodsze osoby – w wieku 18-24 lata. Osoby powyżej 55 roku życia stanowiły
w całym województwie niecałe 14,5%.
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Wykres 10: Struktura osób bezrobotnych, których dotyczy zjawisko „bezrobocia rodzinnego”
w województwie małopolskim wg wieku – stan na 31 XII 2016 r.

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych zebranych przez WUP w Krakowie
od powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego.

W 2016 r. zmniejszył się (w porównaniu do 2015 r. o 2,8 p. p.) odsetek osób w wieku 18-24 lata,
których dotyczyło zjawisko „bezrobocia rodzinnego”. Prawidłowość ta dotyczy większości powiatów
Małopolski (oprócz powiatów: myślenickiego, limanowskiego i tatrzańskiego). Najmniejszy w całym
regionie odsetek osób w tym wieku zanotowano w Krakowie (10,5%) oraz powiatach: nowosądeckim
i chrzanowskim (kolejno: 12,4% i 14,8%). Zaś największy w: suskim (26,4%), brzeskim (25,8%),
dąbrowskim (25,8%) i nowotarskim (25,5%). Natomiast najniższy udział osób w wieku 25-34 lata
wśród osób bezrobotnych „rodzinnie” był w roku 2016 w powiatach: oświęcimskim (24,5%)
i wadowickim (25,1%), najwyższy w: myślenickim (37,8%), nowosądeckim (33,6%) i wielickim (33,0%).
Z kolei udział Małopolan powyżej 55 roku życia, których dotyczyło zjawisko „bezrobocia rodzinnego”
w całej populacji bezrobotnych zwiększył się średnio o 1,3 p. p. w porównaniu do poprzedniego roku.
Tendencja taka występuje w większości powiatów województwa (oprócz powiatów: suskiego
i tatrzańskiego). Najmniejszy udział tej grupy osób można było zaobserwować w powiatach:
dąbrowskim (10,3%), limanowskim (11,6%), suskim (11,7%) oraz w Nowym Sączu (11,8%). Największy
zaś w Krakowie ( 23,3%) i powiecie oświęcimskim (22,3%).
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Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI22
W 2016 roku w Małopolsce udział osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych
zarejestrowanych wyniósł 53,9% (o 1,2 p. p. mniej niż rok temu). Najniższym udziałem osób
długotrwale bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzowały się (podobnie
jak rok wcześniej) powiaty: myślenicki (34,5%), suski (37,7%) wadowicki (44,6%) oraz wielicki (44,9%).
Najwyższy odsetek osób długotrwale bezrobotnych utrzymywał się natomiast w powiatach:
tatrzańskim (65,9%), miechowskim (61,4%) i dąbrowskim (60,3%) oraz w Tarnowie (63,0%).
Mapa 7: Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w Małopolsce w 2016 r.
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BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA23
Małopolskę cechuje wysoki udział osób młodych w populacji bezrobotnych. Na koniec 2016 roku
w rejestrach powiatowych urzędów pracy było 29,9 tys. osób w wieku do 30 roku życia, tj. 31% osób
wszystkich bezrobotnych w województwie. Najwyższy udział osób bezrobotnych do 30 roku życia
odnotowano w powiatach: proszowickim (41,9%), dąbrowskim (40,8%) oraz limanowskim (40,6%).
Najniższym udziałem osób młodych wśród zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzowały się
największe miasta województwa - Kraków (20%) oraz Tarnów (22,5%).

22
23

Źródło: Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
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Odsetek osób, które mają wykształcenie co najmniej średnie wśród bezrobotnych w tej grupie
wiekowej (65 %) jest wyższy niż wśród bezrobotnych ogółem (51 %). Z racji wieku prawie 1/3 nie ma
żadnego doświadczenia zawodowego, doświadczenie kolejnych 32 % jest krótsze niż rok. Ponad 40 %
przebywa w rejestrach mniej niż trzy miesiące, a 38 % z tej grupy ma status osoby długotrwale
bezrobotnej.
BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA24
W woj. małopolskim w końcu 2016 roku współczynnik aktywności zawodowej w kategorii wiekowej
50-64 lata wynosił 48,9%, co oznacza, że średnio tylko co druga osoba w tej grupie pracowała
lub poszukiwała pracy. Na podobnym poziomie - 47,7% – kształtował się wskaźnik zatrudnienia
informujący o tym, jaka część danej populacji pracuje. Warto zauważyć, że od dłuższego już czasu
w tym zakresie widoczne są pozytywne zmiany. Niekorzystną tendencją jest natomiast rosnący udział
osób w wieku 50+ w populacji bezrobotnych. Na koniec 2016 roku łącznie w Małopolsce
zarejestrowanych było 24 931 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia. Było to o 4 710
osób (o 16 %) mniej niż na koniec 2015 roku. Liczba osób bezrobotnych w tej kategorii wiekowej
zmniejszyła się, ale skala spadku była słabsza niż w przypadku ogólnej populacji bezrobotnych, która
zmniejszyła się o 19 %. W efekcie odsetek tej grupy w populacji bezrobotnych zwiększył się do 26%,
co jest kontynuacją tendencji obserwowanej od 2010 roku. Jedną z przyczyn udziału osób 50+ wśród
bezrobotnych jest trudniejsza aktywizacje tej grupy wiekowej. Osoby bezrobotne po 50 roku życia
dłużej pozostają w rejestrach powiatowych urzędów pracy. No koniec 2016 roku co druga osoba
w tej grupie poszukiwała pracy dłużej niż rok.
Słabą stroną osób starszych na rynku pracy jest poziom wykształcenia, niższy niż ogółu bezrobotnych
zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy. Aż 68 % z nich ma wykształcenie co najwyżej
zasadnicze zawodowe, a tylko 6% wyższe (wśród ogółu bezrobotnych odpowiednio 49% i 16%).
Z drugiej strony osoby starsze mogą wykazać się dużym doświadczeniem zawodowym. Prawie
co trzeci bezrobotny w tym wieku posiada od 10 do 20 lat stażu pracy, a 45% powyżej 20 lat stażu
pracy.
Najwyższy udział osób liczących 50 lat i więcej w populacji bezrobotnych występuje w Krakowie,
Tarnowie oraz w powiatach: oświęcimskim i wielickim. Najniższy udział osób starszych, poniżej 20%
wszystkich bezrobotnych, charakteryzuje powiaty rolnicze – dąbrowski, limanowski i proszowicki.
Bezrobocie rejestrowane w małym stopniu dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne. Tylko
niewielki odsetek z nich rejestruje się jako osoby bezrobotne.

24

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
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BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH25
Na koniec 2016 roku w rejestrach małopolskich urzędów pracy pozostawało 5 871 bezrobotnych
osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 6,1% ogólnej liczby bezrobotnych w regionie.
W porównaniu do 2015 roku nastąpił spadek o 1400 osób, a udział osób niepełnosprawnych w ogóle
populacji pozostał na niezmienionym poziomie. W 2016 r. wśród osób niepełnosprawnych stopa
bezrobocia wyniosła 10,3%.
Osoby z niepełnosprawnościami należą do jednej z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy.
Ich sytuacja jest znacząco trudniejsza niż osób w pełni sprawnych. Zgodnie z danymi BAEL w IV
kwartale 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woj. małopolskim był ponad
trzykrotnie niższy niż w przypadku całej zbiorowości (15,2% wobec 54,4%). Udział osób pracujących
wśród niepełnosprawnych Małopolan jest niższy niż średnio w kraju o około 6 pkt. proc. Należy dodać,
iż w Małopolsce ulega on (porównując okres 2012 – 2016) stałemu spadkowi i jednoczenie ciągle
pozostaje na nieco niższym poziomie, niż wartość dla kraju.
Trudniejszą sytuację osób z niepełnosprawnościami potwierdza także poziom stopy bezrobocia, który
w Polsce dla tej grupy wynosił w 10,3%, tymczasem dla osób zdrowych i pełnosprawnych była niemal
o połowę niższa (5,4%).(…) Na koniec 2016 roku w rejestrach małopolskich urzędów pracy
pozostawało 5 871 bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 6% ogólnej liczby
bezrobotnych w regionie. Powiaty z największym udziałem osób z niepełnosprawnościami wśród
bezrobotnych to duże miasta: Tarnów (11%), Kraków i Nowy Sącz (po 8%) oraz powiaty: gorlicki
(12%), oświęcimski (8%) i wadowicki (7%). Najniższy udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych
wystąpił w powiatach: tatrzańskim (2%), nowotarskim i dąbrowskim (po 3%).

25

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, WUP w Krakowie, Kraków 2017.
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V

OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY

Świadczeniami pomocy społecznej26 w 2016 r. w Polsce objęto prawie 2,6 miliona osób,
co stanowi 6,7% ludności kraju (spadek o 0,8 p. p. w stosunku do roku poprzedniego i o 1,3 p. p.
w porównaniu do stanu z roku 2014)27. Natomiast w Małopolsce w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 5,7%
ludności regionu i był najniższy w 6-letnim okresie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej.
W województwie małopolskim tego rodzaju pomocą społeczną objęto ponad 73 tysiące rodzin, a tym
samym blisko 193 tysiące osób w tych rodzinach28.
Wykres 11: Udział korzystających z pomocy społecznej w ogólnej ludności Małopolski w latach
2012 – 2016
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Odsetek liczby osób w rodzinach świadczeniobiorców w liczbie mieszkańców Małopolski (rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą
społeczną - świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).
Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie. Dane
dot. ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Średnia dla województwa dotycząca odsetka mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej nie odzwierciedla sytuacji w poszczególnych powiatach i gminach Małopolski, gdyż
pomiędzy wartościami charakteryzującymi poszczególne powiaty istnieją znaczne różnice. Pomiędzy
powiatami, które charakteryzuje najmniej i najbardziej korzystny wskaźnik różnica wynosi aż 7,9 p. p.
Najkorzystniejsza sytuacja pod tym względem miała miejsce w Krakowie (3,4% ogółu mieszkańców)
oraz powiecie krakowskim (3,5%), wielickim i oświęcimskim (po 3,9%). Natomiast najmniej
korzystnymi wskaźnikami charakteryzowały się powiaty: limanowski (11,3%), nowosądecki i gorlicki
(po 11,2%) i dąbrowski (11,0%). Należy dodać, iż we wszystkich powiatach odsetek mieszkańców
korzystających z pomocy społecznej obniżył się w stosunku do roku poprzedniego.29
Mapa 8: Udział osób w rodzinach świadczeniobiorców pomocy społecznej w liczbie ludności
w Małopolsce w 2016 r.
26

Analiza dotyczy liczby osób w rodzinach świadczeniobiorców, które w 2016 roku otrzymały pomoc w formie świadczeń pomocy
społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło finansowania.
27
Analiza oparta na podstawie sprawozdania MPiPS-03.
28
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie. Dane dot.
ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
29
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie. Dane dot.
ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

38

Miechowski
5.5%

Olkuski
4.4%
11.0%
Dąbrowski

6.1%

Proszowicki

Krakowski
5.2%

3.5%

Chrzanowski
Oświęcimski

3.9%
Wielicki

5.7%

6.3%
5.8%

Bocheński

4.4%

Wadowicki

3,4% - 5,0%
5,1% - 10,0%
10,1% - 11,3%

Tarnów

Kraków
3.4%

3.9%

Udział korzystających z pomocy społecznej
w ludności powiatów:

Brzeski

Polska:
6,7%
Małopolska: 5,7%

7.7%
Tarnowski

Myślenicki
6.0%
11.3%

7.5%
Suski

Limanowski

Nowy Sącz
11.2%

6.4%
11.2%
5.0%

Gorlicki

Nowosądecki

Nowotarski

4.4%
Tatrzański

Odsetek liczby osób w rodzinach świadczeniobiorców w liczbie ludności danego powiatu (rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą
społeczną, świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania).
Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
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Charakterystyka terytorialna związana z odsetkiem mieszkańców otrzymujących świadczenia
z pomocy społecznej w Małopolsce w poprzednich latach była zbliżona do terytorialnego
zróżnicowania stopy bezrobocia w danym powiecie. Od 2014 roku można zaobserwować pewną
ogólną zależność pomiędzy północno – zachodnią częścią regionu charakteryzującą się
korzystniejszymi wskaźnikami w tym względzie, a wschodnią jego częścią, w której obserwujemy
mniej korzystne wartości. Jednak nie można wskazać jednoznacznej korelacji między tymi dwoma
pomiarami. Jedynie w Krakowie w 2016 roku (podobnie jak w poprzednich latach) była najniższa
w regionie zarówno stopa bezrobocia (3,6%, przy średniej dla województwa 6,7%), jak i udział
klientów pomocy społecznej w populacji miasta.
Jak wynika ze sprawozdania MPiPS-03 rodziny 3+ stanowią w Małopolsce ponad jedną trzecią ogółu
rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną. W 2016 roku ze wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej skorzystało blisko 33 tys. rodzin z dziećmi (o ponad 4,6 tys. rodzin mniej niż rok
wcześniej, a o prawie 6,9 tys. w porównaniu z 2014 r. i o prawie 6,7 tys. w porównaniu z 2012 r.),
w tym ponad 12 tys. rodzin 3+ (tj. w stosunku do roku 2015 ok. 2,5 tys. tego typu rodzin mniej).
W rodzinach z dziećmi objętych wsparciem było ponad 145,2 tysięcy osób, a w rodzinach
z trojgiem lub więcej dzieci – prawie 69,9 tysięcy osób, w tym przynajmniej 44 tys. dzieci. Najwięcej
rodzin 3+ w systemie pomocy społecznej to rodziny z trójką dzieci (ponad 7,2 tys.), najmniej –
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z siedmiorgiem i więcej (341 rodzin). Wśród rodzin 3+ korzystających z systemu pomocy społecznej
17,8% (ponad 2,1 tys.) stanowiły rodziny niepełne, czyli samotne matki lub ojcowie wychowujący
dzieci.
Wykres 12: Rodziny objęte pomocą społeczną w Małopolsce w latach 2012 – 2016
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03.

Mapa 9: Odsetek osób, którym przyznano świadczenia pieniężne w ogólnej liczbie
świadczeniobiorców pomocy społecznej w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Powiatami o najwyższym udziale rodzin 3+ objętych pomocą społeczną w ogólnej liczbie rodzin
z dziećmi objętych pomocą były: nowotarski (48,8%), myślenicki (46,4%) i nowosądecki (45,4%).
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Z kolei najniższy udział rodzin 3+ objętych pomocą w liczbie wszystkich rodzin z dziećmi objętych
pomocą charakteryzują się miasta: Kraków (18,1%) i powiat chrzanowski (22,8%)30.
Analizując strukturę korzystających ze świadczeń można zauważyć, iż świadczenia pieniężne
w 2016 r. dotyczyły średnio 67,9% osób objętych pomocą społeczną (o 4,8 p. p. mniej niż w 2015 r.).
Tylko nieco rzadziej przyznawane były świadczenia niepieniężne – przeciętnie niewiele ponad 66,6%
osób objętych pomocą społeczną było ich beneficjentami (o 1,6 p. p. więcej niż przed rokiem).
Średnia dla Małopolski nie odzwierciedla jednak sytuacji w poszczególnych powiatach. Podobnie jak
przed rokiem największy odsetek ludności korzystającej z pomocy społecznej był objęty
świadczeniami pieniężnymi w Nowym Sączu (87,4%), najniższy zaś w powiecie limanowskim (54,6%).
Z kolei klientów wsparcia w postaci świadczeń pozafinansowych najwięcej było w powiecie
limanowskim (78,3%), a najmniej – w Nowym Sączu (53,1%)31.
Mapa 10: Odsetek osób, którym przyznano świadczenia niepieniężne w ogólnej liczbie
świadczeniobiorców pomocy społecznej w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie oferują bardzo szerokie wsparcie
mieszkańcom. W formularzu OZPS poproszono jednostki gminne i powiatowe o wskazanie liczby
osób, którym udzielono pomocy przyznawanej w formie decyzji administracyjnej, ale także wsparcia
udzielonego bez konieczności wydawania decyzji czy przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
czyli osoby: objęte wyłącznie pracą socjalną, interwencją kryzysową, wsparciem w postaci skierowań
do centrów i klubów integracji społecznej oraz prac społecznie użytecznych, korzystające
z poradnictwa specjalistycznego, a także osoby otrzymujące pomoc i wsparcie w PCPR na podstawie
30
31

Analiza oparta o sprawozdanie MPiPS-03. Dane dot. ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
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innych przepisów niż ustawa o pomocy społecznej (np. niepełnosprawni, dzieci z rodzin zastępczych,
usamodzielniani wychowankowie). Jak wynika ze sprawozdania OZPS w 2016 r. tak zdefiniowanych
klientów podstawowych jednostek pomocy społecznej było ponad 239,9 tys. Tego rodzaju wsparcie
oferowano w ośrodkach pomocy społecznej prawie 195,7 tys. mieszkańców małopolskich gmin,
natomiast w ramach zadań powiatowych – ponad 44,2 tys. klientów PCPR.
Ważną pozycją w świadczeniach niepieniężnych jest wspieranie najmłodszych mieszkańców
poprzez przyznawanie im prawa do korzystania z darmowych posiłków. W 2016 r. skorzystało z takiej
formy pomocy prawie 49 tys. najmłodszych Małopolan – o prawie 5,8 tys. mniej niż w 2015 r. (7,2%
ogółu mieszkańców do 18 r.ż. – 0,9 p. p. mniej niż przed rokiem)32.
Z 15 wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej przesłanek, które mogą być podstawą
udzielenia pomocy społecznej w Małopolsce od lat najczęstszą jest ubóstwo. W 2016 r. problem ten
dotykał 61,5% klientów pomocy społecznej. Oprócz ubóstwa można wyróżnić inne problemy, które
w ciągu ostatnich lat są dominujące w naszym regionie: długotrwała choroba (41,4% ogółu klientów
pomocy społecznej), bezrobocie (39,9%), niepełnosprawność (32,8%) oraz bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych (21,9% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej i 29,3% osób
w tych rodzinach). Pozostałe przyczyny przyznawania pomocy występują znacznie rzadziej lub
w ogóle.
Wykres 13: Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Małopolsce w 2016 r.
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Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z danej przyczyny w ogólnej liczbie klientów (l. osób w rodzinach
świadczeniobiorców). Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ sytuację wielu osób charakteryzuje występowanie kilku
problemów jednocześnie.
Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Analizując powody udzielania pomocy społecznej w ciągu ostatnich lat można zauważyć pewne
ogólne tendencje. Obserwowany jest stały wzrost odsetka klientów pomocy społecznej, którzy
otrzymują wsparcie z tytułu długotrwałej choroby (6,3 p. p. pomiędzy p. p. pomiędzy 2012 i 2016 r.)
32

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie Dane dot.
ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
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i niepełnosprawności (3,2 p. p. pomiędzy p. p. pomiędzy 2012 i 2016 r.). Jednocześnie zauważalny
jest spadek odsetka klientów pomocy społecznej, którzy otrzymują wsparcie z powodu bezrobocia
(7,7 p. p. pomiędzy 2013 i 2016 r.), a także ubóstwa (1,7 p. p. pomiędzy 2013 i 2016 r.)
oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (o 4,4 p. p. pomiędzy 2014 i 2016 r.).
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Wykres 14: Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Małopolsce w latach 2012 – 2016

Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z danej przyczyny w ogólnej liczbie klientów (l. osób w rodzinach
świadczeniobiorców). Podane wartości nie sumują się do 100%, ponieważ sytuację wielu osób charakteryzuje występowanie kilku
problemów jednocześnie.
Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Sytuacja w poszczególnych powiatach Małopolski pod względem powodów udzielania pomocy
społecznej jest bardzo zróżnicowana:


do powiatów, w których w roku 2016 najczęściej udzielano pomocy z powodu ubóstwa należały
powiaty: suski, gorlicki i dąbrowski (odpowiednio: 76,0%, 75,4% i 73,2% ogółu klientów pomocy
społecznej). Najmniejszy udział klientów, którzy skorzystali z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa
odnotowano w powiecie proszowickim (47,5%);



długotrwała lub ciężka choroba była najczęściej przesłanką do przyznania świadczeń w miastach
na prawach powiatu: Tarnowie (64,3%), Nowym Sączu (57,5%) i Krakowie (57,4%), najrzadziej zaś
– w powiecie olkuskim (po 28,6%);



bezrobocie było najczęściej powodem udzielania pomocy społecznej w 2016 roku w Nowym
Sączu (58,7%) i Tarnowie (57,2%) oraz powiecie chrzanowskim (57,5%). Relatywnie najrzadziej
z tej przyczyny z pomocy społecznej korzystali klienci w powiecie myślenickim (25,3%);



niepełnosprawność to znaczący problem klientów pomocy społecznej (wg odsetka korzystających
ze wsparcia z tej przyczyny) z: Tarnowa (42,5%), Krakowa (41,8%) i Nowego Sącza (41,6%).
Z kolei najrzadziej przyznawano pomoc biorąc pod uwagę tę przesłankę w powie brzeskim (23,4%).
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z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego najczęściej wsparcie otrzymywali klienci w powiecie chrzanowskim (57,0% osób
w rodzinach), a najmniejszy odsetek klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających
z pomocy z tego powodu wystąpił w powiecie myślenickim (18% osób w rodzinach);

Należy dodać, iż omówione powyżej przesłanki udzielania pomocy społecznej najczęściej występują
w tych samym powiatach co w poprzednich latach.
Mapa 11: Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Wśród wsparcia, jakie ośrodki pomocy społecznej oferują mieszkańcom są usługi opiekuńcze,
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy), a także specjalistyczne usługi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie) kierowane do osób potrzebujących
pomocy w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. W 2016 r.
w Małopolsce udzielono tego rodzaju pomocy łącznie 7 771 osobom33.
Najczęściej były oferowane usługi opiekuńcze będące zadaniem własnym gminy – 6 846 osobom
(o 325 osób więcej niż przed rokiem), z czego specjalistyczne usługi opiekuńcze – jedynie 292
klientom (o 69 więcej) na terenie 9 powiatów ziemskich (w 76 gminach) i w 2 miastach na prawach
powiatów (Kraków i Nowy Sącz). Z kolei specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami
psychicznymi objęto 925 osób (o 53 więcej niż w 2015 r.) zamieszkujące gminy 16 powiatów
33

Tu i danej analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
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ziemskich i 3 grodzkich Małopolski. Podobnie jak we wcześniejszych latach najwięcej usług
opiekuńczych (będących zadaniem własnym gminy) było oferowanych w 2016 r. w Krakowie (objęto
nimi 2 518 osób) i Tarnowie (644 osoby) oraz powiatach: chrzanowskim i oświęcimskim
(odpowiednio: 483 i 314 osób objętych usługami opiekuńczymi). Z kolei najmniej klientów skorzystało
z usług opiekuńczych w powiatach: suskim (22 osoby), dąbrowskim (54 osoby) i proszowickim
(56 osób). Również ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone
gminie) korzystali najczęściej, podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy Krakowa (454 osoby),
a także powiatu gorlickiego (106 osób). Tego rodzaju usługi nie były świadczone w ogóle także
w 2016 r. w gminach powiatu: brzeskiego, proszowickiego i suskiego. Z kolei pojedyncze osoby
otrzymały takie usługi w 21 gminach na terenie 10 powiatów: bocheński (w gminie Rzezawa),
krakowski (w gminach: Michałowice i Zabierzów), limanowski (w gminach: Łukowica i Mszana Dolna),
myślenicki (w gminie Pcim), nowosądecki (w gminach: Grybów, Łącko, Muszyna, Nawojowa i Rytro),
nowotarski (w gminach: Spytkowice i Szaflary), olkuski (w gminie Klucze), tarnowski (w gminach:
Ryglice, Skrzyszów i Tuchów), tatrzański (w gminach: Bukowina Tatrzańska i Zakopane), wadowicki
(w gminach: Tomice i Wieprz).
Mapa 12: Odsetek osób, którym udzielono wsparcia w postaci pracy socjalnej w liczbie ludności
w Małopolsce w 2016 r.
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Podstawową formą wsparcia, jaką oferują pracownicy socjalni, jest praca socjalna. Biorąc
pod uwagę wielkość wsparcia dla mieszkańców udzielonego w postaci pracy socjalnej w 2016 r.
w Małopolsce objęto tym rodzajem pomocy (wg sprawozdania OZPS) ponad 77,1 tys. rodzin i prawie
203,2 tys. osób w tych rodzinach, co stanowi 6,0% ludności województwa (o 1 p. p. mniej niż
w 2015 r.).
Analizując zakres tego rodzaju wsparcia udzielonego w poszczególnych powiatach Małopolski zwraca
uwagę fakt, iż największy odsetek mieszkańców objętych pracą socjalną był w powiecie limanowskim
(13,3%), nowosądeckim (12,2%), dąbrowskim i gorlickim (po 12,1%) i najmniej natomiast
w Krakowie (2,6%) oraz powiatach krakowskim (3,8%) i wielickim (4,2%).
Jednym z podstawowych narzędzi pracownika socjalnego w pracy z klientem pomocy
społecznej jest kontrakt socjalny. W 2016 r. małopolskie ośrodki pomocy społecznej zawarły
z klientami 4 304 kontraktów socjalnych (o 1 355 mniej niż przed rokiem, a o 4 964 mniej niż dwa
lata temu), a powiatowe centra pomocy rodzinie – 24 kontrakty (o 10 mniej niż w roku ubiegłym
i o 177 mniej niż w 2014 r.), które objęły łącznie 4 817 osób (2,5% świadczeniobiorców, o 0,2 p. p.
mniej niż w 2015 r.). Zwraca uwagę dalszy spadek (analizując od 2014 r.) odsetka klientów objętych
pracą poprzez kontrakt socjalny, co jest prawdopodobnie związane z zakończeniem realizacji
projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym uczestniczyła większość
małopolskich gmin, a kontrakty socjalne realizowane były głównie w ramach tych projektów
Mapa 13: Odsetek osób objętych kontraktami socjalnymi w liczbie osób, którym przyznano
świadczenia z pomocy społecznej w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.
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Należy dodać, iż wśród kontraktów zawartych w OPS 1 302 to umowy zawarte w ramach klubów
integracji społecznej (o 321 więcej niż w 2015 r.). Przy czym były one zawarte głównie w Krakowie –
1006 kontraktów. W pozostałych 12 powiatach zawarto od 1 do 78 kontraktów.
Analizując sytuację związaną z zawieraniem kontraktów socjalnych w poszczególnych powiatach
Małopolski w 2016 r. obserwuje się (podobnie jak w poprzednich latach), że największy odsetek
świadczeniobiorców objętych kontraktami obserwujemy w północnozachodniej części regionu
(powiaty: wadowicki (4,5%), chrzanowski i oświęcimski (po 4,4%), miechowski (4,1%) oraz w miastach
na prawach powiatu: Tarnowie (4,5%) Krakowie (3,9%), natomiast najmniejszą część klientów,
którym przyznano świadczenia, obejmuje się jednocześnie kontraktami w powiatach: limanowskim
(0,5%), brzeskim (0,8%) i nowosądeckim (1,5%) oraz w Nowym Sączu (1,4%).
Mapa 14: Liczba indywidualnych programów w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Odmianą kontraktu socjalnego są indywidualne programy pracy z klientem. Indywidualnym
programem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin
zastępczych itp. jednostki pomocy społecznej w powiatach i miastach na prawach powiatu objęły
w 2016 roku łącznie 1 467 osób (o 240 więcej niż rok wcześniej). Pracę z usamodzielniającą się
młodzieżą w oparciu o takie narzędzie najczęściej stosowano w Krakowie (334 programy) i Nowym
Sączu (82 programy) oraz powiatach: krakowskim (273 programy), chrzanowskim (114 programów)
i oświęcimskim (86 programów). Najmniej tego rodzaju wsparcia oferowano usamodzielnianym
wychowankom pieczy zastępczej w powiecie miechowski i dąbrowskim (po 4 programy). Pozostałe
powiaty realizowały od 9 do 73 programów.
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Indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego objęto w 2016 r. 338 osób (o 27 mniej
niż przed rokiem). Był on wdrażany we wszystkich trzech miastach na prawach powiatu
oraz w 5 gminach: miejsko-wiejskich Brzeszcze i Kęty p. oświęcimski, wiejskiej Jerzmanowice Przeginia p. krakowski, wiejskiej Klucze p. olkuski oraz wiejskiej Wieprz p. wadowicki. Najwięcej
indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego prowadzono w Krakowie, Nowym Sączu
i Tarnowie (odpowiednio: 131, 98 i 41).
Z kolei indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności objęto klientów jedynie
w 3 ośrodkach pomocy społecznej w gminach: miejsko-wiejskiej Brzeszcze p. oświęcimski
(4 programy), wiejskiej Klucze p. olkuski i miejskiej Gorlice p. gorlicki (po 1 programie) oraz w dwóch
miastach na prawach powiatu: Krakowie (207 programów) i Tarnowie (9 programów). Objęto nim
222 osób (aż o 116 więcej niż w 2015 r.).
Mapa 15: Odsetek dzieci objętych rządowym programem Rodzina 500 plus w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pozyskane dodatkowo
przez ROPS w Krakowie podczas zbierania sprawozdań OZPS.

W celu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest rządowy
program Rodzina 500 Plus polegający na przyznawaniu świadczeń wychowawczych mających
posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych
oraz wychowaniem dziecka. W Małopolsce w 2016 r. programem Rodzina 500 Plus objęto łącznie
prawie 252,4 tys. rodzin i ponad 404,9 tys. dzieci w tych rodzinach, co stanowi niemal 60% Małopolan
w wieku do 18 roku życia34. Największy odsetek dzieci i młodzieży objętych tych programem można
34

Tu i danej analiza oparta o dane pozyskane dodatkowo przez ROPS w Krakowie podczas zbierania sprawozdań OZPS.
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zauważyć w powiecie krakowskim (83,4% wszystkim Małopolan w wieku do ukończenia 18. roku
życia) i proszowicki (78,7%). Powiatami o najmniejszym odsetku najmłodszych mieszkańców regionu
był Kraków (44,5%) oraz powiaty: chrzanowski (47,5%), oświęcimski (52,3%) i olkuski (53,4%).
Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
w wysokości 500 zł netto miesięcznie. Przy czym zasiłek na pierwsze dziecko (definiowane jako
jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia) uzależnione jest
od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 800 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie lub
1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.
Na koniec roku 2016 r. programem Rodzina 500 Plus objęto w Małopolsce ponad 250,8 tys. rodzin
biologicznych i prawie 402 tys. dzieci w tych rodzinach. Świadczenia na pierwsze dziecko otrzymywały
rodziny w 2016 r. na prawie 146,2 tys. dzieci, co stanowi 21,6% Małopolan w wieku 0 – 18 lat.
Największy odsetek dzieci, na które pobierano zasiłek wychowawczy uzależniony od spełnienia
kryterium dochodowego był w powiecie krakowskim (30,2% dzieci i młodzieży do 18. roku życia)
i dąbrowskim (30,0%). Z kolei stosunkowo najmniej dzieci objętym tego rodzaju wsparciem było
w Krakowie (13,2%) i Tarnowie (16,4%).
Dla dzieci, żyjących we wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej adresowany jest
dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie
dziecka w placówce. Przysługuje on niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia
18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W 2016 r. w Małopolsce dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków
finansowych na utrzymanie dziecka w placówce objął łącznie 1 541 rodzin z rodzinnej pieczy
zastępczej (w tym 28 placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego) i 2 925 dzieci w tych
rodzinach.
Dla porównania warto przytoczyć dane dotyczące świadczeń rodzinnych. Podstawowymi
instrumentami tych świadczeń są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. Nabycie prawa do tych
świadczeń uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Prawo do nich ustala się na
podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, z uwzględnieniem
mechanizmu utraty i uzyskania dochodu. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto na osobę w rodzinie jeśli
jej członkiem jest niepełnosprawne dziecko. W 2016 r. Małopolsce zasiłki rodzinne i dodatki do
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zasiłków rodzinnych wypłacono łącznie prawie 108,7 tys. rodzinom (o ponad 6,1 tys. więcej niż przed
rokiem)35.
Elementem wsparcia rodziny jest także ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny, który funkcjonuje
od 2014 r. Jego celem jest wprowadzanie uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym przez
instytucje podległe właściwym ministrom, a także przez podmioty publiczne oraz niepubliczne,
polegających na korzystniejszym od ogólnie obowiązującym dostępie do towarów, usług lub innych
form działalności. W Małopolsce na koniec 2016 r. tym programem objęto łącznie prawie 41,4 tys.
rodzin36. Najwięcej kart wydano w powiatach: nowosądeckim (4 213 rodziny objęte programem),
krakowskim (4 093 rodziny) i limanowskim (4 218 rodzin). Najmniej zaś w powiatach: dąbrowskim
(595 rodzin), proszowickim (529 rodzin), chrzanowskim (656 rodzin) i miechowskim (657 rodzin).
Należy dodać, iż kilka gmin wykazało w formularzu OZPS, że realizują dodatkowo także własne
programy. Lokalne Karty Dużej Rodziny funkcjonujące w 10 gminach (Biecz p. gorlicki, Bochna
p. bocheński, Brzesko p. brzeski, Bukowno p. olkuski, Nowy Targ p. nowotarski, Myślenice
i Sułkowice p. myślenicki, Spytkowice i Wadowice p. wadowicki, Wieliczka p. wielicki,
a także w mieście Tarnów oraz powiecie tarnowskim) obejmowały wsparciem na koniec 2016 r. 8 341
rodzin. Najwięcej takich kart zostało wydanych w 2016 r. Tarnowie (4 109 rodzinom) i w gminie
Bochnia p. bocheński (1 454 rodzinom).
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcie
zapewniają powołani w tym celu organizatorzy pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny jest
prowadzone w gminach i powiatach37.
W małopolskich ośrodkach pomocy społecznej pomoc w opiece i wychowaniu dziecka prowadzona
była w 2016 r. przez 308 asystentów rodziny oferując wspieracie 3 021 rodzinom (o 292 rodzin więcej
niż przed rokiem), które stanowią 4,1% ogółu rodzin świadczeniobiorców w gminach (o 0,6 p. p.
więcej niż przed rokiem). Stosunkowo największy odsetek rodzin świadczeniobiorców wspierano
w powiatach: tatrzańskim (7,4%), bocheńskim (6,7%), krakowskim (6,6%) i wielickim (6,5%).
Natomiast najmniej rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny powiecie nowosądeckim
(2,7%) oraz w powiecie limanowskim (2,9%). W miastach na prawach powiatów odsetek ten wynosił:
w Krakowie – 3,1% i Tarnowie – 3,4%, a w Nowym Sączu – 2,7%. Należy jednak zaznaczyć,
iż te jednostki prowadzą także wsparcie w ramach realizacji powiatowych zadań ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

35

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
Brak danych z Krakowa. Tu i danej analiza oparta o dane pozyskane dodatkowo przez ROPS w Krakowie podczas zbierania sprawozdań
OZPS
37
Tu i danej analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
36
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W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która pomaga rodzinie
przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego,
czy kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Jednak takie wsparcie poza
Krakowem (jedna rodzina wspierająca) nie było oferowane rodzinom w Małopolsce w 2016 r.
Z kolei w powiatach dla wsparcia rodzin zastępczych w powiatowych centrach pomocy rodzinie
w 2016 r. zatrudniano 89 koordynatorów pieczy zastępczej (o 3 mniej niż rok wcześniej).
W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem (przez rodzinę zastępczą
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona
38

rodzinie pomocowej . W Małopolsce w 2016 r. w celu pełnienia takiej funkcji podpisano umowy
w 10 powiatach ziemskich i 2 grodzkich z 58 rodzinami. Najwięcej takich rodzin oferowało swoje
wsparcie w Krakowie (19 rodzin pomocowych) i Nowym Sączu (10 rodzin pomocowych).
W powiecie krakowskim funkcjonowało 7 rodzin pomocowych, w chrzanowskim – 6, w wielickim –
4, a w tarnowskim – 3 takie rodziny, w gorlickim, oświęcimskim i suskim – po 2. W pozostałych trzech
powiatach (limanowskim, nowotarskim i miechowskim) zawarto umowy z jedną rodziną, która
pełniła funkcję rodziny pomocowej. Natomiast w 10 kolejnych powiatach (w tym w Tarnowie)
nie było żadnej rodziny w 2016 r., która pełniłaby taką funkcję.
Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu
swoich problemów życiowych, pomoc społeczna zobowiązana jest świadczyć poradnictwo
specjalistyczne. Według danych zgromadzonych w formularzu oceny zasobów pomocy społecznej
w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej w 2016 r. oferowano tego rodzaju wsparcie łącznie
ponad 6,2 tys. rodzinom, a tym samym prawie 17,2 tys. osób w tych rodzinach, co stanowi
0,5% mieszkańców Małopolski. W 2016 r. wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego
najczęściej otrzymywali klienci pomocy społecznej w powiecie miechowskim (2,5%), chrzanowskim
(1,8% ogółu mieszkańców), limanowski (1,2%) i w Nowym Sączu (1%). Relatywnie najmniej osób
skorzystało z takiego wsparcia w powiecie suskim (0,07%).
Dodatkowo w Krakowie w 2016 r. (jak wynika z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Krakowie za rok
2016) ze wsparcia w ramach poradnictwa psychologicznego świadczonego przez pracowników MOPS
skorzystały 343 osoby, w ramach poradnictwa prawnego 1 392 osoby. Udzielono łącznie 7 646 porad,
w tym 4 076 porad prawnych oraz 3 570 porad psychologicznych39.

38
39

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Informacje pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2016, MOPS w Krakowie, Kraków 2017.
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Mapa 16: Odsetek osób, którym udzielono wsparcia poprzez poradnictwo specjalistyczne w OPS
w liczbie ludności w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie. Dane
dot. ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Oprócz wsparcia klientów poprzez specjalistyczne poradnictwo w ramach OPS, tego typu pomoc jest
oferowana również poprzez wydzielone w tym celu jednostki. Jak wynika z danych zgromadzonych
w formularzu OZPS w ramach takiej formy wsparcia w 2016 r. w 90 jednostkach specjalistycznego
poradnictwa (w tym 13 odrębnych jednostki OPS oraz 60 funkcjonujących w ramach struktury OPS;
4 odrębne jednostki trzech PCPR oraz 7 funkcjonujących w ramach struktury trzech Centrum, a także
4 jednostki w Krakowie i 2 – w Tarnowie) udzielono wsparcia prawie 9 tys. osobom w ramach tego
zadania. Jednak szerzej zostanie to omówione w dalszej części raportu (w rozdziale dotyczącym
infrastruktury wsparcia mieszkańców).
Natychmiastową

specjalistyczną

pomocą

w

ramach

interwencji

kryzysowej

objęto

w małopolskich OPS w 2016 r. łącznie prawie 1,2 tys. rodzin i ponad 2,7 tys. osób w tych rodzinach,
co stanowi 1,4% ogółu ludności objętej świadczeniami z pomocy społecznej, a 0,1% mieszkańców
regionu40. Największy odsetek osób, którym udzielono tego rodzaju wsparcia można odnotować
w powiecie olkuskim (5,7%), miechowskim (5,6%) i w Nowym Sączu (4,9%). Z kolei niewielki poziom
świadczeń tego rodzaju można zaobserwować w powiatach: dąbrowskim, tatrzański i suskim
(wsparcie udzielono odpowiednio: 1, 3 i 5 rodzinom).
40

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
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Oprócz wsparcia klientów poprzez interwencję kryzysową w ramach OPS, tego typu pomoc jest
oferowana również poprzez wydzielone w tym celu jednostki PCPR. Jak wynika z danych
zgromadzonych w formularzu OZPS w 2016 r. z pomocy w 11 ośrodkach interwencji kryzysowej
skorzystało prawie 9 tys. osób. Jednak szerzej zostanie to omówione w dalszej części raportu
(w rozdziale dotyczącym infrastruktury wsparcia mieszkańców).
Mapa 17: Odsetek osób, którym udzielono wsparcia poprzez interwencję kryzysową w OPS
w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Jednostki pomocy społecznej udzielają pomocy także osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie. W Małopolsce funkcjonuje system wspierania rodzin dotkniętych przemocą oparty
o działanie interdyscyplinarne. Działania rozpoczęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie w 2010 roku, objęły swym zasięgiem wszystkie
powiaty w województwie małopolskim.
Samorząd Województwa Małopolskiego od lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia skali
zjawiska przemocy w rodzinie w Małopolsce, w szczególności poprzez inicjowanie i wdrażanie
rozwiązań interdyscyplinarnych i systemowych oraz integrację środowiska osób i instytucji
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W Województwie Małopolskim obowiązujący do 2020 r. Małopolski Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (MPPPwR) jest wyrazem interdyscyplinarnego, systemowego podejścia
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do zjawiska przemocy w rodzinie oraz integracji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie
temu zjawisku w województwie małopolskim, przy zachowaniu zasady subsydiarności. MPPPwR
został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w 2015 r.
Program dąży do rozwoju spójnego, wielopoziomowego, interdyscyplinarnego, komplementarnego
i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania podejmowane
w czterech obszarach:
Obszar I. Postawy i zachowania wolne od przemocy;
Obszar II. Zasoby informacyjne;
Obszar III. Kompetentne służby;
Obszar IV. Instytucje zorientowane na profilaktykę i skuteczną interwencję.
Program jest realizowany przez ROPS w Krakowie, we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego,

jednostkami

organizacyjnymi

pomocy

społecznej,

administracją

rządową,

w szczególności Wojewodą Małopolskim, organizacjami pozarządowymi, Komendą Wojewódzką
Policji i jednostkami podległymi, instytucjami i organizacjami oświatowymi, instytucjami służby
zdrowia. ROPS w Krakowie odpowiedzialny jest również za coroczny monitoring Programu, w celu
sprawdzenia stanu realizacji zaplanowanych w nim zadań.
Realizując zadania określone w programie, ROPS w Krakowie w 2016 roku:


zorganizował szkolenie w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
„Diagnoza. Plan. Realizacja. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc?”
(59 uczestników),



zorganizował wojewódzką konferencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
pn. „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc” (153 uczestników),



zorganizował seminaria dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
z zakresu metodyki pracy z osobami uwikłanymi w przemoc oraz realizacji procedury Niebieskie
Karty, w których uczestniczyły 184 osoby;



zorganizował spotkania superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych
(24 uczestników);



zorganizował spotkanie grupy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołanej w 2012 r.
w ramach Regionalnej Platformy Współpracy, w skład której wchodzą osoby koordynujące
zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym, przedstawiciele
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Policji.
W spotkaniach grupy uczestniczą również zapraszani eksperci z różnych obszarów
przeciwdziałania przemocy, w zależności od tematyki poruszanych zagadnień. Celem grupy jest:


wzmocnienie współpracy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
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poprawa przepływu informacji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,



identyfikacja kluczowych trudności i problemów w realizacji zadań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym rozwiązań systemowych,




popularyzacja dobrych praktyk.

zrealizował kolejną edycję projektu pn. „Więzienie WIĘZI nie więzi”, mającego na celu
podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców odbywających karę pozbawienia wolności,
w której udział wzięło 14 uczestników. W 2017 roku odbędzie się już siódma edycja tego
projektu. W każdej edycji projektu przewiduje się przeprowadzenie 40 godzin warsztatów
doskonalących kompetencje wychowawcze oraz odbudowujących relacje rodzicielskie wśród
osób skazanych posiadających dzieci,



zorganizował VII edycję Małopolskiego Konkursu Przeciw przemocy na najlepsze działania
interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki
administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe,



przeprowadził diagnozę realizacji ustawy w zakresie opracowywania i wdrażania lokalnych
programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie – opracowano w tym zakresie bazę jednostek
samorządu terytorialnego.
Jedną z metod pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie jest objęcie ich programem

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Takie programy funkcjonowały w 2016 r. w 14 małopolskich
powiatach i 3 miastach na prawach powiatów. Łącznie objęto nimi 285 osób (o 17 osób więcej niż
w 2015 r.). Najwięcej sprawców przemocy objęto takim programem w Tarnowie (52 osób)
i powiecie bocheńskim (24 osoby). Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych nie funkcjonował
w 5 powiatach (miechowskim, nowosądeckim, oświęcimskim, suskim i wadowickim).
Pomoc na usamodzielnienie przyznano w 2016 r. w Małopolsce 1 389 osobom opuszczającym
(po osiągnięciu pełnoletności) rodzinne formy pieczy zastępczej, placówkę opiekuńczowychowawczą lub inne instytucje, o których mowa w art. 88 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej41
(o 87 osób mniej niż przed rokiem i o 234 osób mniej niż w 2014 r.). Największą grupę osób, które
otrzymały takie świadczenia, stanowili byli wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka (880 osób). Najwięcej osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą i otrzymujących
różnorodnego rodzaju wsparcie było w Krakowie (181 osób) oraz w powiatach: krakowskim (59),
41

Instytucje, o których mowa w art. 88 Ustawy o pomocy społecznej to: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

55

nowotarskim i oświęcimskim (po 53 osoby). Natomiast najmniej takich osób było w powiatach:
dąbrowskim (13 osób), proszowickim (14) i tatrzańskim (15).
Z kolei pełnoletnich osób, które otrzymywały pomoc po opuszczeniu placówek opiekuńczowychowawczych było w 2016 r. w regionie łącznie 394. Największa ich liczba była w Krakowie
(117 osób) i Tarnowie (28) oraz w powiatach chrzanowskim, krakowskim i oświęcimskim
(po 25 osób). Z kolei najmniej osób otrzymało wsparcie na usamodzielnienie w powiecie dąbrowskim,
proszowickim i suskim (odpowiednio: 2, 3 i 5 osób).
Najmniejszą grupę spośród młodych usamodzielnianych osób otrzymujących wsparcie stanowiły
osoby opuszczające takie instytucje takich jak: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, itp. W 2016 r. wsparcie takie otrzymało 115 usamodzielnianych osób
w 17 powiatach i 3 miastach na prawach powiatów. Najwięcej opuszczających tego typu jednostki
otrzymało wsparcie w Krakowie (34 osób), w powiecie chrzanowskim (13 osób), w Nowym Sączu
i powiecie oświęcimskim (po 10 osób). W pozostałych powiatach taką pomoc otrzymało
od 1 do 7 osób. Pomocy na usamodzielnienie dla omawianej grupy w ogóle nie udzielano w 2016 r.
w powiatach: proszowickim i tarnowskim.
Mapa

18: Liczba pełnoletnich osób, którym przyznano pomoc na usamodzielnienie
w Małopolsce w 2016 r. (opuszczający pieczę zastępczą i inne instytucje)
Liczba pełnoletnich osób w Małopolsce,
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.
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VI

ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ OTOCZENIA

Kadra pomocy społecznej42
Kadra jednostek pomocowych, to jeden z ważniejszych czynników wpływających na poziom
usług i rozwój instrumentów wsparcia mieszkańców. W 2016 r. w ośrodkach pomocy społecznej
w całej Polsce zatrudniano 54 670 pracowników (o 2 297 więcej niż przed rokiem). Natomiast
małopolskie ośrodki pomocy społecznej zatrudniały w tym czasie 4 363 pracowników43 (o 375
więcej niż przed rokiem), w tym ośrodki w miastach na prawach powiatów – 1 059 osób. Ośrodki
gminne (bez MOPS grodzkich) zatrudniały średnio 18 osób. Między ośrodkami pomocy społecznej
w Małopolsce ciągle istniały jednak duże różnice dotyczące wielkości zespołów. Najczęściej liczyły
one do 20 pracowników - 130 jednostek (w 2015 r. - 140), w tym 61 jednostek zatrudniających
do 10 pracowników (w 2015 r. - 74). Istniały ośrodki, gdzie zatrudnia się trzech (3 jednostki –
Bolesław p. dąbrowski, Mucharz p. wadowicki i Radziemice, p. proszowicki) lub czterech
pracowników (1 jednostka: Gręboszów p. dąbrowski). Z drugiej strony funkcjonowało 17 dużych
jednostek, zatrudniających powyżej 40 pracowników (od 44 do 76 osób). Zupełnie innymi
jednostkami, pod względem liczebności kadry są miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów
grodzkich (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów), które zatrudniają największą liczbę pracowników,
odpowiednio: 755, 131 i 173. Należy jednak pamiętać, iż oprócz zadań gminy realizują one także
zadania powiatów z zakresu pomocy społecznej.
W 2016 roku podobnie jak rok wcześniej w ośrodkach pomocy społecznej w całym kraju było
zatrudnionych prawie 19,7 tysiąca pracowników socjalnych. Natomiast w małopolskich ośrodkach
pomocy społecznej zatrudniano w tym czasie 1 673 pracowników socjalnych – o 12 mniej niż w roku
2015.
W Polsce na jednego pracownika socjalnego w gminie w 2016 r. przypadało średnio 1 952 osoby44,
natomiast w województwie małopolskim – 2 022 mieszkańców (w 2015 r. - 2002) lub 46 rodzin
i osób samotnie gospodarujących (w 2015 r. - 50), objętych pracą socjalną (w kraju wskaźnik ten był
nieco wyższy i wyniósł 47 rodzin). O ile w zakresie wskaźnika dotyczącego liczby rodzin objętych pracą
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W odniesieniu do całości rozdziału dane dotyczące Polski pochodzą ze Sprawozdania MPIPS-03. Dane dla Małopolski pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.
43
Łączna liczba osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę w przeliczeniu na osoby. Do kadry jednostki zaliczono również osoby
zatrudnione na zastępstwo oraz osoby na urlopach macierzyńskich. Natomiast nie zaliczono osób na urlopach wychowawczych,
opiekuńczych i bezpłatnych. Stan na dzień 31.12.2016 r.
44
Zgodnie z ustawą każdy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby
rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze
czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących (dodatkowe kryterium obowiązujące, zgodnie z zapisami Ustawy
z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, które weszło w życie z dniem 01.01.2015 r. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia
w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych).
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socjalną przypadających na 1 pracownika socjalnego Małopolska w 2016 r. spełnia ustawowy wymóg,
o tyle w kwestii wskaźnika odnoszącego się do liczby mieszkańców przypadających na 1 pracownika
socjalnego w OPS, województwo małopolskie przekroczyło nałożony przez ustawodawcę limit.
W ciągu ostatnich kilku lat w Małopolsce obserwuje się pogłębianie tego zjawiska.
Wykres 15: Średnia liczba mieszkańców Małopolski na 1 pracownika socjalnego w OPS w latach
2013 – 2016
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za lata: 2013 - 2016. Dane pochodzą ze
sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie. Dane dot. ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Mapa 19: Średnia liczba mieszkańców Małopolski na 1 pracownika socjalnego w OPS w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na podstawie danych za 2016 r. Dane dotyczące Polski pochodzą
ze Sprawozdania MPIPS-03, a dla Małopolski pochodzą ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie. Dane
dot. ludności – GUS – Baza Demografia, dostęp z dnia 10.05.2017 r.

Uśrednione dane dla regionu dotyczące „obciążenia” pracowników socjalnych biorąc pod uwagę
liczbę mieszkańców nie odzwierciedlają sytuacji w poszczególnych powiatach. Więcej niż założone
w Ustawie o pomocy społecznej 2 000 mieszkańców przypadało na 1 pracownika socjalnego w 2016
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roku w 11 małopolskich powiatach (średnia z gmin). Należy także dodać, iż ciągle jeszcze
funkcjonowały w regionie ośrodki pomocy społecznej, w których zatrudniano mniej niż wymaganych
3 pracowników socjalnych. Dotyczy to 17 gmin (rok wcześniej 10): Czchów, Gnojnik i Iwkowa (p.
brzeski), Bolesław, Gręboszów i Mędrzechów (p. dąbrowski), Bystra – Sidzina (p. suski), Nowe
Brzesko, Pałecznica i Radziemice (p. proszowicki), Polanka Wielka (p. oświęcimski), Kozłów
i Książ Wielki (p. miechowski), Rytro (p. nowosądecki), Mucharz (p. wadowicki), Wietrzychowice
(p. tarnowski) i Żegocina (p. bocheński).
Należy dodać, iż w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej wykorzystując środki
Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016 r. finansowano zatrudnienie 65 pracowników
socjalnych, czyli 3,9% ogółu tych pracowników w regionie (w 2015 r. 148).
Mapa 20: Odsetek pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w Małopolsce
posiadających wyższe wykształcenie w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. pochodzą ze sprawozdania
OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Prawie 65,5% pracowników socjalnych regionu zatrudnionych w ośrodkach pomocy
społecznej posiadało w 2016 r. wyższe wykształcenie (o 1,1 p. p. więcej niż rok wcześniej). Jednak
poziom wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych był znacznie zróżnicowany terytorialnie.
Najczęściej wykształcenie wyższe posiadali pracownicy socjalni w powiecie krakowskim (81,0%),
natomiast najrzadziej – w powiecie gorlickim (41,7%). Generalnie można stwierdzić, iż największy
odsetek pracowników socjalnych z wyższym wykształceniem był w 2016 r. w okolicach Krakowa i na
zachodzie regionu, najmniej korzystne wskaźniki notowano na wschodzie województwa. Należy
dodać, iż były gminy, w których wszyscy pracownicy socjalni posiadali wykształcenie wyższe
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(26 jednostek – tak jak rok wcześniej), ale i takie, w których żaden pracownik socjalny
nie legitymował się nim (7 jednostek, o 2 mniej niż przed rokiem).
99 małopolskich pracowników socjalnych (blisko 6%) legitymowało się w 2016 r.
specjalizacjami zawodowymi II stopnia. Tego rodzaju specjalizację posiadali głównie pracownicy
socjalni w powiecie chrzanowskim (24,6%), w Nowym Sączu (19,6% pracowników socjalnych OPS)
oraz w powiatach: oświęcimskim (18,3%) i olkuskim (14,0%). Z kolei żaden pracownik socjalny
w ośrodkach pomocy społecznej powiatów: miechowskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego
i wielickiego nie posiadał specjalizacji zawodowej II stopnia.
Mapa 21: Pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej w Małopolsce posiadający I i II stopień
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w 2016 r.
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Źródło: : Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Według sprawozdania OZPS w 2016 roku w województwie małopolskim zatrudnionych było
308 asystentów rodziny (o 39 więcej niż przed rokiem i o 60 niż w roku 2014) w 176 gminach.
W porównaniu do roku 2015 zmniejszyła się liczba gmin, które nie oferowały mieszkańcom wsparcia
asystenta rodziny o kolejnych 7 jednostek. Asystenci rodziny zatrudnieni byli we wszystkich gminach
14 powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego,
limanowskiego,

nowotarskiego,

oświęcimskiego,

suskiego,

tarnowskiego,

tatrzańskiego,

wadowickiego i wielickiego oraz 3 powiatach grodzkich. W 2016 r. w 6 gminach (rok wcześniej w 13)
rodzinom nie oferowano usług asystenta. Małopolskie gminy zatrudniały od 1 do 30 asystentów
(w Krakowie), najczęściej po jednym (116 gmin).
W 2016 roku gminy otrzymały do realizacji nowe zadanie w zakresie rządowego programu
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus. W 171 gminach obsługą programu
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zajmowały się ośrodki pomocy społecznej, a w 11 zadanie to realizowane było przez urzędy gmin.
W związku z nowym zadaniem w 140 małopolskich ośrodkach pomocy społecznej zatrudniono 370
osób. Ośrodki pomocy społecznej wskazały informacje dotyczącą 179 pracowników zatrudnionych
w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus. Z uzyskanych w trakcie zbierania sprawozdań OZPS
za 2016 rok informacji wynika, że 107 osób zostało zatrudniono na etat w różnym wymiarze –
od 1/4 etatu do całego. Wykorzystano także inne formy zatrudniania pracowników do obsługi tego
zadania (42 osoby), jak: umowy zlecenia (zatrudniono 23 osoby), czy staże (12 osób), itp. Natomiast
30 osób otrzymało zwiększony zakres obowiązków z tego tytułu.
Ośrodki pomocy społecznej były najczęściej zarządzane jednoosobowo – 157 jednostek. Jedynie
w dwóch miastach na prawach powiatu (Tarnów i Nowy Sącz) i w 21 ośrodkach gminnych zespół
zarządzających był dwuosobowy, a w Krakowie i w Myślenicach - czteroosobowy. Łącznie
w Małopolsce OPS zarządzało 211 dyrektorów, czy kierowników oraz ich zastępców. Spośród 211
osób kadry kierowniczej małopolskich OPS 156 osób legitymowało się wyższym wykształceniem
(blisko 74%, o 5,3 p. p więcej niż rok wcześniej). Wyższe wykształcenie posiadali niezmiennie
wszyscy przedstawiciele kadry kierowniczej w miastach na prawach powiatu (Kraków, Nowy Sącz
i Tarnów) i 124 OPS, w tym tak jak przed rokiem wszystkich ośrodków powiatu chrzanowskiego,
olkuskiego i oświęcimskiego. Natomiast w 50 OPS kadra kierownicza nie posiadała wyższego
wykształcenia i wszystkie te jednostki kierowane były jednoosobowo.
Z kolei wymóg posiadania przez kadrę kierowniczą OPS specjalizacji z organizacji pomocy
społecznej spełniało 197 osób z kadry zarządzającej (93,4%). W 10 powiatach ziemskich i 3 grodzkich
województwa wszyscy spośród kadry zarządzającej OPS posiadali specjalizację z organizacji pomocy
społecznej, natomiast w 6 ośrodkach kadra kierownicza nie posiadała takiej specjalizacji, przy czym
w 2 z nich nie posiadała również wykształcenia wyższego.
W powiatowych centrach pomocy rodzinie w Małopolsce, realizujących powiatowe zadania
pomocy społecznej, w 2016 r. zatrudniano łącznie 396 pracowników (o 18 więcej niż przed rokiem,
w Polsce – 6 766). Przeciętnie w jednym centrum, podobnie jak przed rokiem, zatrudnionych było
blisko 21 osób. Jednak należy dodać, że także w tym przypadku istniały dość duże różnice
w zatrudnieniu pomiędzy tego typu jednostkami – liczba pracowników w poszczególnych centrach
wynosiła od 6 (p. dąbrowski) do 38 (p. krakowski). W małopolskich PCPR w 2016 r. zatrudniano 65
pracowników socjalnych (o 7 więcej niż przed rokiem) i stanowili oni średnio 16,4% ogółu osób
zatrudnionych w tego typu jednostkach (15,3% w 2015 r.). Liczba pracowników socjalnych
w powiatowych centrach pomocy rodzinie wahała się od 1 (PCPR brzeski, dąbrowski, nowotarski,
proszowicki i tatrzański) do 9 (PCPR wielicki). W ramach projektów systemowych Poddziałania 7.1.2
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PO KL w PCPR zatrudniano w 2016 r. 8 pracowników socjalnych (rok wcześniej – 6) – 3 w powiecie
chrzanowskim, po 2 w powiecie oświęcimskim i olkuskim oraz 1 w powiecie bocheńskim.
W powiatowych centrach pomocy rodzinie prawie wszyscy pracownicy socjalni posiadali wyższe
wykształcenie (ponad 95%).
W powiatowych centrach pomocy rodzinie w 2016 r. zatrudnionych było łącznie 89 koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej, o 3 mniej niż w roku 2015.
19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie kierowało 27 dyrektorów i ich zastępców
(zatrudnionych w 8 PCPR). Wszyscy kierujący tymi jednostkami posiadali wyższe wykształcenie,
a specjalizację z organizacji pomocy społecznej posiadało 25 osób (blisko 93%), w tym wszyscy
zarządzający w 17 centrach.
Warto wspomnieć, że w 23 jednostkach, czyli w 17 OPS, 5 PCPR i MOPS Nowy Sącz
zaangażowano w 2016 roku 307 wolontariuszy45. Najwięcej wolontariuszy angażowano niezmiennie
w ośrodku pomocy społecznej w Libiążu - powiat chrzanowski (86 osób), a wśród PCPR w powiecie
olkuskim – 42. Jednocześnie w 109 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Małopolsce
(rok wcześniej w 106), w tym: w 91 OPS (w 2015 r. w 88), 16 PCPR i 2 MOPS w 2016 r. zatrudniano
245 stażystów. W OPS najczęściej pracowały 1 lub 2 takie osoby46.

45
46

Suma wszystkich osób zatrudnianych w ciągu całego roku. Bez danych dla Krakowa.
Analiza oparta o sprawozdania OZPS. Brak danych dla Krakowa.

62

Infrastruktura wsparcia mieszkańców
Wspierając mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rodzinnych, gminy
i powiaty Małopolski podejmują szereg działań oraz organizują infrastrukturę socjalną
w ramach systemu pomocy społecznej i jego otoczenia. Dla zapewnienia mieszkańcom o określonych
problemach i potrzebach kompleksowego wsparcia, pomoc profilowana jest często na konkretne
grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
RODZINA47
Mieszkańcom w trudnej sytuacji gminy i powiaty udzielają wsparcia m. in. poprzez interwencję
kryzysową i poradnictwo specjalistyczne. Zgodnie ze zgromadzonymi w formularzu OZPS danymi
w województwie małopolskim w 2016 roku funkcjonowało 11 ośrodków interwencji kryzysowej
w 8 powiatach i 3 miastach na prawach powiatu. Jednak mieszkańcy 11 powiatów ciągle jeszcze
w 2016 r. nie mieli dostępu na swoim terenie do usług ośrodka interwencji kryzysowej – powiaty:
brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski,
tarnowski i wielicki. Należy jednak dodać, iż w powiecie krakowskim podpisano porozumienie,
na mocy którego mieszkańcy korzystają ze wsparcia OIK w Krakowie. Także w powiecie tarnowskim
w 2016 r. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla powiatu tarnowskiego powierzone zostało
Miastu Nowy Sącz na mocy stosownego porozumienia.
Mapa 22: Ośrodki interwencji kryzysowej w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie n na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.
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Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane pozyskane z MOPS w Krakowie.
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Warto dodać, iż w 2017 r. cztery powiaty: bocheński, chrzanowski, gorlicki i myślenicki złożyły wnioski
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej
Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi
opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia
i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. Dofinansowanie to obejmuje wsparcie na rozwój
istniejących OIK, pod warunkiem dorównania do standardu określonego dla nowych OIK
lub (w przypadku ośrodków spełniających ten standard) rozszerzenie oferty usług świadczonych przez
dany ośrodek lub zwiększenia liczby osób obejmowanych wsparciem w ramach danego ośrodka.
Małopolskie ośrodki interwencji kryzysowej oferujące wsparcie dla mieszkańców, zatrudniały
w sumie 147 pracowników. Jednostki te dysponowały łącznie 94 miejscami pobytu, a z ich pomocy
skorzystało w ciągu 2016 roku 8 955 osób (w tym 4 055 osób w Krakowie, 2 089 – w Nowym Sączu
i 904 osoby w Tarnowie).
Według danych wykazanych w sprawozdaniu OZPS w 2016 roku na terenie województwa
funkcjonowały łącznie 23 jednostki specjalistycznego poradnictwa finansowane zarówno przez gminy
(19 JSP), jak i powiaty (4 JSP). 17 z nich funkcjonowało jako jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, natomiast prowadzenie 6 JSP (4 w Krakowie i 2 w Tarnowie) zlecono organizacjom
pozarządowym.
Mapa 23: Jednostki specjalistycznego poradnictwa oraz innego rodzaju placówki specjalistycznego
poradnictwa w Małopolsce w 2016 r.
Liczba JSP w Małopolsce
w ujęciu powiatowym:

Miechowski
Olkuski
Dąbrowski
Krakowski

Proszowicki

5 - 7 JPS
12 -17 JPS

Odrębne jednostki pomocy społeczne:
Tarnów

Kraków

Chrzanowski

brak JPS
1 JPS
2 - 4 JPS

Oświęcimski
Brzeski

Wielicki
Wadowicki

Myślenicki

Bocheński

1
Tarnowski

4

Funkcjonujące w strukturach OPS lub PCPR:

Limanowski

Suski

Nowy Sącz
Gorlicki
Nowotarski

Nowosądecki

1
Tatrzański

16

Małopolska: 90, w tym:
będące odrębnymi jednostkami:
23
funkcjonujące w strukturach OPS lub PCPR: 67

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

64

Tego rodzaju jednostki zlokalizowane były na terenie 13 z 22 małopolskich powiatów. W 2016 r.
JSP nie funkcjonowały w Nowy Sączu i powiatach: brzeskim, dąbrowskim, limanowskim,
miechowskim, oświęcimskim, proszowickim, suskim i tatrzańskim. Najwięcej JSP funkcjonowało
w Krakowie (4 JSP) i na terenie powiatu wadowickiego (3 JSP). Po 2 JSP w 2016 r. były w pięciu
powiatach: krakowskim, nowotarskim, tarnowskim, wielickim oraz w Tarnowie, natomiast po 1 JSP
było w 6 powiatach: bocheńskim, chrzanowskim, gorlickim, myślenickim, nowosądeckim, i olkuskim.
Łącznie w regionie skorzystało ze wsparcia takich placówek 8 695 osób, zatem 546 osób mniej niż
w roku poprzednim, podobnie jak w 2015 roku najwięcej w 2 miastach na prawach powiatu
w Tarnowie – 4153 osób (925 osób więcej niż rok wcześniej) i w Krakowie – 1 805 osób oraz powiecie
chrzanowskim (727 osób).
W sprawozdaniu OZPS wykazano prowadzenie także innego rodzaju placówki specjalistycznego
poradnictwa. W sumie funkcjonowało ich w strukturach podstawowych jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej 67 na terenie 17 z 22 powiatów. Pośród nich najczęściej opisywano je jako:
punkty informacyjne, konsultacyjne oraz udzielające wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz
punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu lub narkotyków,
czy też bardziej ogólnie jako punkt wsparcia i informacji. Spośród 67 takich form wsparcia
mieszkańców 60 było prowadzonych przez gminy, a 7 przez powiaty. Najwięcej z nich było
w

powiecie

bocheńskim

(16

punktów).

Z

kolei

10

jednostek

konsultacyjnych

było

w powiecie krakowskim, 6 w powiecie olkuskim, a po 4 takie jednostki w powiatach: nowosądeckim
i nowotarskim. Po trzy takie punkty były w powiatach: limanowski, miechowskim, myślenickim,
oświęcimskim oraz wielickim natomiast po dwie w powiatach: brzeskim, chrzanowskim,
proszowickim, tarnowskim i wadowickim. Tylko jedna tego typu placówka funkcjonowała w powiecie
gorlickim i tatrzańskim.
Formą wsparcia w obszarze zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych są
mieszkania chronione, które jednocześnie stanowią, w formie instytucjonalnej, m.in. pomoc
w usamodzielnianiu. Zgodnie z danymi wykazanymi w formularzu oceny zasobów pomocy społecznej
w 2016 roku funkcjonowało w Małopolsce łącznie 96 mieszkań chronionych (o 15 więcej niż rok
wcześniej). 130 gmin oraz 7 powiatów nie wykazało, że dysponuje mieszkaniami chronionymi
w swoich zasobach. Mieszkania chronione w Małopolsce oferowały łącznie 396 miejsc (o 60 miejsc
więcej niż przed rokiem), a w ciągu roku skorzystało z nich 256 osób (o 66 osób więcej niż w 2015
roku). Wśród wykazanych mieszkań chronionych 75 prowadzonych było przez jednostki samorządu
terytorialnego (w tym 59 przez 49 gmin i 16 przez 12 powiatów), a pozostałe 21 mieszkań
prowadzonych było przez jednostki zewnętrzne na zlecenie 4 gmin (Kraków, Tarnów, Uście Gorlickie
i Wieliczka p. wielicki). Najczęściej mieszkania chronione dedykowane były wszystkim osobom
wskazanym w art. 53.1 ustawy o pomocy społecznej. Nierzadko wskazywano jednak także konkretne
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grupy, dla których były one przeznaczane, w tym najczęściej osobom opuszczającym pieczę zastępczą
oraz osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych związanych m.in. z występowaniem przemocy
w rodzinie. Tylko w pojedynczych przypadkach mieszkanie przygotowywane były dla jednej,
konkretnej grupy odbiorców np. osób z zaburzeniami psychicznymi (gmina Brzeszcze), czy też osób
doznających przemocy domowej (miasto Gorlice). Dostęp do mieszkań chronionych w 2016 roku
mieli na swoim terenie mieszkańcy prawie wszystkich powiatów województwa małopolskiego
(za wyjątkiem powiatu tatrzańskiego), a w ich ramach korzystanie z tej formy wsparcia było możliwe
na terenie 52 gmin (o 9 gmin więcej niż przed rokiem). Najwięcej mieszkań chronionych
funkcjonowało w Krakowie (20 mieszkań), a następnie w kolejności w powiatach: limanowskim
i oświęcimskim (9 mieszkań), nowosądeckim (8 mieszkań), tarnowskim (7 mieszkań), myślenickim
(5 mieszkań), a w powiatach gorlickim, nowotarskim i olkuskim dostępne były po 4 mieszkania.
W zasobach infrastruktury wsparcia mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego
i suskiego oraz miasta Tarnów znajdowały się po 3 mieszkania chronione. Pozostałe powiaty
dysponowały na swoim terenie dwoma (6 powiatów) lub jedną (2 powiaty) tego typu formą wsparcia.
W zgromadzonym materiale zwraca uwagę, iż w Małopolsce podobnie jak w roku poprzednim
z mieszkań chronionych skorzystało łącznie znacznie mniej osób (256), niż oferowano miejsc (396).
Oznacza to, że w części wykazanych mieszkań chronionych w ciągu całego 2016 roku nie skorzystała
ani jedna osoba. Dotyczyło to 32 mieszkań prowadzonych przez gminy i 3 mieszkań prowadzonych
przez powiaty: brzeski, krakowski i myślenicki.
Mapa 24: Mieszkania chronione w Małopolsce w 2016 r.
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Warto podkreślić, że gminy i powiaty w regionie dostrzegają potrzebę uruchomienia
16 dodatkowych mieszkań chronionych w 2017 roku, wskazując najczęściej, że ich odbiorcami będą
osoby z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, czy też osoby
bezdomne. Potrzebę utworzenia mieszkań chronionych, na obszarach gdzie do tej pory nie
funkcjonowały wykazało 11 gmin i 5 powiatów.
DZIECI I MŁODZIEŻ48:
Zgodnie z danymi pozyskanymi w sprawozdaniu OZPS w 2016 roku w Małopolsce funkcjonowało
łącznie 275 placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobki, kluby dziecięce
i oddziały żłobkowe w przedszkolach), dysponujących 8 338 miejscami. Instytucje te funkcjonowały
jednak głównie w Krakowie – 160. Z kolei 15 żłobków funkcjonowało w powiecie krakowskim,
12 w powiecie wielickim, a po 9 w Tarnowie i powiatach: limanowskim i olkuskim. W pozostałych
powiatach wykazano po kilka tego typu placówek. Tylko po jednym żłobku funkcjonowało
w powiatach: suskim (w gminie miejskiej Sucha Beskidzka) i tatrzańskim (w gminie Zakopane). Biorąc
pod uwagę sytuację w konkretnych gminach Małopolski można zauważyć, iż w 118 z nich nie
funkcjonowały tego typu placówki, a w 37 gminach działał tylko 1 żłobek. Omawiane placówki były
dostępne w prawie wszystkich gminach miejskich (w 12 na 14 tego typu gmin), ale już tylko w 51%
gmin miejsko-wiejskich (24 na 47 gmin) i 23% gmin wiejskich (28 na 121 gmin).
Dodatkowo w Małopolsce funkcjonuje inna forma instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3,
mająca na celu umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi np. w gminach
wiejskich (gdzie zamieszkuje niewielka liczba dzieci) lub w dzielnicach dużych miast, pozbawionych
rozbudowanej infrastruktury, na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. W Małopolsce w 2016 roku
funkcjonowało 86 instytucji dziennego opiekuna (o 45 więcej niż przed rokiem) w 11 powiatach.
Najwięcej, bo 38 dziennych opiekunów było w Krakowie, w powiecie wielickim – 11, miechowskim –
6, a po 5 w czterech powiatach: w krakowskim limanowskim, oświęcimskim i tarnowskim49.
Równocześnie na terenie małopolskich gmin funkcjonują także przedszkola. Według danych
sprawozdania OZPS w 2016 r. w Małopolsce funkcjonowało łącznie 2 151 tego typu instytucji,
zlokalizowanych we wszystkich powiatach regionu50. Istniejące w 2016 r. w Małopolsce przedszkola
dysponowały łącznie (z wyjątkiem Krakowa) 90 474 miejscami51.
Ogólnie według danych GUS w 2016 r. na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
przypadało 1,2 dzieci w wieku 3-5 lat (1,6 dzieci w wieku 3 – 6 lat). Z kolei w 2015 r. przypadało

48

Analiza oparta na podstawie sprawozdania OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dane pozyskane z MOPS w Krakowie.
Wykaz dziennych opiekunów znajduje się na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykazdziennych-opiekunow, dostęp: 05.01.2017 r.
50
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane pozyskane z MOPS w Krakowie.
51
Brak danych z Krakowa.
49
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1,1 dzieci w wieku 3 - 5 lat, a odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
wyniósł 84,1%, na wsi 70,9% (w Polsce 84,2% oraz 65,1%)52.

W przypadkach braku możliwości sprawowania opieki nad dziećmi i ich wychowywania przez
rodziców biologicznych organizowane jest wsparcie realizowane poprzez system tzw. pieczy
zastępczej. System ten przybiera dwie formy - rodzinną oraz instytucjonalną. W ciągu całego roku
z jednej bądź drugiej formy musiało skorzystać łącznie ponad 4,5 tysiąca dzieci i młodzieży
(co najmniej 4 574 osób), przy czym ponad 70% tej grupy (co najmniej 3 224 dzieci) przebywało
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Mapa 25: Rodzinna piecza zastępcza w Małopolsce w 2016 r.
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Biorąc pod uwagę dynamikę w strukturze rodzinnych form pieczy zastępczej, która obejmuje
zarówno powstawanie nowych rodzin i domów oraz zaprzestanie funkcjonowania części
dotychczasowych w ciągu roku funkcje takie pełniło łącznie co najmniej:
 1 343 spokrewnione rodziny zastępcze, w których przebywało co najmniej 1 737 dzieci;
 651 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało co najmniej 868 dzieci;
52

GUS, Bank Danych Lokalnych, brak danych za 2016 r.
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 219 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało co najmniej 449 dzieci, w tym:
 63 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało
co najmniej 152 dzieci;
 28 rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, w których przebywało co najmniej 51 dzieci;
 27 rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka, w których przebywało co najmniej 170 dzieci.
Pierwsze trzy typy rodzin zastępczych funkcjonowały w 2016 r. w każdym powiecie Małopolski.
Najwięcej rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem pod koniec roku funkcjonowało
w Krakowie (295 rodzin) oraz w powiatach: krakowskim (98), olkuskim i oświęcimskim (po 90).
W pozostałych powiatach funkcjonowało od 6 (powiat proszowicki) do 77 (powiat nowotarski) rodzin
zastępczych spokrewnionych z dzieckiem.
W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych najwięcej z nich funkcjonowało w Krakowie
(99 rodzin), a następnie w powiatach: nowosądeckim (56), wadowickim (49) oraz krakowskim (44).
Natomiast w pozostałych powiatach funkcjonowało od 6 (powiat dąbrowski) do 42 (powiat
nowotarski i oświęcimski) rodzin zastępczych niezawodowych.
Największa liczba zawodowych rodzin zastępczych funkcjonowała także w Krakowie (74 rodziny)
oraz w powiecie krakowskim (20). Natomiast najmniej, bo po 1 rodzinie zastępczej funkcjonowało
w powiatach: dąbrowskim i miechowskim.
Najmniej rozbudowaną formą rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującą tylko w części małopolskich
powiatów, w 2016 roku były (podobne jak i w poprzednim) rodzinne domy dziecka. Na swoim
terenie posiadało rodzinny dom dziecka 13 małopolskich powiatów (z 22). Przeciętnie w 2016 roku
na 1 rodzinny dom dziecka przypadało 6 dzieci. Najwięcej domów funkcjonowało w powiatach:
krakowskim (5) i wadowickim (4), a następnie w Nowym Sączu oraz w powiecie bocheńskim (po 3).
Po 2 domy funkcjonowały w powiatach chrzanowskim i gorlickim oraz w mieście Kraków. Tarnów
oraz powiaty: nowosądecki, olkuski, proszowicki, suski i tarnowski dysponowały po jednym
rodzinnym domem dziecka.
Drugim typem pieczy zastępczej jest forma instytucjonalna. Na koniec 2016 roku
w Małopolsce, w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonowało 88 placówek
opiekuńczo-wychowawczych (POW) oferujących łącznie 1 350 miejsc. W całym roku z usług POW
skorzystało co najmniej 1 346 dzieci. 43 POW prowadzone były przez podmioty zewnętrzne
na zlecenie powiatu lub miasta na prawach powiatu. Pozostałe 45 POW funkcjonowały jako jednostki
publiczne prowadzone przez samorządy terytorialne. Placówki zlokalizowane były we wszystkich
powiatach poza powiatem proszowickim. Województwo było bardzo zróżnicowane pod względem
dostępności placówek. Najwięcej, bo 41 POW było zlokalizowanych w Krakowie, następny
w kolejności był Nowy Sącz z 6 POW. W powiecie krakowskim funkcjonowało 5 POW, zaś w mieście
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Tarnów 4. W 5 powiatach (chrzanowskim, gorlickim, nowotarskim, nowosądeckim i oświęcimskim)
działały po 3 placówki, a w kolejnych 5 powiatach (miechowskim, myślenickim, olkuskim, tatrzańskim
i wielickim) zlokalizowane były po 2 POW. W pozostałych siedmiu powiatach działały– po jednej
POW.
Mapa 26: Placówki opiekuńczo – wychowawcze w Małopolsce w 2016 r.
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W Małopolsce funkcjonują 4 typy POW: socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne i specjalistycznoterapeutyczne. Ze Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, II półrocze 2016 r. wynika, iż ich
liczebność pod koniec 2016 roku przedstawiała się następująco:


52 placówki typu socjalizacyjnego, oferując 912 miejsc, z których skorzystało 812 osób



20 placówek typu rodzinnego, oferując 185 miejsc, z których skorzystało 171 dzieci



6 placówek typu interwencyjnego, oferując 129 miejsc, z których skorzystało 81 osób



10 placówek typu specjalistyczno-terapeutycznego, oferując 120 miejsc, w których
umieszczono 89 wychowanków.

Oprócz pieczy zastępczej zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie dzieciom (opisanej
powyżej)

pomoc

społeczna

oferuje

wsparcie

rodzin

poprzez

objęcie

dziecka

opieką

i wychowaniem w formie dziennej. Według sprawozdania OZPS województwie małopolskim w 2016
roku funkcjonowały 142 placówki wsparcia dziennego (PWD) (o 12 więcej niż przed rokiem) z łączną
liczbą 6 163 miejsc, z których w ciągu roku skorzystało 6 996 dzieci (o blisko 1,5 tys. osób więcej niż
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w 2015 roku). Wśród nich 4 PCPR (bocheński, oświęcimski, tarnowski i wielicki) wykazały 23 PWD
oferujące łącznie 816 miejsc. Zgodnie z pozyskanymi danymi 48 PWD prowadzonych było przez
jednostki samorządu terytorialnego (w tym 13 przez powiat), a pozostałe 94 PWD – przez inne
podmioty. Najwięcej PWD (36 placówek) zlokalizowanych było w Krakowie, z kolei 20 placówek
funkcjonowało na terenie powiatu tarnowskiego, 13 na terenie powiatu oświęcimskiego, a 12 –
wielickiego. 7 placówek zlokalizowanych było w powiecie gorlickim, zaś po 6 placówek w powiatach:
chrzanowskim i suskim. Na terenie pozostałych powiatów funkcjonowało od 1 placówki tego typu
(powiaty: limanowski – gmina Niedźwiedź, proszowicki – gmina Proszowice i miasto Nowy Sącz)
do 5 PWD (powiaty: nowosądecki i wadowicki). W 2016 roku tylko na terenie powiatu tatrzańskiego
rodziny nie miały dostępu do wsparcia w postaci PWD. Natomiast patrząc na dostępność PWD
z perspektywy gmin, należy zauważyć, że taka forma wsparcia rodziny nie była prowadzona w 122
z nich.
Mapa 27: Placówki wsparcia dziennego w Małopolsce w 2016 r.
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Należy dodać, iż potrzeba uruchomienia dodatkowych placówek wsparcia dziennego w 2017
roku dostrzegana jest przez jednostki samorządowe w 3 powiatach: gorlickim (w gminie Łużna),
krakowskim (w gminie Skawina), w nowotarskim (w gminie Szaflary), a ponadto powiat nowosądecki
wykazał potrzebę uruchomienia 1 placówki wsparcia dziennego. Natomiast w kolejnym roku
w kolejnych 6 gminach planowane jest uruchomienie tego rodzaju placówki (gminy: Brzeszcze
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p. oświęcimski, Łużna p. gorlicki, Skawina p. krakowski, Szaflary p. nowotarski, Szczawnica p.
nowotarski i Trzciana p. bocheński).
Jednocześnie należy podkreślić, iż w trakcie opracowywania raportu zakończył się (24.05.2017 r.)
nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – projekty
konkursowe (Typ projektu C – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie, w tym
przynajmniej 42 wnioski złożone przez samorządy gminne53. Łączna kwota wnioskowanego
dofinansowania w złożonych projektach wynosi prawie 129,4 mln zł co stanowi 126,95 % alokacji
przewidzianej w ramach niniejszego konkursu54.
Obok placówek wsparcia dziennego małopolskie jednostki pomocy społecznej wykazały
w sprawozdaniu OZPS także świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży, które należy rozumieć jako
placówki prowadzące działalność kulturalną lub społeczną (np. świetlice środowiskowe,
socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe), z wyłączeniem świetlic, których pomieszczenia służą innym
celom niż zapewnienie opieki i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zgodnie
z uzyskanymi danymi w 2016 roku w Małopolsce funkcjonowało co najmniej 1 097 świetlic i klubów
dla dzieci i młodzieży, w tym 757 przyszkolnych i co najmniej 340 pozaszkolnych. Dodatkowo Gmina
Miejska Kraków, oprócz świetlic przyszkolnych, prowadzi 3 centra kultury z 23 klubami oraz
5 ośrodków kultury z 19 klubami. Działalność klubów działających przy miejskich centrach i ośrodkach
kultury, skierowana jest jednak zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych i seniorów.
Świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży zlokalizowane były na terenie 141 gmin we wszystkich
powiatach województwa. Najliczniej takie placówki wykazano w Krakowie (86 świetlic przyszkolnych
i centra i ośrodki omówione wyżej) i powiece krakowskim (117 placówek), a następnie w powiatach:
nowosądeckim (98 placówek), bocheńskim (92 placówki), nowotarskim (83 placówki) i limanowskim
(80 placówek). Na terenie 4 powiatów dzieci i młodzież miały dostęp do mniej niż 20 świetlic i klubów
– są to powiaty: chrzanowski, dąbrowski, olkuski, proszowicki.

53

Nie we wszystkich projektach gmina wystawiła jako lider projektu, ale jest jego partnerem.
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-1--uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-c--wsparciedla-tworzenia-i-lub-dzialalnosci-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy---rpmp-09-02-01-ip-01-12-024-17#wyniki-322
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Mapa 28: Świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży w Małopolsce w 2016 r.
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W regionie nie funkcjonują regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne ani interwencyjne
ośrodki preadopcyjne.
Samorząd Województwa Małopolskiego realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych prowadzi w strukturze Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Małopolski Ośrodek Adopcyjny (MOA), zlokalizowany
w Nowym Sączu. Ponadto procedury adopcyjne na terenie Małopolski prowadzą także 3 niepubliczne
ośrodki adopcyjne zlokalizowane w Krakowie. Dodatkowo jeden z nich posiada filię umiejscowioną
w Tarnowie.
W Małopolsce w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych procedur adopcyjnych przysposobiono 213
dzieci, w tym 7 dzieci przysposobiono w przysposobieniu międzynarodowym (w 2014 r. – 229 dzieci,
a w 2015 r. – 218 dzieci)55.

55

"Sprawozdanie z monitoringu procesów przysposobienia za rok 2016", Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 2017 r.
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
Dla osób z niepełnosprawnościami dedykowanych jest kilka rodzajów instytucji w Małopolsce. Jedną
z nich są warsztaty terapii zajęciowej (WTZ). Zgodnie z danymi sprawozdania OZPS w 2016 roku
funkcjonowało w województwie 67 tego rodzaju jednostek . 8 placówek prowadzonych było
w 2016 r. przez 7 samorządów: 5 powiatowych (6 WTZ), miasto Tarnów (1 WTZ) i gminę Gorlice
(1 WTZ). Dodatkowo jednostki samorządu zleciły prowadzenie 59 warsztatów innym podmiotom:
40 było prowadzonych na zlecenie 17 powiatów, a 19 – na zlecenie trzech miast na prawach powiatu.
Dostęp do tego rodzaju wsparcia mieli mieszkańcy każdego z powiatów regionu. Na terenie
poszczególnych powiatów zlokalizowanych było od 1 (na terenie 6 powiatów) do 15 warsztatów.
Najwięcej WTZ funkcjonowało w Krakowie (15 WTZ), po 6 w powiatach: gorlickim i nowosądeckim,
a 4 – w powiecie krakowskim. Kadra wszystkich małopolskich warsztatów terapii zajęciowej liczyła
w 2016 r. 959 osób, średnio pojedynczy warsztat dysponował 14 pracownikami. W 2016 roku
w Małopolsce w zajęciach WTZ uczestniczyło łącznie 2 695 osób z niepełnosprawnościami. Należy
dodać, iż w najbliższej przyszłości nie dostrzega się w regionie potrzeby uruchomienia dodatkowego
warsztatu, za wyjątkiem powiatu krakowskiego, który planuje otworzenie jeszcze jednej takiej formy
wsparcia56.
Mapa 29: Warsztaty terapii zajęciowej w Małopolsce w 2016 r.
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Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone informacje pozyskane z MOPS w Krakowie.
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Infrastruktura wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym również osób
dotkniętych niepełnosprawnością z powodu zaburzeń psychicznych) w postaci zakładów aktywności
zawodowej (ZAZ) w Małopolsce jest ciągle dość uboga. Podobnie jak w latach poprzednich w 2017
roku w całym województwie działa tylko 8 ZAZ. Po dwa zakłady zlokalizowane są w Krakowie
i powiecie nowosądeckim (w gminach Grybów i Nawojowa), a pozostałe 4 w gminach: Charsznica
(p. miechowski), Klucze (p. olkuski), Świątniki Górne (p. krakowski) i w gminie wiejskiej Tarnów
(p. tarnowski).57
Mapa 30: Zakłady aktywności zawodowej w Małopolsce w 2017 r.
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Z roku na rok ubywa zakładów pracy chronionej. Obecnie (marzec 2017 r.) w województwie
małopolskim funkcjonuje 78 zakładów pracy chronionej (ZPCh), o 3 mniej niż przed rokiem,
o 12 mniej niż przed dwoma laty i 26 mniej niż trzy lata temu. Zlokalizowane są one na terenie
16 powiatów (o 1 mniej niż rok temu), z czego większość w miastach na prawach powiatu: aż 33
zakłady zlokalizowane są w Krakowie, a 10 w Tarnowie. Natomiast wśród powiatów ziemskich
najwięcej ZPCh działa w powiecie wadowickim (6 zakładów). W pozostałych powiatach działa:
po 5 zakładów w powiecie olkuskim i myślenickim, 3 zakłady w powiecie krakowskim oraz po 2 w:
chrzanowskim,
57

nowosądeckim,
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oświęcimskim,

tarnowskim

i

tatrzańskim,

Na podstawie wykazu zakładów aktywności zawodowej działających na terenie województwa małopolskiego (stan na marzec 2017 rok)
dostępnego na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=zaklad_aktywnosci_zawodowej.
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a po 1 w Nowym Sączu i powiatach: limanowskim, proszowickim, i wielickim. Natomiast
niepełnosprawni mieszkańcy sześciu powiatów nie mają możliwości na swoim terenie podjęcia pracy
w zakładzie pracy chronionej – są to powiaty: bocheński (w roku 2016 był jeden ZPCh), brzeski,
dąbrowski, gorlicki, miechowski i suski58.
Mapa 31: Zakłady pracy chronionej w Małopolsce w 2017 r.
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Inną ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest możliwość korzystania
z rehabilitacji. Jedną z form aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem
jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych
uczestników są turnusy rehabilitacyjne. W województwie małopolskim działają obecnie (marzec
2017 r.) 102 ośrodki (o 11 mniej niż przed rokiem), w których może odbywać się taka rehabilitacja
dla osób z niepełnosprawnościami. Są one zlokalizowane na terenie 14 powiatów. Najwięcej takich
ośrodków funkcjonuje w powiatach: nowosądeckim (37 ośrodków), nowotarskim (20) i tatrzańskim
(19). W pozostałych 11 powiatach działa zdecydowanie mniej takich ośrodków: od 1 (w 5 powiatach
i Krakowie) do 7 ośrodków (powiat gorlicki). Lokalizacja takich ośrodków łączy się przede wszystkim
z czynnikami środowiskowymi, geograficznymi i klimatycznymi poszczególnych rejonów Małopolski59.

58

Wykaz zakładów pracy chronionej województwa małopolskiego dostępny na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=zaklad_pracy_chronionej, dostęp 09.03.2017 r.
59
Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne znajduje się w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow, dostęp 09.03.2017 r.
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Turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach mogą być organizowane przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej. W Małopolsce wymagany wpis do rejestru wojewody posiada obecnie 58 organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych (o 7 mniej niż przed rokiem i o 11 mniej niż dwa lata temu). Najwięcej
organizatorów turnusów jest w Krakowie (12 organizatorów), w powiecie nowosądeckim
(11 organizatorów), w powiecie tatrzańskim (9 organizatorów) oraz w powiecie nowotarskim
(7 organizatorów). Ponadto w Nowym Sączu działa 4 organizatorów, w powiatach: suskim i gorlickim
– po trzech, z kolei w Tarnowie i powiecie brzeskim – po dwóch, a w powiatach: bocheńskim,
krakowskim, limanowskim, myślenickim i wadowickim działa 1 organizator turnusów60.
Mapa 32: Środowiskowe domy samopomocy w Małopolsce w 2016 r.
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Dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie małopolskim w 2016 roku wsparcie
oferowało 77 środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), z których łącznie skorzystało 3 274
osoby. 14 jednostek zlokalizowanych było w Krakowie, 8 – w powiecie krakowskim,
a po 6 w powiatach: wielickim i tarnowskim. Po 4 ŚDS zlokalizowane były w powiatach: bocheńskim,
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Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne znajduje się w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow, dostęp 09.03.2017 r.
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nowosądeckim, nowotarskim i proszowickim. W pozostałych powiatach mieszkańcy mieli dostęp
do usług od 1 do 3 ŚDS. Powiat tatrzański był jedynym, który w 2016 roku (podobnie jak
w poprzednich latach) nie dysponował ŚDS na swoim terenie. Kadra środowiskowych domów
samopomocy liczyła 849 osób, przy czym średnio w jednym takim ośrodku zatrudnionych było
w 2016 r. 11 pracowników61.
Należy dodać, iż jednostki samorządowe dostrzegają potrzebę uruchomienia dwóch dodatkowych
środowiskowych domów samopomocy w regionie. Taką potrzebę na 2017 r. wskazano w mieście
Tarnów oraz w gminie Kozłów (p. miechowski)62.

OSOBY STARSZE:
W województwie małopolskim, według danych uzyskanych w sprawozdaniu OZPS, w 2016 roku
funkcjonowały 92 domy pomocy społecznej (DPS). W większości były one prowadzone przez
samorządy: powiatowe (54 jednostki) i gminne (2 jednostki - Sękowa p. gorlicki, i Grybów
p. nowosądecki). Pozostałe 36 DPS prowadziły inne podmioty na zlecenie powiatu lub gminy
(Niepołomice p. wielicki). Łącznie w całym województwie DPS oferowały w 2016 roku 7 977 miejsc,
z których skorzystało w ciągu całego roku 8 813 osób. Najwięcej domów, bo aż 17, zlokalizowanych
było w Krakowie. Po 9 DPS funkcjonowało w powiatach: krakowskim i tarnowskim. Po 5 tego typu
placówek zlokalizowanych było w powiatach: limanowskim, miechowskim, wadowickim i wielickim.
Natomiast w Tarnowie i na terenie powiatów: gorlickiego i nowosądeckiego było po 4 domy.
W pozostałych powiatach mieszkańcy mieli dostęp do usług od 1 (3 powiaty) do 3 domów. Kadra
małopolskich domów pomocy społecznej liczyła w 2016 r. 5 785 pracowników, średnio w jednym
domu zatrudnionych było 63 pracowników63.
W województwie małopolskim ciągle mało rozpowszechnione są usługi dla osób starszych
i niepełnosprawnych w formie rodzinnych domów pomocy. Według danych sprawozdania OZPS
w 2016 roku prowadzone były jedynie 2 takie domy: w Krakowie oraz w gminie Lisia Góra
(p. tarnowski). Korzystało z nich w 2016 roku 19 starszych i niepełnosprawnych mieszkańców
wymienionych gmin. Należy dodać, iż funkcjonowanie takiego domu wykazała również gmina
Brzeszcze p. oświęcimski, ale nie wskazano liczby osób korzystających z takiego wsparcia64.
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Mapa 33: Domy pomocy społecznej i rodzinne domy pomocy w Małopolsce w 2016 r.
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Mapa 34: Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku w Małopolsce w 2017 r.
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w Małopolsce w 2017 r.
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W Małopolsce funkcjonują również inne placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Według rejestru
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego65 obecnie (marzec 2017 r.) w regionie funkcjonują
42 takie placówki (o 4 więcej niż przed rokiem), w tym 32 prowadzone w oparciu o działalność
gospodarczą. Placówki te działają pod różnymi nazwami. Są to „domy opieki”, „domy seniora”,
„pensjonaty”, „domy spokojnej jesieni”, ośrodki opiekuńcze. Obok nich działa 10 placówek
prowadzonych w oparciu o działalność statutową (o 1 więcej niż rok temu). Placówki takie
prowadzone są głównie przez podmioty kościelne. Zlokalizowane są one na terenie 28 małopolskich
gmin (na terenie 16 powiatów) i oferują łącznie 1 310 miejsc (o 92 miejsca więcej niż przed rokiem).
W 6 małopolskich powiatach taka działalność nie jest prowadzona ani przez sektor prywatny,
ani przez trzeci sektor.
Mapa 35: Dzienne domy pomocy w Małopolsce w 2016 r.
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ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

W 2016 r. przybyło w Małopolsce ośrodków wsparcia, jakimi są dzienne domy pomocy (DDP)
przeznaczone głównie dla osób starszych. Zgodnie z danymi wykazanymi przez jednostki pomocy
społecznej w 2016 roku w całym województwie funkcjonowało 13 tego typu jednostek
(o 2 więcej niż w 2015 r.), w tym 8 z nich prowadził samorząd terytorialny, a pozostałe 5 zostały
zlecone zewnętrznym podmiotom. Należy dodać, iż w 2016 roku działało 7 dziennych domów
pomocy (dodatkowo kolejny rozpoczął działalność w od stycznia 2017 r.) w ramach rządowego
65

Wykaz dostępny na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/muw,a,3261,rejestr-domow-pomocy-spolecznej-oraz-placowekzapewniajacych-calodobowa-opieke, dostęp: 10.03.2017 r.
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Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, którego celem jest zapewnienie
wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także
usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Warto dodać, iż dwa
dzienne domy pomocy funkcjonowały w szerszej strukturze: w Krakowie działał Miejski Dzienny Dom
Pomocy Społecznej, w którego skład wchodziło 6 Dziennych Domów oraz 5 Klubów Seniora.
Natomiast w Chrzanowie działało Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, będące zespołem
gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w którym mieszczą się następujące ośrodki
wsparcia dziennego: Dzienny Dom Pobytu wraz z Jadłodajnią, Świetlica Terapeutyczna, Noclegownia
dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Świetlica Środowiskowa. Dodatkowo w Tarnowie strukturze
organizacyjnej DPS jako Dział Dziennego Domu Pobytu funkcjonował jeszcze jeden DDP
(nie wymieniany wyżej).
Dzienne domy pomocy dysponowały łącznie 937 miejscami (o 85 więcej niż przed rokiem),
z których skorzystało w 2016 r. 1 364 osoby66.
Należy dodać, iż w 2017 roku w ramach konkursu RPO WM, Poddziałanie 9.2.2 i 9.2.3 Typ B. Wsparcie
dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych dofinansowanie otrzymało 16 projektów na łączną kwotę ponad 32,3 mln zł.
Efektem realizacji projektów będzie powstanie w całej Małopolsce 24 dziennych domów pomocy
dysponujących 630 miejscami. Jak wynika z deklaracji zawartych we wnioskach planuje się objąć
wsparciem w tych placówkach 1 516 beneficjentów.
Wspieraniem osób starszych zajmują się również ośrodki wsparcia - kluby samopomocy.
W Małopolsce w 2016 r. działało 50 placówek tego typu. 47 klubów samopomocy było
finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej gminom przez Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie pn. Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Prawie wszystkie
ośrodki wsparcia – kluby samopomocy prowadzone były przez organizacje pozarządowe na zlecenie
gmin. Tylko jeden klub był prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego (gmina Chełmek, p.
oświęcimski). W 2016 r. kluby samopomocy oferowały łącznie 2 034 miejsc (2008 miejsc dotowanych
było przez MUW w Krakowie), a skorzystało z nich w sumie 3 854 osoby. Najwięcej osób skorzystało
z usług klubów samopomocy w gminach: Zakliczyn (360 osoby) p. tarnowski, Raciechowice (330 osób)
p. myślenicki oraz Chełmiec (320 osób) p. nowosądecki67.
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Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane pozyskane z MOPS w Krakowie.
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Z roku na rok przybywa gmin prowadzących tego typu ośrodki wsparcia. Dotacja w 2016 roku objęła
łącznie 47 gmin zlokalizowanych na terenie 19 powiatów (w 2015 r. – w 41 gminach na terenie
takiej samej liczby powiatów). Z kolei na rok 2017 dotację taką otrzymało 55 gmin w 20 powiatach
(8 więcej niż w roku 2016 i 14 niż w 2015 r.) na finansowanie łącznie 2 074 miejsc (o 66 więcej niż
w roku 2016 i o 221 niż w 2015 r.). W porównaniu z 2016 rokiem 8 nowych gmin rozpoczęło
prowadzenie tego typu ośrodków wsparcia (Gołcza – powiat miechowski, Muszyna – p. nowosądecki,
Piwniczna – Zdrój – p. nowosądecki, Ryglice – p. tarnowski, Rytro – p. nowosądecki, Rzepiennik
Strzyżewski – p. tarnowski, Szczucin – p. dąbrowski oraz Trzciana – p. bocheński )68.
W Małopolsce funkcją także kluby i inne miejsce spotkań dla seniorów. W 2016 r. było ich
łącznie 271. Dodatkowo Gmina Miejska Kraków prowadziła 3 centra kultury z 23 klubami
oraz 5 ośrodków kultury z 19 klubami. Działalność klubów działających przy miejskich centrach
i ośrodkach kultury, skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak dorosłych i seniorów. Kluby
i inne miejsce spotkań dla seniorów funkcjonały prawie we wszystkich małopolskich powiatach
(łącznie w 90 gminach). Jedynym powiatem, na terenie którego nie było takiej jednostki był powiat
wielicki. Najwięcej tego typu form wsparcia seniorom oferowano w powiatach: oświęcimskim
– 33, krakowskim – 31, olkuskim – 28 i nowosądeckim – 25. Jeden klub dla seniorów był w mieście
Nowy Sącz i w powiecie dąbrowskim (gmina miejsko – wiejska Dąbrowa Tarnowska). Pojedyncze
placówki funkcjonowały ogólnie w 43 gminach Małopolski69.
Mapa 36: Uniwersytety trzeciego wieku w Małopolsce w 2017 r.:
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Uniwersytetów Trzeciego Wieku (stan na sierpień 2016 r., dostęp: 11.05.2017 r. )
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Istotnym uzupełnieniem działań służb publicznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu seniorów są uniwersytety trzeciego wieku (UTW). Prowadzą one w szczególności
działalność edukacyjną lub aktywizującą na rzecz osób starszych albo działalność w zakresie ochrony
praw osób starszych. W województwie małopolskim w sierpniu 2016 roku działało 58 UTW oraz
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój ruchu UTW w regionie
– w 2012 r. w Małopolsce funkcjonowało 30 UTW, w 2013 r. - 41, w 2014 r. funkcjonowało już
49 uniwersytetów na terenie Małopolski, w 2015 r. – 51, a w sierpniu 2016 roku – już 58 jednostek
tego typu70.
Obecnie małopolskie UTW działają w zasadzie na terenie wszystkich powiatów. Co prawda
na terenie powiatu tarnowskiego nie funkcjonuje uniwersytet trzeciego wieku, jednak mieszkańcy
tego powiatu mają możliwość uczestnictwa w zajęciach 2 UTW w Tarnowie. Najwięcej tego typu
placówek działa w Krakowie (13 UTW). Po 4 UTW działa w powiatach: bocheńskim, oświęcimskim
i wielickim, 3 UTW w powiecie chrzanowskim, krakowskim i olkuskim oraz po 2 UTW w powiatach:
brzeskim, gorlickim, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim,
proszowickim, suskim i - jak wspomniano wcześniej - w Tarnowie. W pozostałych powiatach,
tj. w dąbrowskim, tatrzańskim, wadowickim oraz w Nowym Sączu działa po 1 UTW.
Pod względem liczby UTW nasz region plasuje się na IV pozycji po województwach mazowieckim,
kujawsko-pomorskim, i śląskim. W całym kraju wg danych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu w sierpniu 2016 r. działało 612 UTW71.

OSOBY BEZROBOTNE:
W województwie małopolskim w 2016 roku funkcjonowało 11 centrów integracji społecznej
(CIS). Funkcjonowały one w miastach na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów (Fundacja
Partnerstwo Dla Przyszłości) oraz na terenie powiatów: gorlickiego (w Bieczu), krakowskiego
(w gminie Jerzmanowice – Przeginia), olkuskiego (w Kluczach), oświęcimskiego (w Brzeszczach
i w Kętach), tarnowskiego (w Tarnowie: Spółdzielnia Socjalna SerwiS) i wadowickiego (w Wieprzu).
Większość centrów było prowadzonych przez organizacje pozarządowe (8 CIS), ale tylko połowa
z nich otrzymała dotacje na prowadzenie CIS z budżetów gmin, na terenie których działają. W 2016 r.
w zajęciach CIS uczestniczyły łącznie 464 osoby, natomiast ukończyło je 191 osób, z czego najwięcej
70

Opracowanie na podstawie na podstawie danych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (stan na
sierpień 2016 r., dostęp: 11.05.2017 r.)
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Na podstawie danych z bazy Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku (stan na sierpień 2016 r., dostęp: 11.05.2017 r.)
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w Nowy Sączu (84 osoby) i w Krakowie (69 osób). W Kluczach i w Wieprzu zajęcia ukończyło
po 12 osób, w dwóch tarnowskich CIS – łącznie 7 osób, w Kętach 6 osób, a w Brzeszczach jedna
osoba. Nikt nie ukończył z końcem roku zajęć w Bieczu, ani też w gminie Jerzmanowice - Przeginia
(pomimo, iż w zajęciach uczestniczyło odpowiednio 19 i 3 osoby)72.
Mapa 37: Centra i kluby integracji społecznej w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych sprawozdania OZPS i danych pozyskanych
z MOPS w Krakowie oraz danych ze sprawozdań: KIS i CIS za I-XII 2016 r.

Jednocześnie w 2016 r. funkcjonowały 23 kluby integracji społecznej (KIS) – o 10 więcej niż rok
wcześniej. Po trzy KIS zlokalizowane były w Krakowie i w powiatach: krakowskim (w Krzeszowicach,
Wielkiej Wsi i Zielonkach) i oświęcimskim (w Brzeszczach, Kętach i Przeciszowie). Po dwa działały
w Nowym Sączu oraz powiatach: chrzanowskim (w Libiążu i Trzebini), olkuskim (w Bolesławiu
i Kluczach) i wadowickim (w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej). Z kolei jedna tego typu
placówka występowała w powiecie myślenickim (w Sułkowicach) oraz w gminach: Bochnia, Gorlice,
Miechów, Sucha Beskidzka i Tarnów. 13 KIS finansowanych było z budżetów gminnych, w tym
6 z nich wyłącznie z tego źródła (w Krakowie oraz w powiatach: bocheńskim, chrzanowskim,
72
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krakowskim, olkuskim i oświęcimskim). 14 klubów natomiast środki na swoją działalność pozyskiwało
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym 8 z nich tylko z tego źródła. KIS w Gorlicach jako jedyny
finansowany był w całości ze środków własnych organizacji pozarządowej tworzącej tą jednostkę.
18 KIS działało w ramach jednostek gminy lub na zlecenie gminy. Natomiast 5 klubów integracji
społecznej prowadzonych było przez organizacje pozarządowe (w Gorlicach, Krakowie, Nowym Sączu
i Tarnowie)73.
W klubach integracji społecznej w 2016 r. zatrudniano łącznie 152 pracowników. Na podstawie
sprawozdania KIS można też stwierdzić, że w 2016 r. rozpoczęły i uczestniczyły w zajęciach KIS 1 753
osoby, natomiast ukończyły je 1 123 osoby74.
Należy dodać, iż w sprawozdaniu OZPS za 2016 r. 4 jednostki zgłosiły potrzebę uruchomienia klubu
integracji społecznej w swojej gminie. Są to: gmina Trzciana – p. bocheński, gmina miejsko – wiejska
Chrzanów, gmina Charsznica – p. miechowski oraz gmina miejsko – wiejska Stary Sącz –
p. nowosądecki75.
Mapa 38: Spółdzielnie socjalne w Małopolsce w 2017 r.
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W województwie małopolskim na koniec roku 2016, tak jak rok wcześniej funkcjonowało
99 spółdzielni socjalnych. Zlokalizowane są one na terenie 18 małopolskich powiatów, z czego
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aż 48 spółdzielni funkcjonuje na terenie miasta Krakowa, a 6 na terenie Tarnowa i powiatu
nowotarskiego.

Po

4

spółdzielnie

funkcjonują

w

powiatach:

krakowskim,

myślenickim

i nowosądeckim. W 6 powiatach (brzeskim, chrzanowskim, gorlickim, oświęcimskim, suskim oraz
wielickim) działają po 3 spółdzielnie socjalne, z kolei w powiecie limanowskim, tarnowskim
i wadowickim są po 2 spółdzielnie. W pozostałych 3 powiatach: bocheńskim, dąbrowskim i olkuskim
w każdym działa 1 spółdzielnia socjalna. Brak spółdzielni socjalnych odnotowywany jest w Nowym
Sączu i w powiatach: miechowskim, proszowickim i tatrzańskim76.
Mapa 39: Spółdzielnie socjalne w Polsce w 2017 r.
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Polska: 1 536 spółdzielni socjalnych

Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych Ogólnopolskiego Krajowego Rejestru
Sądowego (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, dostęp: 15.05.2017 r.)

W całym kraju obserwuje się dynamiczny rozwój spółdzielczości socjalnej. Obecnie w Polsce
zarejestrowanych jest 1536 spółdzielni socjalnych (rok wcześniej było ich 1 409). Najwięcej
zlokalizowanych jest w województwach: wielkopolskim (205 spółdzielni), śląskim (166)
i mazowieckim (142). Małopolska zajmuje pod tym względem szóste miejsce w kraju. Najmniej
spółdzielni funkcjonuje natomiast w województwie opolskim (47 spółdzielni) 77.

76

Na podstawie danych Ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, dostęp:
03.01.2017 r.)
77
Na podstawie danych Ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, dostęp:
15.05.2017 r.)
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INNE GRUPY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM: OSOBY BEZDOMNE
W Małopolsce funkcjonowało w 2016 roku 19 placówek oferujących miejsca noclegowe78
dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych). Łącznie oferowały
one 803 miejsca, z których w 2016 roku skorzystało 2 058 osób. Zgodnie z zebranym materiałem
5 z tych placówek zlokalizowanych było na terenie Krakowa, po 2 – w powiatach: oświęcimskim
i wadowickim oraz w Tarnowie i Nowym Sączu. Natomiast po jednej – w powiatach: brzeskim,
chrzanowskim,

limanowskim,

miechowskim,

nowotarskim

i

tatrzańskim.

Oznacza

to,

że w pozostałych 11 powiatach Małopolski samorządy gmin i powiatów nie oferowały pomocy
w formie miejsc noclegowych79.
Mapa 40: Placówki zapewniające miejsca noclegowe i liczba osób z nich korzystających
w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych za 2016 r. Dane pochodzą
ze sprawozdania OZPS i informacji pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Ponadto osoby bezdomne w Małopolsce mogą korzystać z usług m.in. ośrodków wsparcia
doraźnego dla bezdomnych, które świadczą pomoc z udziałem samorządu terytorialnego, jak
również poprzez działalność charytatywną. Wg danych MUW w Krakowie na terenie Małopolski
dostępne są 23 schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych (797 miejsc noclegowych). Najwięcej
takich ośrodków funkcjonowało w Krakowie (7 ośrodków), natomiast w pozostałych miastach na
prawach powiatu: w Tarnowie – 3, a w Nowym Sączu 2. W pozostałych powiatach osoby bezdomne
miały dostęp do usług w 4 takich ośrodkach w powiecie oświęcimskim lub w jednym: w powiatach:
brzeskim, chrzanowskim, gorlickim, limanowskim, miechowskim, nowotarskim i wadowickim80.
78

Placówki prowadzone lub finansowane przez gminy i powiaty Małopolski.
Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane pozyskane z MOPS w Krakowie.
80
Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym, Dostępny w na stronie
internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych , Dostęp: 18.05.2017 r.
79
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi81
Aby wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym było efektywne
i kompleksowe nieodzowna jest współpraca z podmiotami z otoczenia publicznej pomocy społecznej.
W formularzu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra
pomocy rodzinie wykazały w 2016 r. współpracę z łącznie z 644 organizacjami pozarządowymi.
W sumie taką współpracę prowadziło 167 jednostek, w tym 19 PCPR, 3 MOPS i 145 OPS.
Mapa 41: Współpraca OPS i PCPR z organizacjami pozarządowymi w Małopolsce w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na podstawie danych sprawozdania Ocena zasobów pomocy
społecznej i danych pozyskanych z MOPS w Krakowie.

Jednostki gminne realizowały taką współpracę z 388 organizacjami, miasta na prawach powiatu –
ze 109 (Kraków –73, Nowy Sącz – 3, Tarnów – 33), a jednostki powiatowe – ze 147. Najwięcej
partnerów społecznych zaprosiły do współpracy ośrodki w Libiążu p. chrzanowski (15) oraz Lisiej
Górze p. tarnowski i Sułkowicach p. myślenicki (po 11). Jeżeli chodzi o powiatowe centra pomocy
rodzinie, to najwięcej organizacji pozarządowych współpracowano z Centrum w powiecie tarnowskim
(18). Średnio jeden PCPR współpracował z 6 organizacjami trzeciego sektora. Wśród jednostek
gminnych najwięcej partnerów społecznych wskazano w OPS z gmin: Libiąż (15) p. chrzanowski, Lisia
Góra p. tarnowski i Sułkowice p. myślenicki (po 11) oraz Wadowice p. wadowicki (10). Najczęściej
współpracowano z jedną (53 OPS) bądź dwoma (40 OPS) organizacji pozarządowymi. Natomiast
81

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane pozyskane z MOPS w Krakowie.
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takich działań nie podjęło w 34 ośrodkach gminnych, w tym w powiecie tatrzańskim prawie wszystkie
gminy (oprócz gminy Zakopane).
Jednostki samorządowe mają możliwość zlecania zadań do realizacji organizacjom pozarządowym.
Część małopolskich gmin i powiatów podjęły taką decyzję. W roku 2016 małopolskie jednostki
samorządowe zleciły łącznie (w trybie działalności pożytku publicznego i w trybie zamówień
publicznych) zadania w obszarze pomocy społecznej 462 organizacjom pozarządowym (NGO).
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosła ponad 125,1 mln zł.
Najwięcej zleceń przekazały organizacjom pozarządowym miasta na prawach powiatu łączące
realizację zadań gminnych i powiatowych: Kraków (73 NGO), Nowym Sącz (70 NGO) i Tarnów
(35 NGO). W ramach zleceń przekazano dotacje w kwocie: w Krakowie – prawie 62 mln zł,
w Tarnowie – prawie 7,4 mln zł i w Nowym Sączu – ponad 2,7 mln zł.
Gminne zadania w 2016 roku realizowały organizacje pozarządowe w 79 gminach. Łącznie w regionie
207 NGO zlecono realizację gminnych zadań pomocy społecznej i otrzymało dotacje o wartości ponad
17,4 mln zł. Największej liczbie NGO zlecono zadania w gminach powiatu chrzanowskiego (łącznie
50 NGO). Najmniej zleceń przekazano organizacjom pozarządowym na terenie powiatu dąbrowskiego
(2 zlecenia) oraz powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i tatrzańskiego (po 3 NGO).
Powiaty, w których łączna wartość przekazanych dotacji w ramach zleceń gminnych przekroczyła
2 mln zł to: krakowski i wielicki, a 1 mln zł to: chrzanowski, gorlicki, myślenicki, nowotarski,
nowosądecki i olkuski. Jednak najwięcej środków przekazano na realizację zleceń organizacjom
pozarządowym w gminach: Wieliczka p. wielicki (ponad 2,2 mln zł) i Trzebinia p. chrzanowski (ponad
1,2 mln zł).
Wśród zleceń do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku 17% NGO realizujących zlecenia
(tj. 77 NGO) otrzymało zlecenia od małopolskich powiatów. W ramach zleceń udzielanych przez
powiaty przekazano łącznie prawie 35,8 mln zł dotacji, co stanowi już prawie 29% wszystkich
środków przekazanych dla partnerów społecznych. W poszczególnych powiatach, w których zlecano
powiatowe zadania w 2016 roku liczba realizujących je organizacji pozarządowych była zróżnicowana
(od 1 do 10 NGO). Największą liczbę NGO realizujących zlecenia powiatowych zadań wykazano
w powiatach: krakowskim (10), tarnowskim (8), a następnie chrzanowskim i wielickim (po 7),
gorlickim, suskim i wadowicki (po 6). Liczba NGO, którym powierzono zlecenia nie przekłada się
jednak na wartość przekazywanych dotacji. Podobnie jak w ubiegłym roku w powiecie krakowskim
przekazano podmiotom trzeciego sektora najwięcej środków (ponad 7,1 mln zł), ale już na drugim
miejscu pod tym względem znalazł się powiat wielicki (prawie 4,1 mln), w którym
nie współpracowano z największą liczbą partnerów społecznych.
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Zadania zlecone organizacjom pozarządowym mogą obejmować m.in.: realizację usług opiekuńczych,
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz prowadzenie różnego rodzaju jednostek pomocy
społecznej. Według danych wykazanych w sprawozdaniu OZPS w 2016 roku łącznie 15 organizacjom
pozarządowym zlecono realizację usług opiekuńczych. To zadanie zlecono we wszystkich miastach
na prawach powiatu: w Krakowie (3 zlecenia), Tarnowie (2 zlecenia) i Nowym Sączu (1 zlecenie) oraz
w gminach powiatów: bocheńskim (gm. Łapanów), chrzanowskiego (po jednym zleceniu w gminach:
Alwernia, Babice i Trzebinia), krakowskim (gm. Kocmyrzów-Luborzyca), nowotarskim (gm. Szaflary),
miechowskim (gm. Miechów), oświęcimskim (gmina miejska Oświęcim) i wielickim (gmina miejsko wiejska Wieliczka). Realizację zaś specjalistycznych usług opiekuńczych w 2016 roku zlecono jedynie
7 NGO w regionie, tj. w Krakowie (2 zlecenia) oraz po jednym zleceniu w Nowym Sączu, w powiecie
tatrzańskim oraz gminach: Klucze p. olkuski, Trzebinia p. chrzanowski i Wieliczka p. wielicki.
Z kolei zleceń dotyczących prowadzenia placówek pomocy społecznej udzielono w 2016 roku łącznie
276 organizacjom pozarządowym. Zlecenia takie miały miejsce we wszystkich powiatach
(z 90 organizacjami) i miastach na prawach powiatów (z 91 organizacjami, w tym: w Krakowie
– z 68 NGO, Nowy Sącz – z 6 i Tarnów – z 17) oraz w 66 gminach (na terenie 18 powiatów)
z 95 organizacjami. Powiatami, na których terenie gminy najliczniej zlecały prowadzenie placówki,
były: gorlicki i tarnowski (po 10 NGO), krakowski (9 NGO), nowosądecki oraz oświęcimski (po 7 NGO),
a także po 6 NGO w powiatach nowotarskim, olkuskim i wadowickim. W powiatach: brzeskim, suskim
i wielickim po 5 NGO, zaś myślenickim i proszowickim po 4 NGO. W chrzanowskim i miechowskim –
po 3 NGO, a w bocheńskim i dąbrowskim po 2 NGO. W powiecie limanowskim zlecono zadanie
1 NGO, zaś gminy w powiecie tatrzańskim nie zleciły prowadzenia żadnej placówki organizacjom
pozarządowym.
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Wybrane nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej
Wydatki ponoszone z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów polityki społecznej82
Jednym z elementów oceny zasobów pomocy społecznej jest próba oszacowania kosztów związanych
prowadzeniem polityki społecznej. W formularzu poproszono ośrodki pomocy społecznej
i powiatowe centra pomocy rodzinie o oszacowanie wydatków z budżetów gmin i powiatów, w tym
będących w dyspozycji OPS i PCPR, ponoszonych z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów
polityki społecznej, w tym na:


ochronę zdrowia, w tym: przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi;



pomoc społeczną, w tym: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej,
ośrodki wsparcia, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie
rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające);



świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;



składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej;



zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;



dodatki mieszkaniowe;



zasiłki stałe;



prowadzenie jednostki;



specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej;



usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;



pomoc dla cudzoziemców;



centra integracji społecznej;



usuwanie skutków klęsk żywiołowych;



pozostałą działalność;



pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: żłobki, kluby dziecięce, dzienni
opiekunowie;

82



rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;



zespoły orzekania o niepełnosprawności;



Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Analiza oparta o sprawozdanie OZPS. Do zgromadzonych danych zostały dołączone dane pozyskane z MOPS w Krakowie i Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
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pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej;



edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym: pomoc materialną dla uczniów.

Jak wynika ze sprawozdania OZPS na wymienione wyżej obszary działalności gmin wydatkowano
w 2016 r. łącznie prawie 1,7 mld zł (bez wydatków na świadczenia wychowawcze83), z czego budżety
ośrodków pomocy społecznej dysponowały kwotą prawie 1,4 mld zł. Z kolei na tak zdefiniowane
wydatki samorządy powiatowe w Małopolsce przeznaczyły w 2016 r. łączną kwotę prawie 305,6 mln
zł, z tego z budżetów powiatowych centrów pomocy rodzinie wydano kwotę ponad 85,1 mln zł.
Dla porównania kosztów związanych z oferowaniem różnego rodzaju wsparcia poniżej
przedstawiono wydatki poniesione w 2016 r. na wsparcie w ramach kilku wybranych obszarów:


przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu wydano w Małopolsce łącznie prawie 44,5 mln zł. Takie
zadanie realizowały głównie małopolskie ośrodki pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o samorządy
powiatowe to fundusze na ten cel przeznaczył (podobnie jak w ubiegłym roku) jedynie powiat
nowosądecki (w kwocie 17 tys. zł).


przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to zadanie było realizowane w regionie
zarówno przez gminy, jak i powiaty. Łącznie na ten cel przeznaczono w 92 jednostek samorządowych
prawie 2,7 mln zł, w tym z budżetów 74 gmin i trzech miast na prawach powiatu wydatkowano
ponad 2 mln zł, a 15 powiatów – prawie 697 tys. zł.
Omawiane zadanie jest bardzo różnie realizowane w Małopolsce. Głównie jednak przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie zajmowały się w 2016 r. ośrodki pomocy społecznej. Z ich budżetów
wydatkowano odpowiednio: prawie 1,7 mln zł. Ogólnie całość zadania leżała w gestii 73 OPS
i 11 PCPR. Jedynie w Tarnowie oraz dwóch gminach wiejskich Jordanowie p. suski
i Wierzchosławicach p. tarnowski) i 3 powiatach (bocheńskim, myślenickim i tatrzańskim) zadanie
było realizowane wyłącznie przez urzędy gminne, bądź powiatowe.


usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

Łącznie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano w 2016 r.
w 150 małopolskich gminach ponad 42,1 mln zł. Jest to zadanie gminne realizowane
w przeważającej większości (147 jednostek) w całości przez ośrodki pomocy społecznej. Jedynie
w 6 gminach zadanie to było realizowane wspólnie przez OPS i urząd gminny (miasto Tarnów oraz
83

W formularzu „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” za 2016 r. nie uwzględniono kosztów realizacji zadania związanego z wypłata
świadczeń z programu Rodzina 500 plus.
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gminy: i miejsko – wiejskie: Chrzanów i Trzebinia p. chrzanowski, wiejska Mogilany p. krakowski,
i miejsko – wiejska Miechów p. miechowski i wiejska Oświęcim p. oświęcimski), a w 2 gminach
(miejskiej Oświęcim i miejsko – wiejskiej Wieliczka) oraz w Krakowie realizacja tego zadania była
powierzona OPS. Na ten cel z wydatkowano budżetów OPS w sumie ponad 19 mln zł.


wspierania rodziny:

 m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające:
Łącznie na wspieranie rodziny w 2016 r. wydatkowano ponad 13,6 mln zł, z czego wydatkowanie
gmin wyniosło ponad 12,1 mln zł, a powiatów – prawie 1,5 mln zł. Zadanie było realizowane
przez dwa powiaty w województwie – tarnowski i wielicki oraz 174 gminy i wszystkie trzy miasta
na prawach powiatu.
Ośrodki pomocy społecznej w większości (poza gminą Stary Sącz p. nowosądecki) finansowały
to zadanie w całości (168 gmin) lub części (8 gmin) z własnych budżetów. W ich gestii znalazło się
prawie 8,6 mln wydanych na ten cel. Natomiast w 2 powiatach finansowanie zadania odbywało
się poza strukturami PCPR.

 świadczenie wychowawcze:
W 2016 r. Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono nowe świadczenie
dla rodzin z dziećmi - świadczenie wychowawcze. W 2016 r. Małopolskie gminy i powiaty wydały
na ten cel ponad 1,64 mld zł, co stanowi równowartość budżetów OPS i PCPR. Zdecydowana
większość tej kwoty związana była z wypłatą przez jednostki gminne świadczeń wychowawczych
dla rodziców biologicznych dziecka (głównie OPS – poza 11 gminami) – ponad 1,63 mld zł.
Na wypłatę przez jednostki powiatowe dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego wydatkowano w 2016 r. prawie 11,7 mln zł. Jednocześnie wydatki związane
z wdrożeniem i obsługą nowego zadania wyniosły łącznie ponad 29 mln zł (ponad 28,9 mln zł
w gminach i ponad 113,5 tys. zł w powiatach).

 świadczenia rodzinne:
Łącznie za zadanie dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego małopolskie gminy
wydatkowały w 2016 r. prawie 864,2 mln zł. Zadanie to było realizowane w większości przez
ośrodki pomocy społecznej (jedynie w 14 gminach to zadanie nie realizowały OPS, ale urzędy
gminne), które na ten cel wydatkowały prawie 788,8 mln zł.
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Należy dodać, iż na wypłatę tylko zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych
małopolskie gminy wydatkowały w 2016 r. łącznie ponad 446 mln zł (o ponad 65 mln więcej
niż w 2015 r.).


rodzin zastępczych:

Łącznie na zadanie, realizowane w 2016 r. przez wszystkie trzy powiaty ziemskie w województwie,
powiaty grodzkie oraz 144 gminy, wydatkowano ponad 71,4 mln zł. Za realizację zadania były
odpowiedzialne głównie jednostki powiatowe, które na ten cel wydatkowały prawie 44,9 mln zł
(z prawie 38,5 mln zł, które były w gestii PCPR). Natomiast gminy na rodziny zastępcze przeznaczyły
łącznie prawie 26,6 mln zł, z czego większość środków znajdowała się w budżetach ośrodków
pomocy społecznej – ponad 24,8 mln zł. W 10 gminach i jednym powiecie wydatkowaniem na ten
cel zajmowały się wyłącznie urzędy, nie jednostki pomocy społecznej.
W raporcie, na podstawie danych sprawozdania OZPS, podjęto również próbę oszacowania
kosztów funkcjonowania jednostek pomocy społecznej szczególnie istotnych z punktu widzenia
dokumentów strategicznych województwa w zakresie polityki społecznej. Koszty funkcjonowania
tych instytucji kształtują się następująco:


roczny koszt prowadzenia 11 ośrodków interwencji kryzysowej w 2016 r. wyniósł prawie
7,5 mln zł, a średni koszt prowadzenia jednej placówki to ponad 677 tys. zł. Utrzymanie jednego
miejsca pobytu w OIK w ciągu roku to średnio prawie 79,3 tys. zł. Przy czym zaznaczyć należy, że
w OIK na jedno miejsce w ciągu roku przypada ok. 95 korzystających;

 na prowadzenie 67 warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano w 2016 r. łącznie ponad
45,3 mln zł. Przeciętnie jednostka w ciągu roku wiązała się z ponoszeniem kosztów w wysokości
prawie 676,7 tys. zł. Na jednego uczestnika zajęć średnio przypada ponad 16,8 tys. zł rocznie;
 całkowity koszt funkcjonowania 12 dziennych domów pomocy społecznej84 wyniósł w 2016 r.
prawie 8,6 mln zł. Jedna tego typu placówka kosztowała rocznie średnio ponad 715,8 tys. zł,
a średni roczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł prawie 9,2 tys. zł;
 utrzymanie 92 domów pomocy społecznej w 2016 r. wiązało się w Małopolsce z wydatkiem
ponad 316,2 mln zł. Pojedyncza taka placówka to koszt ponad 3,4 mln rocznie, a utrzymanie
jednego miejsca w domu pomocy społecznej to w ciągu roku wydatek przeciętnie prawie
40 tys. zł;
 na 142 placówek wsparcia dziennego w 2016 r. wydatkowano łącznie prawie 21,4 mln zł. Średni
roczny koszt prowadzenia jednej tego typu placówki wyniósł ponad 150,6 tys. zł. Z kolei średni
koszt utrzymania jednego miejsca w PWD w ciągu roku to ponad 3,5 tys. zł;
84

Bez DDP funkcjonujących w Chrzanowie.
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 całkowity koszt funkcjonowania 60 mieszkań chronionych85 wyniósł w 2016 r. ponad 2,3 mln zł.
Jedno mieszkanie kosztowało średnio ponad prawie 38,9 tys. zł. Natomiast średni roczny koszt
utrzymania jednego miejsca wyniósł prawie 5,9 tys. zł.
Należy dodać, iż 33 OPS i 3 PCPR wykazały brak kosztów związanych z funkcjonowaniem
mieszkania. Jest to wynik głównie tego, iż w ciągu ubiegłego roku z tych mieszkań nikt nie
skorzystał. Ogólnie dotyczyło to 31 mieszkań z 89 miejscami (w tym 1 mieszkanie posiadające
8 miejsc w powiecie). Dodatkowo 2 PCPR (bocheński i wadowicki) i 3 OPS (w gminach: Mszana
Dolna p. limanowski, Łabowa p. nowosądecki i Ochotnica Dolna p. nowotarski) nie podały
informacji dotyczącej kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem 5 mieszkań
chronionych (w tym 2 w powiatach), w których łącznie z 24 miejsc (w tym 15 w powiatach)
skorzystało 15 osób (w tym 9 osób w mieszkaniach powiatowych).

85

Bez 36 mieszkań chronionych, co do których nie podane zostały koszty utrzymania
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VII

Realizacja Programu Strategicznego Włączenie Społeczne86
Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” wchodzi w skład pakietu 9 programów

strategicznych mających pełnić funkcję operacyjną względem Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego 2011-2020. W ramach 12 z 15 zaplanowanych przedsięwzięć. Realizacja zapisów PS
WS przebiegała następująco:
Cel Strategiczny 1:
Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej
Działanie 1.1 Małopolski system wsparcia przedsiębiorczości społecznej:
 Przedsięwzięcie 1.1.1: Zapewnienie dostępu do usług bezpośredniego wsparcia inicjatyw
oddolnych, nowopowstających oraz działających podmiotów ekonomii społecznej
Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu RPO WM (Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii
społecznej, Typ A. Działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi:
animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii
społecznej). W ramach konkursu w 2016 r. wybrano do dofinansowania 5 projektów na łączną
kwotę ponad 37,9 mln zł.
 Przedsięwzięcie 1.1.2: Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej
W ramach zadania od 2015 roku ROPS w Krakowie realizuje projekt pozakonkursowy Małopolski
Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej w ramach Działania 9.3 RPO WM. Jego realizacja
przewidziana jest do 31.08.2018 r., a wartość projektu wynosi 1,98 mln zł. Szczególny nacisk
w projekcie położony został na stworzenie platformy współpracy różnych kategorii podmiotów
ekonomii społecznej zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć (tworzenie grup
przedsiębiorstw

społecznych,

podmiotów

ES

o

charakterze

reintegracyjnym)

z sektorem biznesu i samorządu. Rozwijana jest współpraca z lokalnymi gminami i powiatami
na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju ekonomii społecznej poprzez zaangażowanie
samorządu w uspołecznianie zadań publicznych. Do końca 2016 r. w ramach projektu:
 opracowano model franczyzy społecznej przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielnia socjalna
z udziałem gminy zajmująca się żywieniem w placówkach oświatowych),
 zrealizowano VII edycję Tygodnia Ekonomii Społecznej. W dwudziestu czterech wydarzeniach
zorganizowanych na ośmiu małopolskich uczelniach, w których wzięło udział 743 studentów,
86

Na podstawie danych Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz
serwisu internetowego:
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/szukaj/temat=&odbiorca=&instytucja=&data_status=&action_priority=66&action=
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 przeprowadzono akcję edukacyjną z wykorzystaniem gry Chłopska Szkoła Biznesu. W akcji
udział wzięło 29 szkół ponadgminazjalnych z całej Małopolski. Na potrzeby kolejnych edycji
opracowano film edukacyjny o ekonomii społecznej,
 przeprowadzono kolejną edycję konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej,
 zrealizowano Targi Ekonomii Społecznej (we współpracy z Fundacją Anny Dymnej)
na krakowskim Rynku,
 zorganizowano

sieć

współpracy

podmiotów

ekonomii

społecznej

o

charakterze

reintegracyjnym (ZAZ, CIS, KIS, WTZ). Celem sieci jest zapewnienie współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy PES o charakterze reintegracyjnym,
 zorganizowano

spotkania

z

lokalnymi

decydentami

oraz

lokalnymi

działaczami

pozarządowymi nt. uspołeczniania zadań publicznych oraz prowadzono doradztwo w postaci
indywidualnych

konsultacji

z

13

gminami

nt.

tworzenia

spółdzielni

socjalnych.

Dla zainteresowanych JST zorganizowano wizytę studyjną w spółdzielniach socjalnych
prowadzonych przez JST zajmujących się żywieniem dzieci w szkołach,
 opracowano 1 raport z monitoringu ekonomii społecznej dot. kondycji małopolskich
podmiotów ekonomii społecznej oraz współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej.

Dodatkowo ROPS w Krakowie wybrany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na Partnera do projektu finansowanego w ramach Działania 2.9 POWER pt. System partycypacyjnego
zarządzania sferą ekonomii społecznej. W ramach projektu ROPS w Krakowie odpowiedzialny będzie
za prace grupy strategicznej Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przegląd
dokumentów strategicznych dotyczących sfery ekonomii społecznej, opracowanie modelu tworzenia
programu rozwoju ekonomii społecznej.
Cel Strategiczny 2:
Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie
Działanie 2.1 Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny:
 Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój oferty wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży
Przedsięwzięcie realizowane w ramach:
 RPO WM – Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu:
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży. W trakcie opracowywania raportu zakończył się (24.05.2017 r.) nabór wniosków
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o dofinasowanie złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – projekty
konkursowe (Typ projektu C – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 75 wniosków
o dofinansowanie, w tym przynajmniej 42 wnioski złożone przez samorządy gminne 87. Łączna
kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi prawie 129,4 mln zł
co stanowi 127 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu;
 zadań ROPS w Krakowie – realizacja od 2010 r. projektu pn. Więzienie więzi nie więzi,
kierowanego do rodziców odbywających karę pozbawienia wolności. Ma on na celu
wyposażenie rodziców odbywających karę pozbawienia wolności w wiedzę i praktyczne
umiejętności podnoszące poziom ich kompetencji wychowawczych. Projekt zrealizowany
został w prawie wszystkich jednostkach penitencjarnych z terenu województwa
małopolskiego. W dotychczasowych edycjach projektu udział wzięło 97 osadzonych.
W 2016 r. na ten cel przeznaczono 6 tys. zł. Projekt został nominowany w 2014 roku do
nagrody w konkursie Pary Prezydenckiej pt. Dobry Klimat dla Rodziny.
 Przedsięwzięcie

2.1.2:

Wsparcie

rodzin

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,

w szczególności rodzin wielodzietnych
Przedsięwzięcie realizowane w ramach:
 projektu Pierwszy dzwonek wdrażanego w latach 2014-2015. Projekt polegał na przyznaniu
dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych z województwa
małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. W ramach projektu
Województwo

Małopolskie

udzieliło

pomocy

finansowej

jednostkom

samorządu

terytorialnego, celem zapewnienia należytej realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci
z rodzin wielodzietnych poprzez szerszy dostęp do zakupu artykułów edukacyjnych oraz
pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. W latach 2014-2015 Samorząd
Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 10,6 mln zł na wsparcie rodzin
wielodzietnych w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach dwóch
edycji projektu Pierwszy dzwonek pomoc finansowa trafiła do ok. 28 tys. rodzin
pochodzących z całej Małopolski i została przeznaczona na zakup artykułów edukacyjnych
i dydaktycznych dla blisko 80 tys. uczniów.

87

Nie we wszystkich projektach gmina wystąpiła jako lider projektu, ale jest jego partnerem.
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 projektu Małopolska Niania – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego.
Rozpoczęcie pilotażu tego projektu miało miejsce w pierwszym półroczu 2017 r. Wniosek
o przyznanie dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 złożyły 23 z 30 gmin
zaproszonych do projektu. W złożonych projektach wnioskowano o dofinansowanie łącznie
zatrudnienia w ramach projektu 92 niań na kwotę dotacji: 920 000 zł.
Działanie 2.2 Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin
 Przedsięwzięcie 2.2.1: Rozwój usług interwencji kryzysowej
Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM, Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz
interwencja kryzysowa – ZIT i Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa –
SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.
W ramach konkursu wybrano do dofinansowania w ramach SPR 4 projekty z 3 subregionów
(w powiatach: bocheńskim, chrzanowskim, gorlickim i myślenickim) o łącznej wartości 10,4 mln
zł (wartość dotacji – ponad 9,6 mln) oraz Gminy Miasta Kraków (w ramach ZIT) na kwotę prawie
781 tys. zł (wartość dotacji: prawie 723,2 tys. zł).
Cel Strategiczny 3:
Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa
Działanie 3.1 Dobra Opieka dla Małopolan - podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami
starszymi
 Przedsięwzięcie

3.1.1:

Rozwijanie

oferty

wsparcia

dziennego

dla

osób

starszych

w środowiskach lokalnych
Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM, Poddziałania 9.2.2 i 9.2.3 Typ B. Wsparcie
dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych. W ramach konkursu w 2017 r. dofinansowanie otrzymało 16 projektów
na łączną kwotę ponad 43,8 mln zł. Efektem realizacji projektów będzie powstanie w całej
Małopolsce 24 dziennych domów pomocy dysponujących 630 miejscami. Jak wynika z deklaracji
zawartych we wnioskach planuje się objąć wsparciem w tych placówkach 1 516 beneficjentów.

Działanie 3.2 Wspieranie aktywności osób starszych oraz przeciwdziałanie stereotypom
 Przedsięwzięcie 3.1.2: Centra wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych,
w szczególności seniorów
Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM, Poddziałania 9.2.2 i 9.2.3 Typ A działania
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. W ramach konkursu w 2017 r.
dofinansowanie otrzymał jeden projekt (Gmina Miasta Tarnowa) na kwotę ponad 6,4 mln zł.
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W ramach projektu planuje się utworzyć 15 miejsc czasowego pobytu, wsparciem a objąć 1 900
beneficjentów.
 Przedsięwzięcie 3.2.1: REAKTYWACJA - rozwijanie inicjatyw lokalnych oraz działań
edukacyjnych dla dobrej starości
Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursów ofert na realizację zdań publicznych
Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania
funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Na przestrzeni
lat 2012-2016 w ramach konkursów ofert udzielono dofinansowania 127 projektom społecznym
na łączną kwotę 2 450 tys. zł. Projekty te najczęściej oferowały: warsztaty/kursy
tematyczne/edukacyjne, (rękodzielnicze, nt. zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa), wydarzenia
kulturalne, przedsięwzięcia turystyczne, krajoznawcze (wycieczki), rekreację i rehabilitację
ruchową, naukę obsługi komputera i korzystania z Internetu. Każdego roku z tego typu
projektów korzysta ponad 3000 seniorów z całej Małopolski. Przyczyniają się one
do wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego seniorów. To szczególnie istotne biorąc pod
uwagę wyniki badań wskazujących na to, że najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego
przez seniorów jest oglądanie telewizji, zaś z oferty edukacyjno – warsztatowej korzysta
zaledwie kilka procent seniorów.
W 2017 r. wpłynęło 71 ofert, 41 ofert zostało poddanych ocenie merytorycznej.
Do dofinansowania wybrano 25 ofert na łączną kwotę 450 tys. zł.
Cel strategiczny 4 Wspieranie integrującej polityki społecznej regionu
Działanie 4.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym
 Przedsięwzięcie 4.1.1: Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym – przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM,\
Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM:
 Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
W 2016 r. ramach konkursu wybrano do dofinansowania 63 wnioski na łączną kwotę prawie
64,9 mln zł,
 Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. W 2017 r. ramach konkursu
wybrano do dofinansowania 41 wniosków (w tym jeden samorządu powiatowego) na łączną
kwotę ponad 77,6 mln zł (wartość dotacji – prawie 72,9 mln zł),
 w ramach Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, Typ
projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. W trakcie
opracowywania raportu zakończył się (12.05.2017 r.) nabór wniosków o dofinasowanie
złożonych w ramach PRO WM. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 99 wniosków
o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach
wynosi niemal 151 mln zł, co stanowi 231,06 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego
konkursu.
 Bliżej Ciebie
W ramach zadania zrealizowano w 2016 r. I etap projektu w ramach POWER, Osi priorytetowej:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.1 Innowacje społeczne
pn. Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków
europejskich wyniosła ponad 106 tys. zł. Jego celem było stworzenie nowej formuły objęcia
leczeniem i wsparciem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w postaci
wypracowanego modelu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych. Był to projekt
partnerski, którego liderem był Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.
W ramach realizacji tego projektu opracowano Model Lokalnego Centrum Środowiskowej Opieki
Psychiatrycznej. Efektem prac ROPS w Krakowie były także: Rekomendacje do modelowego
programu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w specjalności praca socjalna
z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami wraz z modelowym programem studiów
podyplomowych Terapia społeczna osób chorujących psychicznie i ich rodzin oraz Rekomendacje
do włączenia oferty ośrodków interwencji kryzysowej w kompleksową, interdyscyplinarną ścieżkę
wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Działanie 4.2 Dostarczanie wiedzy i informacji dla efektywnej polityki społecznej regionu
 Przedsięwzięcie 4.2.2: Profesjonalna kadra systemu rodziny i pieczy zastępczej
W ramach zadania opracowywano i złożono projekt w odpowiedzi na konkurs POWER,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Obecnie projekt pn.
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej został
zatwierdzony do realizacji. Projekt rozpocznie się od 01.09.2017 r. i będzie trwać 36 miesięcy.
Projekt

będzie

realizowany

w

Partnerstwie

czterech

województw:

małopolskiego,

dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Małopolska jest Liderem tego partnerstwa. Wartość
projektu to ponad 4,7 mln zł (finansowane ze środków europejskich: niemal 4,6 mln zł). Kwota
do dyspozycji w Małopolsce – ponad 1 mln zł.
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Celem

projektu jest

podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek

samorządu

terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych
w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.
 Przedsięwzięcie 4.2.3: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych
W ramach zadania od 01.08.2016 r. realizowany jest przez ROPS w Krakowie w ramach POWER
IV Osi Priorytetowej (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) projekt Małopolski Inkubator Innowacji
Społecznych (MIIS). Jego realizacja przewidziana jest do 31.07.2019 r., a jego wartość projektu
wynosi: 3 253 700,00 zł, (finansowane ze środków europejskich: 3 067 913,73 zł.). Projekt
powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających
poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych
świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez
wypracowanie 40 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych,
z których minimum 15% zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.
W 2016 r. w ramach projektu:
 zorganizowano 1 konferencję inaugurującą projekt, 2 spotkania w subregionach,
51 indywidualnych spotkań informacyjnych, 13 spotkań z organizacjami branżowymi,
 przeprowadzono działania promujące informacje o projekcie (publikacje prasowe
w wydawnictwach o zasięgu regionalnym, akcja promocyjna w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu),
 prowadzono punkt informacyjny, dla potencjalnych Innowatorów Społecznych- konsultacje
osobiste i telefoniczne,
 udzielono 23 usług doradczych z zakresu innowacji społecznych.
Większość przedsięwzięć Programu Strategicznego „Włączenie Społecznej” realizowanych jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 9 osi
priorytetowej. Do końca 2016 r. w ramach tej osi podpisano 104 umowy na dofinansowanie na kwotę
ponad 194,1 mln zł, w tym finansowane ze środków europejskich ponad 164,6 mln zł, tym samym
zakontraktowano 17,3% środków. Jest to druga, co do liczby podpisanych umów o dofinansowanie
(104) oś programu (25,6%). Większość z nich została zawarta w ramach aktywnej integracji (92,3%).
Na tak wysoką kontraktację przełożyły się 2 konkursy, w tym jeden rozpoczęty w 2015 r. W wyniku
realizacji projektów w obszarze aktywnej integracji wsparto 1 127 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, co stanowiło 26,9% wartości zaplanowanej na 2018 r (4 190) i 4,7 %
wartości docelowej (23 900).
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VIII PODSUMOWANIE
1.

W 2016 r. województwo małopolskie zamieszkiwało 3 382 260 osób. W 2016 roku w naszym
regionie zaobserwowano - podobnie jak w roku poprzednim - wzrost liczby ludności (o ponad
9,6 tys. w stosunku do roku 2015). W skali kraju Małopolska zajmuje niezmiennie IV miejsce pod
względem liczby ludności (po województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim). Nasz
region jest jednym z czterech województw, w których zaobserwowano wzrost liczby ludności
(druga lokata pod względem wzrostu ludności, po Mazowszu).

2.

Nadal ponad połowa Małopolan to ludność terenów wiejskich - 51,6% w roku 2016
tj. o 0,1 p. p. więcej niż rok wcześniej i o 0,2 p. p. więcej niż dwa lata temu.

3.

Struktura wiekowa ludności Małopolski uległa dalszym przeobrażeniom - zmniejsza się odsetek
osób w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa się odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym.
Jest to podyktowane trzema przyczynami: spadkiem liczby urodzeń, ograniczeniem umieralności
w późniejszych etapach życia (czyli innymi słowy – coraz dłuższym przeciętnym trwaniem życia
Małopolan)

oraz

ruchami

migracyjnymi.

Według

prognoz,

udział

osób

w

wieku

przedprodukcyjnym będzie sukcesywnie spadał i w 2035 roku może osiągnąć poziom ok. 16%.
Udział osób w wieku produkcyjnym pozostanie na poziomie ok. 62%. Jedyną grupą
mieszkańców, której udział w populacji regionu wzrośnie, będą osoby w wieku poprodukcyjnym
– w perspektywie 2035 roku ich udział jest prognozowany na 21,5% populacji regionu,
co oznacza wzrost o ok. 3 punkty procentowe w porównaniu do stanu z 2015 r.
4.

Warto przypomnieć, że według wyników ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku (nadal
najnowsze dostępne dane z tego zakresu) w Małopolsce mieszkało 705,5 tys. rodzin
posiadających dzieci. Wśród ogółu tych rodzin 474,9 tys. to rodziny z dziećmi do 24 lat
na utrzymaniu (67%), a 230,6 tys. – rodziny bez dzieci w tym wieku (33%). We wszystkich
rodzinach odnotowano 815 tys. dzieci do lat 24 będących na utrzymaniu.
Według danych spisowych Małopolska jest drugim województwem w kraju pod względem
odsetka i liczby rodzin wielodzietnych (po Podkarpaciu ze wskaźnikiem 16,3% i Mazowszu
z liczbą 82 tys. rodzin), bowiem 14,7% rodzin z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu w Małopolsce
to rodziny posiadające co najmniej troje dzieci (3+) – 69,7 tys. rodzin. W skali kraju rodziny
z trojgiem i więcej dzieci stanowią 11,5% wszystkich rodzin z dziećmi. W Małopolsce w rodzinach
z trojgiem lub więcej dzieci żyje 238,4 tys. dzieci – 29,3% ogółu dzieci do lat 24 będących
na utrzymaniu.
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Wśród rodzin posiadających co najmniej troje dzieci znajduje się 19,5 tys. rodzin z czworgiem
i więcej dzieci (4+) – 4,1% wszystkich rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Żyje w nich 87,8 tys.
dzieci (10,8% ogółu dzieci do lat 24 na utrzymaniu).
Powiaty limanowski i nowosądecki charakteryzują się najwyższym udziałem rodzin 3+ w ogóle
rodzin z dziećmi – odpowiednio 27,7% i 25,1%. Najniższy udział rodzin z trójką i większą liczbą
dzieci odnotowano w Krakowie – 7% oraz powiatach północno-zachodniej części regionu –
chrzanowskim (7,8%) olkuskim (8,5%) i oświęcimskim (9%) oraz mieście Tarnów (8,7%).
Jednocześnie największa liczba rodzin 3+ zamieszkuje w powiecie nowosądeckim (8,1 tys.) oraz
w Krakowie (6,6 tys.).
W ciągu dekady (wyniki spisów powszechnych z 2002 r. i 2011 r.) liczba rodzin 3+ spadła
o 36,4 tys., czyli o 34,4%: ze 106,1 tys. do 69,7 tys. Liczba rodzin z dziećmi spadła o 33,2 tys.,
czyli tylko o 6,5% (z 508,1 tys., do 474,9 tys.). Jednocześnie nastąpił wzrost liczby rodzin
z jednym dzieckiem. W 2002 roku rodziny z jednym dzieckiem stanowiły 43,4% wszystkich
rodzin z dziećmi, natomiast w 2011 roku już 49,2%. Z kolei udział rodzin z dwojgiem dzieci
pozostał prawie na niezmienionym poziomie.
Dzieci w wieku 7-14 lat stanowią 41,3% wszystkich dzieci wychowujących się w rodzinach
3+ w Małopolsce. Niemal co piąte dziecko w rodzinach 3+ jest już pełnoletnie.
5.

Na przypomnienie zasługuje też fakt, że wyniki ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań zweryfikowały liczbę osób niepełnosprawnych w województwie (nadal
najnowsze dostępne dane z tego zakresu). W ciągu dekady (wyniki spisów powszechnych z 2002
r. i 2011 r.) odsetek osób niepełnosprawnych w Małopolsce zmniejszył się z 18,2% w 2002 roku
do 11,8% (394 309 osób) w 2011 roku. Wskaźnik ten jest niższy niż średnia dla kraju
o 0,4 p. p. Taki wynik plasuje nasz region na 12 pozycji w Polsce. Mniejszy odsetek osób
niepełnosprawnych odnotowano tylko w 4 województwach: mazowieckim, opolskim,
podlaskim i podkarpackim.
Niepełnosprawni prawnie stanowili 8,5% ludności (283 775 osób). Powiatami o najwyższym
odsetku osób niepełnosprawnych prawnie były: Tarnów (11,6%), powiat gorlicki (11,1%), Nowy
Sącz (10,9%), Kraków (10,8%) i powiat krakowski (9,7%). Natomiast najniższy odsetek tych osób
odnotowano w powiatach: tatrzańskim (5,6%), nowotarskim (5,6%), dąbrowskim (6,0%),
tarnowskim (6,3%) i wadowickim (6,3%). Wśród osób niepełnosprawnych prawnie
w Małopolsce w 2011 roku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
stanowiły 33%, osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły
39%, a z lekkim – 21%. Wśród ogółu osób niepełnosprawnych prawnie osoby w wieku
poprodukcyjnym stanowiły 51,2% (a wśród osób niepełnosprawnych ogółem - prawnie
i biologicznie – 53%), kobiety - 55,7%, a zamieszkali w miastach 57,2%.
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6.

W 2015 r. po raz pierwszy od 2005 r. Małopolskę charakteryzowały wartości trzech wskaźników
zagrożenia ubóstwem mniej korzystne niż średnia krajowa. Pomiędzy 2014 a 2015 r. nastąpił ich
wzrost. Największy – dotyczył odsetka osób w gospodarstwach domowych żyjących poniżej
ustawowej granicy ubóstwa – zwiększył się on o 2,2 p. p. i wyniósł w 2015 r. 14,3% (w Polce –
12,2%). Nieco mniej (o 1,8 p. p.) wzrósł wskaźnik stopy ubóstwa mierzonej odsetkiem osób
żyjących poniżej minimum egzystencji i wyniósł 8,4% (w Polce – 6,5%). Natomiast wskaźnik
dotyczący odsetka osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa w 2015 r. był na poziomie
18,4% (w Polce – 15,5%), co oznacza wzrost o 1,5 p. p. w stosunku do poprzedniego roku.

7. Ogólnie na przestrzeni lat 2007 – 2015 odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji, po
spadku w 2008 r., pozostawał na podobnym poziomie do 2011 r., od kiedy obserwuje się jego
wzrost. Również stopa ubóstwa relatywnego stale rośnie od 2012 r. Natomiast skala ubóstwa
ustawowego ulegała wahaniom, związanym z podwyższaniem kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (w październiku
2012 r. i lipcu 2015 r.) i w 2015 r. znów wzrosła (podobnie jak w 2013 r.).
8. W województwie małopolskim zaobserwowano spadek liczby mieszkańców korzystających
z pomocy społecznej, a dynamika tego spadku wzrasta w latach 2012 - 2016:



zaobserwowano mniej o ponad 25 tys. osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
w stosunku do 2015 r., a skala spadku w zestawieniu roku do roku w poprzednich latach
wyniosła odpowiednio: ponad 11,8 tys., ponad 4,7 tys. i ponad 1,9 tys.
W 2016 r objęto wsparciem blisko 193 tysiące osób w rodzinach świadczeniobiorców pomocy
społecznej.
Nastąpił także spadek o 0,8 p. p. pomiędzy 2016 i 2015 rokiem odsetka korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej w stosunku do ludności regionu. W poprzednich latach skala
spadku tego wskaźnika w zestawieniu roku do roku wniosła odpowiednio: o 0,3 p. p., 0,2 p. p. i o
0,1 p. p.. W 2016 r. wyniósł on 5,7%.



pomocą społeczną objęto ponad 4,1 tys. rodzin mniej niż w 2015 r. Skala spadku w zestawieniu
roku do roku w poprzednich latach wniosła odpowiednio: ponad 3 tys., niemal 1 tys., 150 rodzin.
W roku 2016 świadczenia z pomocy społecznej przyznano ponad 73 tysięcy rodzinom.



z pomocy społecznej skorzystało mniej o ponad 4,6 tys. rodzin z dziećmi w porównaniu z 2015 r.
W poprzednich latach skala spadku w zestawieniu roku do roku wniosła odpowiednio: prawie
1,7 tys. i prawie 1,2 tys. W 2013 r. w porównaniu z 2012 r. nastąpił wzrost liczby rodzin z dziećmi
korzystających z pomocy społecznej o 756 rodzin.
W 2016 r. z pomocy społecznej skorzystało prawie 33 tys. rodzin z dziećmi.
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O 3,1 p. p. zmalał także w stosunku do 2015 r. odsetek rodzin z dziećmi w ogóle rodzin
korzystających ze wsparcia. W poprzednich latach skala spadku w zestawieniu roku do roku
wniosła odpowiednio: 0,7 p. p., 0,2 p. p.. Natomiast w 2013 i 2012 r. wskaźnik ten był na tym
samym poziomie wynosił 39,5%;
W 2016 r. odsetek ten wyniósł 35,5%.



w porównaniu do poprzedniego roku z pomocy społecznej skorzystało mniej o ponad 2,5 tys.
rodzin z trójką i większą liczbą dzieci. We wcześniejszych latach liczba rodzin wielodzietnych
otrzymujących

pomoc

społeczną

była

na

zbliżonym

poziomie

(odpowiednio:

w 2015 r. 239 rodzin mniej niż w 2014 r. i kolejno w poprzednich latach: 46 rodzin więcej,
431 rodzin mniej).
W 2016 r. z pomocy społecznej skorzystało ponad 12 tys. rodzin z trójką i większą liczbą dzieci.
O 2,2 p. p. zmalał także w porównaniu z 2015 r. udział rodzin 3+ w ogóle rodzin z dziećmi
korzystających z pomoc społecznej, podczas gdy w poprzednich latach wzrastał (odpowiednio: o
1 p. p. pomiędzy 2015 i 2014 r. i o 1,2 p. p. pomiędzy 2014 i 2013 r. Natomiast w 2012 r. wynosił
38,3%.
W 2016 r. rodziny 3+ stanowiły ponad jedną trzecią ogółu rodzin z dziećmi objętych
świadczeniami pomocy społecznej (36,6%).
9. Swoistymi wskaźnikami zamożności mieszkańców mogą być także dane na temat osób objętych
dodatkami mieszkaniowymi, pomocą materialną dla uczniów czy dożywianych dzieci i młodzieży.
Wsparciem w postaci dodatków mieszkaniowych objęto w 2016 r. 30 073 małopolskie
gospodarstwa domowe. Najwięcej gospodarstw domowych otrzymało takie świadczenie
w Krakowie (8 176 gospodarstw domowych), w powiecie wadowickim (5 247 gospodarstw
domowych) oraz w Tarnowie (4 442 gospodarstwa domowe). Natomiast najmniej gospodarstw
korzystało z dodatków mieszkaniowych w powiatach: myślenickim (119 gospodarstw
domowych), brzeskim (151 gospodarstw domowych) i wielickim (153 gospodarstwa domowe).
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, była
oferowana w 2016 r. prawie 68,2 tys. dzieci i młodzieży, rok wcześniej objęły one grupę ponad
77,3 tys., a dwa lata wcześniej: ponad 84 tys. uczniów. Grupa uczniów otrzymujących takie
wsparcie stanowiła 10,1% Małopolan w wieku od 7 do 24 lat.
Z darmowych posiłków w 2016 r. skorzystało prawie 49 tys. dzieci i młodzieży (7,2% ogółu
mieszkańców do 18 r.ż.) czyli o ponad 5,8 tys. osób mniej niż w roku 2015 (rok wcześniej
dożywianiem objęto prawie 54,8 tys. dzieci z Małopolski).
10. Niewątpliwie wpływ na poziom zamożności rodzin ma realizowany od kwietnia 2016 r. rządowy
program Rodzina 500 plus. W Małopolsce w 2016 r. programem tym objęto łącznie prawie
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252,4 tys. rodzin i ponad 404,9 tys. dzieci w tych rodzinach, co stanowi niemal 60% Małopolan
do 18 roku życia.
Na koniec roku 2016 r. programem Rodzina 500 Plus objęto w Małopolsce ponad 250,8 tys.
rodzin biologicznych i prawie 402 tys. dzieci w tych rodzinach. Świadczenia na pierwsze dziecko
otrzymywały rodziny w 2016 r. na prawie 146,2 tys. dzieci, co stanowi 21,6% Małopolan w wieku
0 – 18 lat. Największy odsetek dzieci, na które pobierano zasiłek wychowawczy uzależniony
od spełnienia kryterium dochodowego był w powiecie dąbrowskim i krakowskim (po 30,0%
dzieci i młodzieży do 18. roku życia). Z kolei stosunkowo najmniej dzieci objętych tego rodzaju
wsparciem było w Krakowie (13,2%) i Tarnowie (16,4%).
Z kolei dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych
na utrzymanie dziecka w placówce objął łącznie 1541 podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej
(w tym 28 placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego) i 2 925 dzieci w tych
rodzinach.
11. Czynnikiem znacznie wpływającym na zasięg ubóstwa skrajnego jest bezrobocie. Stopa
bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce na koniec 2016 r. wyniosła 6,7% (o 1,7 p. p. mniej niż
w roku poprzednim). W bieżącym roku (podobnie jak w 2015 r.) zarówno w Małopolsce,
jak i w Polsce, wskaźnik ten zmalał w stosunku do poprzedniego roku. W całym kraju stopa
bezrobocia wyniosła 8,3% (o 1,5 p. p. mniej niż w roku poprzednim). Małopolska zajmowała,
podobnie jak przed rokiem, trzecie miejsce (po Wielkopolsce i Śląsku) wśród województw.
Podobnie jak w latach poprzednich najniższą stopę bezrobocia odnotowano na koniec grudnia
2016 r. w Krakowie (3,6%). Stopa bezrobocia była niższa od stopy bezrobocia dla całego
województwa (6,7%) także w powiatach: myślenickim (5,0%), suskim (5,6%), krakowskim (5,8%),
bocheńskim i wadowickim (po 6,2%), miechowskim (6,6%) oraz w Nowym Sączu (6,3%). Z kolei
najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: dąbrowskim (13,9 %), tatrzańskim
(11,6%). Różnica między powiatami o najwyższej (powiat dąbrowski) i najniższej stopie
bezrobocia (miasto Kraków) w 2016 roku wynosiła 10,3 p. p. Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia
zmalała w stosunku do wcześniejszego roku w każdym powiecie (podobnie jak rok wcześniej).
Największy spadek zanotowano w powiecie limanowskim (3,4 p. p.), olkuskim (3,3 p. p.)
i nowosądeckim (3,1 p. p.).
Na koniec 2016 roku liczba osób biernych zawodowo w Małopolsce wynosiła 1,14 mln.
W stosunku do końca 2015 roku grupa ta zwiększyła się o 42 tys. osób (3,8%). W tym samym
okresie zwiększyła się również liczba aktywnych zawodowo Małopolan – o 121 tys. osób (8.7%).
12. Zagrożenie ubóstwem skrajnym wzrasta wraz ze wzrostem liczby osób bezrobotnych
w gospodarstwie domowym. „Bezrobocie rodzinne” czyli sytuacja, w której dwóch lub więcej
członków rodziny jest zarejestrowanych jako osoba bezrobotna na koniec 2016 r. dotyczyła
107

8 204 gospodarstw (tj. 18 016 osób), czyli 18,7% zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to,
że

więcej

niż

co

piąty

bezrobotny

zamieszkiwał

gospodarstwo

domowe,

w którym dwie lub więcej osób pozostaje na bezrobociu. W porównaniu do poprzednich lat
(2015 r. i 2014 r.) nastąpiło zmniejszenie się odsetka tej grupy bezrobotnych i dotyczyło
wszystkich powiatów. Najniższy odsetek bezrobotnych, których dotyczyło zjawisko „bezrobocia
rodzinnego” odnotowano w Krakowie (7,1%) oraz w powiatach: krakowskim (12,3%),
myślenickim (13,0%), wielickim (13,4%), wadowickim (13,5%) oraz oświęcimskim (13,8%).
Najwyższy zaś udział osób bezrobotnych, których dotyczy zjawisko „bezrobocia rodzinnego”
odnotowano w powiatach (podobnie jak w latach poprzednich): limanowskim (51,9%)
i dąbrowskim (29,8%). Jednocześnie są to powiaty o jednej z najwyższych w Małopolsce wartości
stopy bezrobocia rejestrowanego (odpowiednio: 10,1% oraz 13,9% - najwyższy poziom
w regionie, przy średniej dla Małopolski – 6,7%).
Najwięcej osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia rodzinnego w 2016 r. było bez pracy –
do 3 miesięcy (28,8%) i powyżej 24 miesięcy (25,2%). Ich staż pracy wynosił powyżej 1 roku
do 5 lat (25,6%) lub nie posiadali w ogóle stażu pracy (19,9%). Bezrobocie rodzinne
w największym stopniu dotyczyło osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,1%) oraz
gimnazjalnym i niższym (28,3%).
Analizując wiek omawianej grupy bezrobotnych należy zauważyć, iż zdecydowana większość
z nich to osoby młode: osoby w wieku 25-34 lat stanowią największa grupę bezrobotnych
(29,4%), a kolejne 20,0% stanowią jeszcze młodsze osoby – w wieku 18-24 lata. Osoby powyżej
55 roku życia stanowiły w całym województwie niecałe 14,5%.
13. W 2016 roku w Małopolsce udział osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych
zarejestrowanych wyniósł 53,9% (o 1,2 p. p. mniej niż rok temu). Najniższym udziałem osób
długotrwale bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzowały się
(podobnie jak rok wcześniej) powiaty: myślenicki (34,5%), suski (37,7%) wadowicki (44,6%) oraz
wielicki (44,9%). Najwyższy odsetek osób długotrwale bezrobotnych utrzymywał się natomiast
w powiatach: tatrzańskim (65,9%), miechowskim (61,4%) i dąbrowskim (60,3%) oraz w Tarnowie
(63,0%).
14. Na koniec 2016 roku w rejestrach małopolskich urzędów pracy pozostawało 5 871 bezrobotnych
osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 6,1% ogólnej liczby bezrobotnych w regionie.
W porównaniu do 2015 roku nastąpił spadek o 1400 osób a udział osób niepełnosprawnych
w ogóle populacji pozostał na niezmienionym poziomie. W 2016 r. wśród osób
niepełnosprawnych stopa bezrobocia wyniosła 10,3%.

108

Osoby z niepełnosprawnościami należą do jednej z najbardziej wykluczonych grup na rynku
pracy. Ich sytuacja jest znacząco trudniejsza niż osób w pełni sprawnych. Zgodnie z danymi BAEL
w IV kwartale 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woj. małopolskim był
ponad trzykrotnie niższy niż w przypadku całej zbiorowości (15,2% wobec 54,4%).
15. W ciągu ostatnich lat zauważalny jest spadek odsetka klientów pomocy społecznej, którzy
otrzymują wsparcie z powodu bezrobocia (7,7 p. p. pomiędzy 2013 i 2016 r.), a także ubóstwa
(1,7 p. p. pomiędzy 2013 i 2016 r.) oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(o 4,4 p. p. pomiędzy 2014 i 2016 r.). Jednocześnie obserwowany jest stały wzrost odsetka
klientów pomocy społecznej, którzy otrzymują wsparcie z tytułu długotrwałej choroby (6,3 p. p.
pomiędzy p. p. pomiędzy 2012 i 2016 r.) i niepełnosprawności (3,2 p. p. pomiędzy p. p. pomiędzy
2012 i 2016 r.).
16. Świadczenia pieniężne w 2016 r. dotyczyły średnio 67,9% osób objętych pomocą społeczną
(mniej o 4,8 p. p. niż w poprzednim roku). Tylko nieco rzadziej przyznawane były świadczenia
niepieniężne – przeciętnie ponad 66,6% osób objętych pomocą społeczną było ich
beneficjentami (w roku 2015 – 65,0%).
17. W 2016 r. w regionie łącznie zatrudnionych było 1673 pracowników socjalnych (przed rokiem
1685, w 2014 r,. – 1 713), a tym samym na jednego takiego specjalistę przypadało przeciętnie
2 022 mieszkańców Małopolski (rok wcześniej – 2 002). W konsekwencji spadku liczby
pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS aż w 11 powiatach gminy (średnia z gmin) nie
spełniały

tego

ustawowego

wymogu

zatrudnienia

pracowników

socjalnych

(1/2000

mieszkańców, nie mniej niż 3). Wskaźnik ten lokuje nasz region na dwunastej pozycji w kraju
(tj. w 11 województwach na jednego pracownika socjalnego przypadała mniejsza liczba
mieszkańców niż w Małopolsce).
Spełniony był natomiast drugi wskazany w ustawie wymóg (od 2015 r. do wyboru dla gmin)
dotyczący zatrudniania pracowników socjalnych w OPS. Według niego można zatrudniać
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących,
objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze
czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. W Małopolsce
w 2016 r. na jednego pracownika socjalnego przypadało 46 rodzin korzystających z pomocy
społecznej (w 2015 r. – 50 rodzin), podczas gdy w kraju – 47 takich rodzin. Tym samym wartość
tego wskaźnika lokuje nasz region na VIII pozycji w skali kraju.
18. 99 małopolskich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej
(blisko 6%) legitymowało się w 2016 r. specjalizacjami zawodowymi II stopnia, a 65,5%
pracowników socjalnych regionu posiadało wyższe wykształcenie.
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19. W 2016 r. małopolskie ośrodki pomocy społecznej zawarły z klientami 4 304 kontrakty
socjalne (1 355 mniej niż przed rokiem), a powiatowe centra pomocy rodzinie
– 24 kontrakty (o 10 mniej niż w roku ubiegłym), które objęły łącznie 4 817 osób (2,5%
świadczeniobiorców).

Podobnie

jak

w

poprzednich

latach

największy

odsetek

świadczeniobiorców objętych kontraktami obserwujemy w północnozachodniej części regionu
(powiaty: wadowicki (4,5%), chrzanowski i oświęcimski (po 4,4%), miechowski (4,1%)
oraz w miastach na prawach powiatu: Tarnowie (4,5%) Krakowie (3,9%), natomiast najmniejszą
część klientów, którym przyznano świadczenia, obejmuje się jednocześnie kontraktami
w powiatach: limanowskim (0,5%), brzeskim (0,8%) i nowosądeckim (1,5%) oraz w Nowym Sączu
(1,4%).
20. Indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego objęto w 2016 r. 338 osób (o 27 mniej niż
przed rokiem). Był on wdrażany we wszystkich trzech miastach na prawach powiatu oraz
w 5 gminach: miejsko-wiejskich Brzeszcze i Kęty p. oświęcimski, , wiejskiej Jerzmanowice Przeginia p. krakowski, wiejskiej Klucze p. olkuski oraz wiejskiej Wieprz p. wadowicki. Najwięcej
indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego prowadzono w Krakowie, Nowym Sączu
i Tarnowie (odpowiednio: 131, 98 i 41).
21. Z kolei indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności objęto klientów jedynie
w 3 ośrodkach pomocy społecznej w gminach: miejsko-wiejskiej Brzeszcze p. oświęcimski
(4 programy), wiejskiej Klucze p. olkuski (1 program) i wiejskiej Gorlice (1 program) oraz w dwóch
miastach na prawach powiatu: Krakowie (207 programów) i Tarnowie (9 programów). Objęto
nim 222 osoby (aż o 116 więcej niż w 2015 r.).
22. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych może ona zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która pomaga w opiece
i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, czy kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych ról społecznych. Jednak pomoc rodzin wspierających poza Krakowem (jedna
rodzina wspierająca) nie była oferowana małopolskim rodzinom objętym pomocą społeczną
w Małopolsce w 2016 r.
23. W powiatowych centrach pomocy rodzinie w 2016 r. zatrudnionych było łącznie
89 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, o 3 mniej niż w roku 2015.
24. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być także wspierane przez
rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez
rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (pobyt w szpitalu, zdarzenie losowe,
udział w szkoleniu, wypoczynek) piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona
właśnie rodzinie pomocowej. W Małopolsce w 2016 r. w celu pełnienia takiej funkcji podpisano
umowy w 10 powiatach ziemskich i 2 grodzkich z 58 rodzinami. Najwięcej takich rodzin
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oferowało swoje wsparcie w Krakowie (19 rodzin pomocowych) i Nowym Sączu (10 rodzin
pomocowych). W powiecie krakowskim funkcjonowało 7 rodzin pomocowych, w chrzanowskim
– 6, w wielickim – 4, a w tarnowskim – 3 takie rodziny, w gorlickim, oświęcimskim i suskim –
po 2. W pozostałych trzech powiatach (nowotarskim, limanowskim i miechowskim) zawarto
umowy z jedną rodziną, która pełniła funkcję rodziny pomocowej. Natomiast w 10 kolejnych
powiatach (w tym w Tarnowie) nie było żadnej rodziny w 2016 r., która pełniłaby taką funkcję.
25. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w środowisku, w tym usług specjalistycznych
(zadanie własne gminy) wyniosła w 2016 r. 6 846 osób (o 325 osób więcej niż przed rokiem).
Świadczono je głównie, podobnie jak przed rokiem w Krakowie (objęto nimi 2 518 osoby)
i Tarnowie (644 osoby) oraz powiatach: chrzanowskim i oświęcimskim (odpowiednio: 483 i 314
osób objętych usługami opiekuńczymi). Z kolei najmniej klientów skorzystało z usług
opiekuńczych w powiatach: suskim (22 osoby), dąbrowskim (54 osoby) i proszowickim (56 osób).
Również ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone
gminie) korzystali najczęściej, podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy Krakowa
(454 osoby), a także powiatu gorlickiego (106 osób). Tego rodzaju usługi nie były świadczone
w ogóle także w 2016 r. w gminach powiatu: brzeskiego, proszowickiego i suskiego.
26. Specjalistyczną pomocą w ramach interwencji kryzysowej objęto w małopolskich OPS w 2016 r.
łącznie prawie 1,2 tys. rodzin i ponad 2,7 tys. osób w tych rodzinach, co stanowi 1,4% ogółu
ludności objętej świadczeniami z pomocy społecznej, a 0,1% mieszkańców regionu. Największy
odsetek osób, którym udzielono tego rodzaju wsparcia można odnotować w powiecie olkuskim
(5,7%), miechowskim (5,6%) i w Nowym Sączu (4,9%). Z kolei niewielki poziom świadczeń tego
rodzaju można zaobserwować w powiatach: dąbrowskim, tatrzański i suskim (wsparcie
udzielono odpowiednio: 1, 3 i 5 rodzinom).
27. W 2016 r. w województwie małopolskim funkcjonowało 11 ośrodków interwencji kryzysowej –
w 8 powiatach i 3 miastach na prawach powiatu. Łącznie oferowały one 94 miejsca schronienia,
tj. o 3 mniej niż przed rokiem, a z ich pomocy skorzystało w ciągu 2016 roku 8 955 osób, czyli
788 osób mniej niż w 2015 r. (w tym 4 055 osób w Krakowie, 2 089 – w Nowym Sączu
i 904 osoby w Tarnowie). Jednak mieszkańcy 9 powiatów w 2016 r. nie mieli dostępu do usług
ośrodka interwencji kryzysowej – powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski,
nowosądecki, nowotarski, olkuski i wielicki.
Warto dodać, iż w 2017 r. cztery powiaty: bocheński, chrzanowski, gorlicki i myślenicki złożyły
wnioski o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach 9 Osi
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu:
C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. Dofinansowanie
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to obejmuje wsparcie na rozwój istniejących OIK, pod warunkiem dorównania do standardu
określonego dla nowych OIK lub (w przypadku ośrodków spełniających ten standard)
rozszerzenie oferty usług świadczonych przez dany ośrodek lub zwiększenia liczby osób
obejmowanych wsparciem w ramach danego ośrodka.
28. W roku 2016 jednostki gminne i powiatowe w województwie małopolskim prowadziły bądź
zleciły prowadzenie 142 placówek wsparcia dziennego z 6 163 miejscami, z których
w ciągu roku skorzystało 6 996 dzieci. Było to o 12 placówek więcej niż w roku 2015, z których
skorzystało o blisko 1,5 tys. więcej dzieci i młodzieży. Łącznie tego typu placówki wykazało
57 gmin, 4 powiaty i wszystkie 3 miasta na prawach powiatu. Należy dodać, iż zakończył się
(29.05.2017 r.) nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w
regionie – projekty konkursowe (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży). Jak informuje Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości (instytucja wdrażająca RPO WM) w odpowiedzi na konkurs wpłynęło
75 wniosków o dofinansowanie, w tym przynajmniej 42 wnioski złożone przez samorządy
gminne.

Łączna

kwota

wnioskowanego

dofinansowania

w

złożonych

projektach

wynosi 129 373 734,52 zł co stanowi 126,95 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego
konkursu.
29. W 2016 roku funkcjonowało w Małopolsce 96 mieszkań chronionych, o 15 więcej niż przed
rokiem i o 25 niż dwa lata wcześniej. Oferowały one łącznie 396 miejsc (o 60 więcej niż w 2015
r.), ale w ciągu roku skorzystało z nich tylko 256 osób (o 66 osób więcej niż rok wcześniej).
Zgodnie z pozyskanymi danymi dostęp do mieszkań chronionych w 2016 roku mieli na swoim
terenie mieszkańcy wszystkich powiatów z wyjątkiem tatrzańskiego, a w ich ramach na terenie
49 gmin i 3 miast na prawach powiatu. Dodatkowo 12 powiatów dysponowało mieszkaniami
chronionymi. Warto podkreślić, że gminy i powiaty w regionie dostrzegają potrzebę
uruchomienia 16 dodatkowych mieszkań chronionych w 2017 roku, wskazując najczęściej,
że ich odbiorcami będą osoby z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie opuszczający
pieczę zastępczą, czy też osoby bezdomne. Potrzebę utworzenia mieszkań chronionych, na
obszarach gdzie do tej pory nie funkcjonowały wykazało 11 gmin i 5 powiatów.
30. Zgodnie z danymi wykazanymi przez małopolskie jednostki pomocy społecznej w 2016 roku
funkcjonowało w regionie, podobnie jak przed rokiem, 67 warsztatów terapii zajęciowej
w województwie. W ciągu roku w zajęciach WTZ uczestniczyło łącznie 2 695 osób
niepełnosprawnych, o 89 więcej niż w 2015 r. Dostęp na swoim terenie do tego rodzaju
wsparcia mieli mieszkańcy każdego z powiatów regionu. Na terenie poszczególnych powiatów
zlokalizowanych było od 1 (na terenie 6 powiatów) do 15 warsztatów (w Krakowie).
112

31. Podobnie jak w latach poprzednich w 2017 r. w Małopolsce funkcjonowało 8 zakładów
aktywności

zawodowej.

Po

dwa

zakłady

zlokalizowane

były

w

Krakowie

i powiecie nowosądeckim (w gminach Grybów i Nawojowa), a pozostałe 4 w gminach:
Charsznica (p. miechowski), Klucze (p. olkuski), Świątniki Górne (p. krakowski) i w gminie
wiejskiej Tarnów (p. tarnowski).
32. W 2016 r. w regionie funkcjonowało 77 środowiskowych domów samopomocy, o 3 więcej niż
przed rokiem. Skorzystało z nich w ciągu roku 3 274 osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 153
więcej niż w 2015 r. Powiat tatrzański nadal był jedynym, który nie dysponował ŚDS na swoim
terenie. Należy dodać, iż jednostki samorządowe dostrzegają potrzebę uruchomienia dwóch
dodatkowych środowiskowych domów samopomocy w regionie. Taką potrzebę na 2017 r.
wskazano w mieście Tarnów oraz w gminie Kozłów (p. miechowski).Zgodnie z danymi
wykazanymi przez jednostki pomocy społecznej w 2016 roku w całym województwie
funkcjonowało jedynie 13 dziennych domów pomocy przeznaczonych głównie dla osób
starszych, ale o 2 więcej niż przed rokiem i o 8 – niż w 2014 r. Należy dodać,
iż w 2016 r. 7 nowych dziennych domów jest finansowanych w ramach rządowego Programu
Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, którego celem jest zapewnienie wsparcia
seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi
w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Dzienne domy
pomocy dysponowały łącznie 937 miejscami (o 85 więcej niż przed rokiem), z których
skorzystało w 2016 r. 1 364 osób. Należy dodać, iż w 2017 roku w ramach konkursu RPO WM,
Poddziałanie 9.2.2 i 9.2.3 Typ B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych dofinansowanie otrzymało
16 projektów na łączną kwotę ponad 32,3 mln zł. Efektem realizacji projektów będzie powstanie
w całej Małopolsce 24 dziennych domów pomocy dysponujących 630 miejscami. Jak wynika
z deklaracji zawartych we wnioskach planuje się objąć wsparciem w tych placówkach
1 516 beneficjentów.
33. W województwie małopolskim w 2016 r. funkcjonowało 11 centrów integracji społecznej
oraz 23 klubów integracji społecznej. Funkcjonowały one w miastach na prawach powiatu:
Kraków, Nowy Sącz i Tarnów (Fundacja Partnerstwo Dla Przyszłości) oraz na terenie powiatów:
olkuskiego (w Kluczach), oświęcimskiego (w Brzeszczach i w Kętach), tarnowskiego (w Tarnowie:
Spółdzielnia

Socjalna

SerwiS),

wadowickiego

(w

Wieprzu),

gorlickiego

(w

Bieczu)

oraz krakowskiego (w gminie Jerzmanowice – Przeginia). W 2016 r. w zajęciach CIS uczestniczyło
łącznie 464 osoby, natomiast ukończyło je 191 osób, z czego najwięcej w Nowy Sączu (84 osoby)
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i Krakowie (69 osób). W Kluczach i w Wieprzu zajęcia ukończyło po 12 osób, w dwóch
tarnowskich CIS – 7 osób, w Kętach 6 osób, a w Brzeszczach jedna osoba. Nikt nie ukończył
z końcem roku zajęć w Bieczu, ani też w gminie Jerzmanowice - Przeginia (pomimo,
iż w zajęciach uczestniczyło odpowiednio 19 i 3 osoby). Z kolei w zajęciach KIS uczestniczyły
1 753 osoby, natomiast ukończyły je 1 123 osoby.
Należy dodać, iż w sprawozdaniu OZPS za 2016 r. 4 jednostki zgłosiły potrzebę uruchomienia
klubu integracji społecznej w swojej gminie. Są to: gmina Trzciana – p. bocheński, gmina miejsko
– wiejska Chrzanów, gmina Charsznica – p. miechowski oraz gmina miejsko – wiejska Stary Sącz
– p. nowosądecki.
34. W województwie małopolskim na koniec roku 2016, tak jak rok wcześniej funkcjonowało
99 spółdzielni socjalnych. Zlokalizowane są one na terenie 18 małopolskich powiatów, z czego
aż 48 spółdzielni funkcjonuje na terenie miasta Krakowa, a 6 na terenie Tarnowa i powiatu
nowotarskiego.
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IX

OCENA

ZASOBÓW

POMOCY

SPOŁECZNEJ

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO – KARTA WOJEWÓDZKA

Miechowski
Olkulski

Dąbrowski
Proszowicki

Krakowski

Chrzanowski

Kraków

Tarnów
Wielicki

Oświęcimski

Bochenski
Wadowicki

Brzeski
Tarnowski

Myslenicki
Suski

WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

Limanowski
Nowy Sącz
Gorlicki
Nowotarski

Nowosądecki

Tatrzański

WYBRANE ELEMENTY
SYTUACJI
SPOŁECZNO –
DEMOGRAFICZNEJ

2014 r.

9,9%

8,4%

6,7%

55,6%

55,1%

53,9%

liczba osób

134 624

130 465

117 181

liczba rodzin

80 223

77 147

73 025

229 800

217 989

192 925

74,%

72,7%

67,9%

63,8%

65,0%

66,6%

6,8%

6,5%

5,7%

61,6%

61,8%

61,5%

45%

42,0%

39,9%

30,7%

31,0%

32,8%

Stopa bezrobocia (w %) - stan na 31 XII
Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %)

liczba osób w rodzinach

OSOBY
KORZYSTAJĄCE
Z POMOCY ORAZ
WYBRANE FORMY
WSPARCIA

2016 r.
3 382 260

Liczba mieszkańców

Świadczeniobiorcy
pomocy społecznej

2015 r.

3 368 336 3 372 618

Udział korzystających ze świadczeń pieniężnych w ogólnej liczbie
świadczeniobiorców pomocy społecznej (liczba osób w rodzinach)
Udział korzystających ze świadczeń niepieniężnych w ogólnej liczbie
świadczeniobiorców pomocy społecznej (liczba osób w rodzinach)
Udział korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności
(liczba osób w rodzinach)
% liczby osób
Ubóstwo
w rodzinach
% liczby osób
Bezrobocie
w rodzinach
% liczby osób
Niepełnosprawność
w rodzinach
Wybrane przyczyny
Bezradność w sprawach
korzystania z
opiekuńczo-wychowawczych
% liczby osób
pomocy społecznej
i prowadzenia gospodarstwa
w rodzinach
(w %)
domowego
Potrzeba ochrony
% liczby rodzin
macierzyństwa
Potrzeba ochrony
macierzyństwa % liczby rodzin
wielodzietność
Udział dzieci i młodzieży, którym przyznano pomoc w formie posiłków
w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży (do 18 roku życia)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych
Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
Odsetek ludności objętej pracą socjalną

29,3%

33,7%
30,8%
12,7%
9,8%

14,0%

11,2%

13,0%
10,3%

8,1%

8,1%

7,2%

5 996

6 521

6 846

830

872

925

6,3%

7,0%

6,0%
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Liczba osób w rodzinach objętych interwencją kryzysową gmin

4 145

3 311

2 736

Liczba osób korzystających z ośrodków interwencji kryzysowej

10 086

9 743

8 955

4,2%

2,7%

2,5%

89

106

392

365

338

Liczba osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia

1 704

1 227

1 467

Liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

2 418

2 729

3 021

2 180

2315

2 240

3 028

3 474

3 224

154

161

219

374

449

449

26

29

27

173

204

170

113 794

32 610

30 073

12,1%

11,3%

10,1%

-

-

250 822

-

-

401 995

-

-

1 541

-

-

2 925

1 976

2 002

2 016

6,1%

6,6%

5,9%

73

74

77

5

11

13

Liczba mieszkań chronionych

71

81

96

Liczba ośrodków interwencji kryzysowej

12

13

11

Liczba placówek wsparcia dziennego

124

130

142

Liczba centrów integracji społecznej

6

8

11

Liczba klubów integracji społecznej

14

13

23

Liczba warsztatów terapii zajęciowej

64

67

67

7

8

8

91

99

99

Udział osób objętych kontraktem socjalnym w ogólnej liczbie
świadczeniobiorców (liczba osób w rodzinach)
Liczba osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z
bezdomności
Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego (w CIS)

Rodziny
zastępcze

Rodzinna piecza zastępcza
– stan na 31 XII

w tym:
rodziny
zastępcze
zawodowe
Rodzinne domy
dziecka

liczba
rodzin
liczba
dzieci
liczba
rodzin
liczba
dzieci
liczba
domów
liczba
dzieci

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki
mieszkaniowe
Udział uczniów, którzy otrzymali stypendia i zasiłki szkolne z budżetów
gmin w ludności w wielu 7-24 lat
Liczba rodzin biologicznych, którym przyznano świadczenia
wychowawcze
Liczba dzieci w rodzinach biologicznych, na które przyznano świadczenia
wychowawcze
Liczba rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, którym przyznano świadczenia wychowawcze
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenia w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
Średnia liczba mieszkańców na 1 pracownika socjalnego w OPS – stan
na 31 XII
Odsetek pracowników socjalnych OPS posiadających II stopień
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Liczba środowiskowych domów samopomocy
Liczba dziennych domów pomocy

ZASOBY POMOCY
SPOŁECZNEJ ORAZ
WSPIERANIA
RODZINY I SYSTEMU
PIECZY ZASTĘPCZEJ,
A TAKŻE ICH
OTOCZENIA

Liczba zakładów aktywności zawodowej
Liczba spółdzielni socjalnych

222

Liczba świetlic i klubów dla dzieci i
młodzieży

przyszkolnych

745

767

757

pozaszkolnych

339*

380

340

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi - współpraca OPS
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi - współpraca PCPR

liczba organizacji
pozarządowych
liczba organizacji
pozarządowych

284

332

497

123

124

147

*brak danych dla Krakowa
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SŁOWNICZEK:
Asystent rodziny88
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej
rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z tej
analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje
do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez
rodzinę.
Do zadań asystenta należy w szczególności:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”;
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie
tej oceny jednostce, która organizuje w gminie pracę z rodziną;
17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy
wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę
z rodziną, lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną. Liczba rodzin, z którymi
jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia
trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
88

Art. 11, 14, 15, 17, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (tj. Dz.U. 2017, poz. 697 ze zm.).
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Bezrobocie rodzinne89
Mianem „bezrobocia rodzinnego” określona została sytuacja, w której dwóch lub więcej członków
rodziny (gospodarstwa domowego) jest zarejestrowanych jako osoba bezrobotna. Dane opierają się
na informacjach dotyczących miejsca zameldowania danej osoby zarejestrowanej jako bezrobotna,
a więc dotyczą osób posiadających meldunek pod jednym adresem – nie musi być to jednoznaczne
z pozostawaniem ze sobą w relacjach rodzinnych.
Centrum integracji społecznej (CIS)90
Zadania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne,
przez co należy rozumieć zapewnianie osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,
uzależnionym od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających, chorym psychicznie,
zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom niepełnosprawnym, (które podlegają
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo
oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym) możliwości uczestnictwa między innymi w zajęciach prowadzonych przez centra
integracji społecznej.
Centrum integracji społecznej realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość
osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
Centrum, na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, może być tworzone przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) organizację pozarządową,
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych Centrum mogą tworzyć
spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
o spółdzielniach socjalnych.
Długotrwale korzystający z pomocy91
Osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) były zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy
społecznej, przez co najmniej 18 miesięcy.
Dodatek mieszkaniowy92
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia
wniosku.
Dom pomocy społecznej (DPS)93
Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
89

Definicja własna.
Art. 1, 3, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (tj. Dz.U. 2016, poz. 1828 ze zm.).
91
Ocena zasobów pomocy społecznej. Objaśnienia. Edycja 2016. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2017 r.
92
Art. 3, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (tj. Dz. U. 2017, poz. 180 ze zm.).
93
Art. 6, 17, 19, 54, 56, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
90
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funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy
społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów,
dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym oraz kierowanie
do nich osób wymagających opieki należy do zadań własnych gminy. Prowadzenie i rozwój
infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich
skierowanych osób należy do zadań własnych powiatów.
Dzienny dom pomocy (DDP)94
Dzienny dom pomocy jest ośrodkiem wsparcia, a tym samym jednostką organizacyjną pomocy
społecznej dziennego pobytu. W dziennych domach pomocy świadczone są między innymi usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiłek, głównie osobom, które ze względu na wiek
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W ośrodku
wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.
Dzienny opiekun dzieci w wieku do lat 395
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego,
a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W ramach opieki realizowane są funkcje:
opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana
przez gminy lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku
od ukończenia 20 tygodnia życia.
Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga
szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki
nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.
Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
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5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6) odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej
pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1.
Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez
okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Podmiot
zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki
przez dziennego opiekuna.
Indywidualny program usamodzielnienia96
Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę,
która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej
osoby. Indywidualny program usamodzielnienia opracowywany jest przez osobę usamodzielnianą
wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej
na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest
zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego
do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności97
Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności,
polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych,
w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego
ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika
ośrodka. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w schronisku lub domu dla bezdomnych, indywidualny
program wychodzenia z bezdomności może być opracowany przez pracownika socjalnego
zatrudnionego w tej placówce. Realizatorem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności
w tym przypadku jest schronisko lub dom dla bezdomnych. Jeżeli indywidualny program
wychodzenia z bezdomności wykracza poza będące w dyspozycji placówki środki pomocy
lub zachodzi konieczność objęcia osoby bezdomnej ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega
on zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. W takim przypadku w programie
wskazuje się podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych postanowień programu.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej
oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu
z bezdomności. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, stosownie do potrzeb osoby
bezdomnej, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej
realizujący program. Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia
z bezdomności ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach
określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego98
Kierownik centrum integracji społecznej przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu
z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Indywidualny program zatrudnienia
socjalnego opracowuje pracownik socjalny Centrum Integracji Społecznej. Program powinien określać
w szczególności:
 zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej;
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 osoby odpowiedzialne za realizację programu.
Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, oraz z innych świadczeń określonych w ustawie
o zatrudnieniu socjalnym.
Interwencja kryzysowa99
Interwencja kryzysowa jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Interwencją
kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa
stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa
socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
Interwencyjny ośrodek preadopcyjny100
Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, instytucjonalną formą pieczy zastępczej. W interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania
na przysposobienie (adopcję) nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej
niż 20 dzieci. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej
niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Karta Dużej Rodziny101
Ogólnopolski program, który funkcjonuje od 2014 r. Jego celem jest wprowadzanie uprawnień
przyznawanych rodzinom wielodzietnym przez instytucje podległe właściwym ministrom, a także
przez podmioty publiczne oraz niepubliczne, polegających na korzystniejszym od ogólnie
obowiązującym dostępie do towarów, usług lub innych form działalności.
Jest system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ (z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu)
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie
całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty
codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i
kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za
usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami. Prawo do posiadania
Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b. szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki.
3) bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W ramach programu przyznawane są uprawnienia:
– rodzice oraz małżonkowie rodziców otrzymują ulgę 37% przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na
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podstawie biletów jednorazowych oraz ulgę 49% przy przejazdach osobowych, pospiesznych na
podstawie imiennych biletów miesięcznych;
– członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać ze zniżek w opłacie paszportowej – 75% w
przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków dla rodziców;
– członkowie rodzin wielodzietnych są zwolnieni z opłat za wstęp do parków narodowych.
Ponadto podmioty publiczne i niepubliczne na postawie umowy z MRPiPS przyznają dodatkowe
uprawnienia.
Klub integracji społecznej (KIS)102
Zadania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne,
przez co należy rozumieć zapewnianie osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,
uzależnionym od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających, chorym psychicznie,
zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom niepełnosprawnym, (które podlegają
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo
oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym) możliwości uczestnictwa między innymi w zajęciach prowadzonych przez kluby
integracji społecznej.
Gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną
dla w/w osób, mogą prowadzić klub integracji społecznej.
W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania
określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców,
wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia
zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;
2) prace społecznie użyteczne;
3) roboty publiczne;
4) poradnictwo prawne;
5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;
6) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kontrakt socjalny103
Pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania
stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu
problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny
zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie może
zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności
życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W przypadku osób
bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach którego są realizowane działania na rzecz
wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być dokonywane na podstawie skierowania
powiatowego urzędu pracy na zasadach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej104
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator
rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji
zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny
dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został
przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną,
planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy
zastępczej.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin
zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
Mierniki poziomu ubóstwa105
W Polsce dane dotyczące zasięgu ubóstwa regularnie prezentowane są przez Główny Urząd
Statystyczny. Są one szacowane przy zastosowaniu różnych mierników, których podstawę stanowią
wyniki badania budżetów gospodarstw domowych. Przy obliczaniu zasięgu ubóstwa GUS podaje
następujące granice:
 poziom minimum egzystencji, który uwzględnia jedynie potrzeby uznane w danych warunkach
za podstawowe i których niezaspokojenie może powodować biologiczne zagrożenie życia oraz
rozwoju psychofizycznego człowieka. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą potrzeby
mieszkaniowe i artykuły żywnościowe. Łączny koszt nabycia (zużycia) tych dóbr określa wartość
koszyka, która stanowi granicę ubóstwa skrajnego;
 procent osób w gospodarstwach domowych, w których wydatki wynosiły mniej niż 50% średnich
wydatków ogółu gospodarstw domowych. Pokazuje gospodarstwa domowe, w których poziom
konsumpcji jest niższy niż większości mieszkańców i odbiega znacząco od poziomu przeciętnego
(relatywna granica ubóstwa);
 kryterium dochodowe, które zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia
do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej (ustawowa
granica ubóstwa).
Mieszkania chronione106
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami
psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także
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cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
lub zezwolenie na pobyt czasowy, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej
lub organizację pożytku publicznego.
Osoba niepełnosprawna biologicznie107
Osoba, która odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych
dla swojego wieku, ale nie posiada prawnego orzeczenia niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna prawnie108
Osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony.
Osoby bierne zawodowo109
Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat
i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które
w badanym tygodniu:
 nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
 nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch
tygodni następujących po tygodniu badanym,
 nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej
rozpoczęcie w okresie: dłuższym niż trzy miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy
podjąć.
Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące
pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.
Ośrodek interwencji kryzysowej (OIK) 110.
Ośrodek interwencji kryzysowej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Prowadzenie
ośrodków interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatu. Interwencja kryzysowa stanowi
zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie
kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan
chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez
względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej
specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub
prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
Ośrodek wsparcia111
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku
wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może
być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.
107

Definicje pojęć, GUS, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1150,pojecie.html,
dostęp: 31.05.2017 r.
108
Definicje pojęć, GUS, http: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/1149,
pojecie.html, dostęp: 31.05.2017 r.
109
Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016, GUS, Warszawa 2017, s. 18.
110
Art. 6,19, 47, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
111
Art. 51 - 51 a, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).

124

Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy
lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia
niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej,
a także ich integracji społecznej.
Piecza zastępcza112
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. Piecza zastępcza jest sprawowana
w formie: rodzinnej i instytucjonalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Piecza zastępcza zapewnia:
1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe
– dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka
– opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
2) przygotowanie dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów
z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych;
3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza (POW)113
Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest formą sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację
tego zadania.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi
inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
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7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:
 socjalizacyjnego;
 interwencyjnego, której zadaniem jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji
kryzysowej, w szczególności placówka taka jest zobowiązana przyjąć dziecko w przypadkach
wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Do placówki takiej dziecko
przyjmuje się na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone
przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej w związku
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 specjalistyczno-terapeutycznego, sprawująca opiekę nad dzieckiem o indywidualnych
potrzebach, w szczególności nad dzieckiem niepełnosprawnym, wymagającym stosowania
specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania
opóźnień rozwojowych i edukacyjnych;
 rodzinnego, wychowująca dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistycznoterapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub
mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w przypadku,
gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka
oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka
lub dotyczy to rodzeństwa.
Placówki wsparcia dziennego (PWD)114
Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia
dziennego, prowadzonej w formie:
1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2) specjalistycznej;
3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę
i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój
zainteresowań. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz
logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny
lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego
zadania, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. Powiat może prowadzić lub zlecić,
prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Placówka wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgminnym może być prowadzona także przez podmiot, który uzyskał zezwolenie
starosty.
Plan pracy z rodziną115
Opracowywany i realizowany przez asystenta rodziny, we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane
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115

Art. 2, 18, 24, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (tj. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.).
Art. 15, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (tj. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.).

126

efekty. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę,
jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
Podstawowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej116
 regionalny ośrodek polityki społecznej – działający w strukturze samorządu województwa
(1 jednostka w Małopolsce);
 powiatowe centrum pomocy rodzinie – funkcjonujące w każdym powiecie regionu
(19 jednostek);
 ośrodek pomocy społecznej – funkcjonujący w każdej małopolskiej gminie (179 gminnych
ośrodków pomocy społecznej oraz 3 miejskie ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach
powiatów: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, łączące zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie
z zadaniami ośrodków pomocy społecznej);
Liczba podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – ze względu na strukturę
systemu pomocy społecznej – pozostaje stała.
Poradnictwo specjalistyczne117
Poradnictwo specjalistyczne należy do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. Poradnictwo
specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad
osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
Powody udzielania pomocy społecznej118
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 ubóstwa;
 sieroctwa;
 bezdomności;
 bezrobocia;
 niepełnosprawności;
 długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 przemocy w rodzinie;
 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 alkoholizmu lub narkomanii;
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 klęski żywiołowej lub ekologicznej.

116

Definicja własna w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
Art. 36 i 46, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
118
Art. 7, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
117

127

Praca socjalna119
Działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym i jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej.
Praca socjalna prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej;
2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Jest ona świadczona osobom
i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
Przedszkole120
Placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od lat 3 do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole
podstawowej, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb
dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole.
Przyrost naturalny ludności121
Różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie.
Przyrost rzeczywisty ludności122
Suma przyrostu naturalnego ludności oraz salda migracji wewnętrznych i zagranicznych (stałych
i czasowych). W przypadku gmin uwzględnia się także saldo przesunięć ludności w wyniku zmian
administracyjnych, oznacza to przyrost roczny, czyli wyrażoną w liczbach absolutnych różnicę między
dwoma stanami ludności w danej gminie na początek i koniec badanego okresu.
Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna123
Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, instytucjonalną formą pieczy zastępczej. W regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu
na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Rodzina pomocowa124
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny
pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona
rodzinie pomocowej.
Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności
w okresie:

119

Art. 6, 17, 36 i 45, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
Definicje pojęć, Główny Urząd Statystyczny, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61 poz. 624 ze zm.),
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/379,pojecie.html, dostęp: 01.06.2017 r.
121
Definicje pojęć, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/405,pojecie.html, dostęp: 05.06.2017 r.
122
Definicje pojęć, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/406,pojecie.html, dostęp: 01.06.2017 r.
123
Art. 2, 93,109, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (tj. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.).
124
Art. 39, 73-75, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (tj. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.).
120

128

1) czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem
w szpitalu;
2) nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka.
Rodziną pomocową może być:
1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom
dziecka;
2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny
przysposabiającej.
Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka
może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich
opieką.
Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną
pomocową.
Rodzina wspierająca125
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy
współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia
dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę
wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej
po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie
przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzinny dom pomocy (RDP)126
Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo
przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej
niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności
wsparcia w tej formie.
Rodzinny dom pomocy świadczy swe usługi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego
właścicielem lub najemcą jest osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom pomocy, w którym ta osoba
zamieszkuje lub organizacja pożytku publicznego w przypadku domu prowadzonego przez
organizację pożytku publicznego127.
Rządowy program Rodzina 500 Plus128
W celu wsparcia rodzin wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest program polegający
na przyznawaniu świadczeń wychowawczych mających posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów
związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie
wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł netto
miesięcznie. Przy czym zasiłek na pierwsze dziecko (definiowane jako jedyne lub najstarsze dziecko w
rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia) uzależnione jest od spełnienia kryterium
dochodowego wynoszącego 800 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł na członka
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Art. 52, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
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Art. 4, 5, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, (tj. Dz. U. 2016, poz.195).
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rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Dla dzieci, żyjących we
wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej adresowany jest dodatek wychowawczy oraz dodatek
do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce. Przysługuje on
niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego129.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze130
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Mogą one być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Specjalności w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny131
Ustalono następujące specjalności obowiązujące dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik
socjalny:
1) praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
2) praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy;
3) praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami;
4) praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami;
5) praca socjalna z osobami starszymi;
6) praca socjalna z osobami bezrobotnymi;
7) praca socjalna z osobami uzależnionymi;
8) praca socjalna z osobami bezdomnymi;
9) praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi;
10) praca socjalna ze społecznością lokalną.
Spółdzielnia socjalna (SS)132
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz;
 społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
 zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu
odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną
działalności gospodarczej.
Spółdzielnię socjalną mogą założyć: osoby bezrobotne, osoby, o których mowa w ustawie
o zatrudnieniu
socjalnym
(bezdomne,
uzależnione
od
alkoholu,
od
narkotyków
lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy) oraz
osoby niepełnosprawne. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także inne osoby niż wskazane powyżej,
o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli,
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Art. 80, ust. 1a, art. 115, ust. 2a, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (tj. Dz.U. 2017, poz.
697 ze zm.).
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Art. 50, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
(Dz.U. 2012, poz. 486).
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Art. 2 i 4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, (Dz.U. 2006 r. Nr 94 poz. 651 ze zm.); Art. 1, Ustawa z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (tj. Dz.U. 2016, poz. 1828 ze zm.).
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a także organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne.
Stopa bezrobocia rejestrowanego133
Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo (tj. bez pracowników
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego). Za osoby bezrobotne zarejestrowane uważa się osoby, które ukończyły 18 lat
i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne
i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejestrowane we właściwym
dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do osób bezrobotnych należy zaliczyć osoby
niepełnosprawne zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru
czasu pracy, nieuczące się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępujące do egzaminu
eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, oraz
poszukujące zatrudnienia, z dodatkowymi wyłączeniami dotyczącymi źródeł, zapisanymi w ustawie.
Stypendium szkolne134
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna
jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także
wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Subregiony w Małopolsce135
Obszary strategicznej interwencji w województwie małopolskim, wyodrębnione w celu optymalnego
wykorzystania zróżnicowanych przestrzennie potencjałów, wzmacniania czynników decydujących o
atrakcyjności lokalizacyjnej, ale również niwelowania barier rozwojowych w wymiarze regionalnym.
W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wprowadzony został podział na
5 subregionów funkcjonalnych:
 Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) : miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski,
miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,
 Subregion tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 Subregion podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.
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Definicje pojęć, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/2390,pojecie.html, dostęp: 05.06.2017 r.; http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce
publicznej/2958,pojecie.html, dostęp: 05.06.2017 r.
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Art. 90b, 90c, 90d, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tj. Dz.U. 2015, poz. 2156 ze zm.).
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Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020, http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/subregionalny-program-rozwoju-do-roku-2020, dostęp: 05.06.2017 r.
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Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (SPR)136
Instrument w systemie finansowania ze środków europejskich w ramach RPO WM służący wdrożeniu
zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego do rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym
i terytorialnym wynikającym z dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i
regionalnym. SPR określa politykę Województwa Małopolskiego wobec pięciu subregionów
funkcjonalnych: tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Małopolski Zachodniej oraz KOM (z
wyłączeniem gmin ZIT).
Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS)137
Środowiskowy dom samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają
pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania
zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom
samopomocy, będąc ośrodkiem wsparcia jest tym samym jednostką organizacyjną pomocy
społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe
okresowego pobytu.
Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym. Okres korzystania z miejsca całodobowego pobytu w środowiskowym domu
samopomocy nie może być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do
6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, przy czym maksymalny okres pobytu całodobowego osoby
w roku kalendarzowym nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy
do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych zarówno przez gminę,
jak i powiat.
Świadczenia z pomocy społecznej138
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne:
 zasiłek stały;
 zasiłek okresowy;
 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;
 wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
2) świadczenia niepieniężne:
 praca socjalna;
 bilet kredytowany;
 składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 składki na ubezpieczenia społeczne;
 pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
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Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasadydzialania-programu/subregionalny-program-rozwoju, dostęp: 05.06.2017 r.
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Art. 18, 20, 51a, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
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Art. 36, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.).
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sprawienie pogrzebu;
poradnictwo specjalistyczne;
interwencja kryzysowa;
schronienie;
posiłek;
niezbędne ubranie;
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach
pomocy;
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
mieszkanie chronione;
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Turnus rehabilitacyjny139
Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:
1) warsztatach terapii zajęciowej,
2) turnusach rehabilitacyjnych.
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku,
której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności
społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych
programem turnusu.
Turnusy mogą być organizowane:
1) przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów
prowadzonego przez wojewodę;
2) wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez
wojewodę – z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.
W domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być
organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich
jednostek.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie
warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz
bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.
Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej
niż 20 uczestników, w formie:
1) stacjonarnej;
2) niestacjonarnej.
Program turnusu określa:
1) rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób
niepełnosprawnych;
2) rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć
wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych
i grupowych;
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Art. 10, 10c, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz.U.
2011 nr 127 poz. 721 ze zm.).
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3) kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.
Tymczasowe miejsca noclegowe140
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
Usługi opiekuńcze141
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Mogą one być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić.
Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Warsztat terapii zajęciowej (WTZ)142
Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:
1) warsztatach terapii zajęciowej,
2) turnusach rehabilitacyjnych.
Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających
do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych,
umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Terapię realizuje się na
podstawie indywidualnego programu rehabilitacji. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje,
stowarzyszenia lub przez inne podmioty.
Wskaźnik zatrudnienia143
Udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii.
Współczynnik aktywności zawodowej ludności144
Udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii.
Współczynnik dzietności145
Oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15 - 49
lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną
w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za
niezmienne.
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Definicje pojęć, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/592,pojecie.html, dostęp: 05.06.2017 r.
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Zakład aktywności zawodowej146
Zakład aktywności zawodowej oznacza warunki pracy chronionej.
Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych może utworzyć
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu
aktywności zawodowej, jeżeli:
1) co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne,
w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
a. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono
autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku
do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia
i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.
Przy czym osoby, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, nie
mogą stanowić więcej niż 35% ogółu zatrudnionych.
Zakład pracy chronionej (ZPCH)147
Zakład pracy chronionej oznacza warunki pracy chronionej.
Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający
nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki
zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status
pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:
1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%, a w tym co najmniej
20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, albo co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych,
albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;
2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych
oraz spełniają wymagania dostępności do nich;
3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
4. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.
Zasiłek szkolny148
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna
jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także
wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
Zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.

146

Art. 2, 29, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (tj. Dz.U.
2011, nr 127 poz. 721 ze zm.).
147
Art. 2, 28, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (tj. Dz.U.
2011, nr127 poz. 721 ze zm.).
148
Art.90b, 90c i 90e, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz.U. 2015, poz. 2156 ze zm.).
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Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami149
Nabycie prawa do tych świadczeń uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Prawo do
ich ustala się na podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy,
z uwzględnieniem mechanizmu utraty i uzyskania dochodu. Kryterium dochodowe uprawniające do
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto na
osobę w rodzinie jeśli jej członkiem jest niepełnosprawne dziecko.
Zatrudnienie socjalne150
Poprzez zatrudnienie socjalne należy rozumieć zapewnianie osobom bezrobotnym, bezdomnym,
uzależnionym od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających, chorym psychicznie,
zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa
w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej
i zatrudnienia wspieranego.
Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
2) uzależnionych od alkoholu;
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających;
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej;
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym.
Zatrudnienie wspierane151
Zatrudnienie wspierane oznacza udzielanie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym osobom
bezrobotnym, bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, od narkotyków lub innych środków
odurzających, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom
niepełnosprawnym, w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac
społecznie użytecznych, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności
gospodarczej.
Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie:
 prac społecznie użytecznych na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
 skierowania do pracy;
 rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla osób
realizujących prace społecznie użyteczne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
149

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczeniarodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/kryteruim-dochodowe/,dostęp:
05.06.2017 r.
150
Art. 1, 2, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (tj. Dz.U. 2016, poz. 1828 ze zm.).
151
Art. 1, 2 i 15b, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (tj. Dz.U. 2016, poz. 1828 ze zm.).
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i instytucjach rynku pracy, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą,
zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej.
Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu zatrudnienia
socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)152
W systemie finansowania ze środków europejskich w ramach RPO WM z KOM zostały wyodrębnione
dwa obszary miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny – Metropolia Krakowska
(zinstytucjonalizowana płaszczyzna współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin: Krakowa i
otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę,
Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś,
Zabierzów oraz Zielonki), na terenie którego realizowane będą projekty w formule zintegrowanych
inwestycji terytorialnych.

152

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznajzasady-dzialania-programu/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-wsparcie-dla-osrodkow-terytorialnych, dostęp: 05.06.2017 r.
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