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Wstęp 
 

Zrównoważony rozwój to nowy paradygmat, który w Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej z 1997 roku (art. 5) zyskał rangę podstawowej koncepcji rozwoju państwa  

w sferze ochrony środowiska, sferze gospodarczej i społecznej oraz sferze 

kształtowania ładu polityczno – instytucjonalnego. Oznacza to m.in., że obowiązek 

realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich strukturach 

państwa (m.in. jednostkach samorządu terytorialnego) i jego obywatelach. 

Polska jako członek Unii Europejskiej stoi przed wyzwaniem, jakie stawia 

odnowiona Strategia Lizbońska.  

Po kilku latach funkcjonowania Strategii Lizbońskiej dostrzeżono 

niewystarczające efekty wdrażania jej celów i odnowiono jej postanowienia. Kryzys 

zniweczył wyniki wielu lat postępu gospodarczego i społecznego oraz odsłonił 

strukturalne słabości europejskiej gospodarki. W związku z koniecznością 

wprowadzenia zmian, w czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową Strategię na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu 

– Europa 2020. Zastąpiła ona Strategię Lizbońską.  

Strategia ma na celu przyspieszenie wyjścia z kryzysu gospodarczego  

i zapobieżenie podobnemu kryzysowi w przyszłości, a także stworzenie podstaw 

zrównoważonego rozwoju, który sprzyja gospodarce opartej na wiedzy i innowacji, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jednym z założeń Strategii 

jest również ulepszenie istniejącego w Europie modelu socjalnego,  

a przede wszystkim zapobieganie wyłączeniu społecznemu poprzez zwiększenie 

zatrudnienia i walkę z ubóstwem. Europa 2020 to wizja społecznej gospodarki 

rynkowej dla Europy XXI wieku. 

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy  

i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku  

i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

społeczną i terytorialną. 
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Nowa Strategia pokazuje kierunek, w którym UE powinna zmierzać. Zauważa,  

że Europa może odnieść sukces, jeśli będzie działać wspólnie, jako Unia. Strategia 

wskazuje pięć celów UE na rok 2020, które nadadzą kierunek całemu procesowi  

i zostaną przełożone na cele krajowe. Obejmują one zatrudnienie, badania  

i innowacje, zmiany klimatu i energię, edukację oraz walkę z ubóstwem. Europa 2020 

ma zapewnić wyjście z kryzysu, sprawić, że gospodarka UE stanie się inteligentna  

i zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu, będzie się mogła pochwalić 

wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i wydajności oraz większą spójnością społeczną.1 

Intensywne przemiany minionej dekady spowodowały wystąpienie w Polsce 

nowych problemów społecznych. Wśród nich bezrobocia, biedy, które  

w poszczególnych regionach Polski mają zróżnicowanie nasilenie. Kondycja 

ekonomiczna Miasta stanowi bardzo istotny kontekst do współwystępowania wielu 

innych problemów społecznych min. przestępczości pospolitej, złego stanu zdrowia 

społeczeństwa, przemocy w rodzinie, nadużywaniu substancji psychoaktywnych, 

problemów egzystencji osób starszych i niepełnosprawnych. 

W odniesieniu do Polski za najważniejsze działania prowadzące  

do pomyślnego spełnienia założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej uznano: 

 reformę sektora badań publicznych, która pozwoli  

na zwiększenie efektywności inwestycji w wiedzę  

i innowacje oraz na podniesienie jakości B+R2, 

 stworzenie przyjaznego otoczenia instytucjonalno - legislacyjnego  

i finansowego dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości oraz 

zwiększenia potencjału konkurencyjności i generowania innowacji 

zwłaszcza przez MŚP,  

 stworzenie nowoczesnego systemu transportowego  

i energetycznego stanowiącego spójny element europejskich sieci 

infrastrukturalnych, 

 modernizację systemów edukacji i kształcenia zawodowego, tak 

aby systemy te były zdolne do antycypacyjnej i elastycznej 

                                           

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

sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020  

2 Skrót „B + R” - działania prorozwojowe (tu: badania i rozwój) 
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adaptacji do zmieniających się potrzeb i podaży na rynku pracy 

oraz, aby przyczyniły się do zwiększenia udziału osób dorosłych  

w kształceniu przez całe życie,  

 reformę publicznych służb zatrudnienia, której efektem końcowym 

będzie wdrożenie efektywnych instrumentów aktywnej polityki 

rynku pracy, ukierunkowanych na bezrobotnych, szczególnie 

wśród młodzieży i osób starszych. 

 

Przyjęty przez Radę Ministrów Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata  

2007-2013 jest potwierdzeniem kierunków rozwoju i prowadzenia polityki 

prozatrudnieniowej przez rząd i obejmuje całość interwencji Funduszu Europejskiego  

w Polsce. 

Niniejsza Strategia jest integralnym długookresowym dokumentem 

planistycznym, zgodnym z założeniami przedstawionymi w Narodowej Strategii 

Integracji Społecznej dla Polski, Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015.  

W myśl art 16 b ustawy o pomocy społecznej, gmina i powiat opracowują 

strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię 

w zakresie polityki społecznej. Strategia, zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji 

społecznej; prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie: 

a. celów strategicznych projektowanych zmian, 

b. kierunków niezbędnych działań, 

c. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d. wskaźników realizacji działań. 

Opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika 

z obowiązku prawnego nałożonego na samorząd gminny i powiatowy na mocy  

art. 17.1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” .3 

                                           
3
 Przypis Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r. poz. 1362 z późn. 

zmianami) 
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Ustawa o pomocy społecznej, przekazuje lokalnym samorządom kompetencje  

w zakresie realizacji zasadniczych obszarów polityki społecznej państwa.  

Ustawa określa: 

1. zadania w zakresie pomocy społecznej; 

2. rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 

udzielania; 

3. organizację pomocy społecznej; 

4. zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej  

i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,  

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zorientowana jest  

na rozszerzenie i pogłębienie form pomocy i wsparcia, współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną oraz 

instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba 

zdrowia, sądownictwo. Ważną rolę w stworzeniu Strategii odgrywa też społeczeństwo 

lokalne, które najlepiej identyfikuje i zna bieżące potrzeby. 

W ramach poprzedniej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych4 

określone zostały następujące priorytety - cele strategiczne: 

 Wsparcie i aktywizacja osób i rodzin dotkniętych bezrobociem; 

 Wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych; 

 Pomoc dla osób starszych, samotnych i długotrwale chorych; 

 Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie 

bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych; 

                                           
4
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – uchwalona uchwałą Rady Miasta  

nr XLII / 346 / 2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku. 
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 Udzielanie pomocy osobom bezdomnym; 

 Wsparcie dla osób dotkniętych alkoholizmem i członków ich rodzin. 

 

Przyjęcie przez samorząd nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej. Polityka społeczna jest 

realizowana poprzez politykę emerytalno - rentową, pomocy społecznej, ochrony 

zdrowia, zatrudnienia, rodziny, mieszkaniową, socjalizacyjną. Najważniejsze cele 

polityki społecznej to:  

 bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów  

i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, 

inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie); 

 inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, 

kształcenie młodego pokolenia, promocja zatrudnienia  

(czynnik rozwoju gospodarczego); 

 ład społeczny – jako podstawa stabilizacji życiowej ludzi, 

współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. 

Wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu  

i stabilizacji politycznej; 

 życie rodzinne - ochrona wartości i więzi rodzinnych, oznacza 

powrót do wartości związków między ludźmi i poczucia 

bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych. 

Wychowanie przyszłych generacji wymaga wsparcia rodzin  

nie tylko ubogich i nie tylko materialnego ze strony osób  

i instytucji. 

Konstruując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych należy pamiętać, 

iż nie jest to jedyny dokument w obszarze polityki społecznej, którego skutki będą 

dotyczyły mieszkańców Jasła. Analiza dokumentów na poziomie krajowym, 

wojewódzkim oraz powiatowym pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na 

poziomie lokalnym, tak by części działań nie powielać, ale wpisywać się własnymi 

działaniami w rzeczywistość formalno – prawną, uwzględniając lokalne potrzeby. 

Struktura Strategii 
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Niniejszy dokument składa się z trzech zasadniczych części: wprowadzającej 

(wstępu), części diagnostyczno – analitycznej zawierającej identyfikację 

najważniejszych problemów społecznych miasta Jasła i jego zasobów oraz części 

programowej zawierającej najważniejsze cele polityki społecznej miasta. W części tej 

zostały wskazane cele strategiczne i podporządkowane im kierunki działań. Wskazane 

zostały również podmioty odpowiedzialne za realizację działań, źródła finansowania, 

czas realizacji, a także sposoby monitorowania Strategii. 

W pracach nad niniejszym dokumentem uczestniczyli min. przedstawiciele 

samorządu lokalnego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przedstawiciele rynku pracy, ochrony zdrowia, policji, organizacji pozarządowych oraz 

eksperci. 

Dokument wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z którymi borykają się 

mieszkańcy miasta i wytycza kierunki działań na rzecz łagodzenia (eliminowania) 

zjawisk społecznie niepożądanych. 

Uwarunkowania prawne 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, podobnie jak inne dokumenty 

strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej, jest 

dokumentem uwarunkowanym prawnie.  

Na treść i realizację gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych 

mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nich: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. 

zm.); 

 Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów (Dz. U. z 2012 r. Nr 1, poz. 1228); 
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z póżn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,  

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  

(Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,  

z późn. zm.). 

Podczas realizacji Strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych 

aktów prawnych. Strategia koresponduje z europejską polityką społeczną, określoną  

w głównej mierze podczas Szczytu Lizbońskiego w roku 2000,  

i odnowioną Strategią Lizbońską - Strategia Europa 2020, oraz krajowymi, 

regionalnymi i lokalnymi dokumentami, takimi jak: 

 Narodowa Strategią Spójności na lata 2007-2013; 

 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013; 

 Krajową Strategią Zatrudnienia na lata 2007-2013; 

 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020; 

 Regionalny Plan Działań na Rzecz Ekonomii Społecznej w Województwie 

Podkarpackim na lata 2012- 2020; 

 Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2007 – 2015;  

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 –

2015; 

 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 – 2020. 
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W tworzeniu Strategii, uwzględniono dokumenty programowe oraz programy 

specjalistyczne, przyjęte przez Radę Miejską Jasła, w tym m.in.:  

 Strategię Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 – 2020; Załącznik do Uchwały 

Nr XXXIII/263/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 maja 2008r. 

 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2011 – 2015; Załącznik do 

Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28.03.2011r; 

 Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012; Załącznik do Uchwały Nr 

XVII/160/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r; 

 Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2012 – 2014; Załącznik do 

Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 maja 2012r; 

 Projekt „Czas na aktywność w Mieście Jaśle” realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII  

Działania 7.1. Poddziałanie 7.1.1; Załącznik do Uchwały Nr LV/471/2009  

Rady Miejskiej Jasła z dnia 30.11.2009r;  

 Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Jasła na lata 2010-2013; Załącznik 

do Uchwały Nr LV/470/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 listopada 2009r. 

Zasadniczym celem Strategii jest określenie kierunków działań zmierzających do 

łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych. Naczelną zasadą przy 

określaniu kierunków działań powinno być przede wszystkim ustalenie czy działania 

łagodzące mają mieć wyłącznie charakter pomocy finansowej czy też profilaktyki oraz 

motywowania mieszkańców do zmian w swoim życiu np. poprzez edukację, aktywne 

poszukiwanie pracy itp. 

Sformułowanie zadań programowych i ich realizacja ma służyć jako podstawa do 

realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany 

(poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w lokalnej społeczności, które 

oceniane są negatywnie. Polityka społeczna realizowana przez samorząd powinna 

zostać podporządkowana postanowieniom Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych i z nimi konfrontowana.   
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Rozdział I Część diagnostyczno – analityczna 

 

1. Metodologia 

 

Metoda desk research nie posiada określonego czasu czy fazy realizacji. 

Pozyskiwanie i eksploracja danych trwa przez cały okres realizacji projektu 

badawczego. Dokumenty zastane są także na bieżąco uzupełnianie i zestawiane  

z pozyskanymi w trakcie pozostałych etapów badania materiałami. Efektem analizy 

desk research jest diagnoza badanego określonego problemu na badanym obszarze, 

charakterystyka wszystkich jego grup składowych oraz opis i weryfikacja działań 

podejmowanych przez instytucje na nim działające. 

Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, 

sprawozdania, analizy i publikacje, roczniki statystyczne etc. Współpraca z klientem 

gwarantuje wysoki poziom otrzymanych informacji.  

Cechą tej metody jest to, że wiedza do opracowania Strategii istnieje i jest 

dostępna, ale poszczególne dane, które dają cały obraz sytuacji  

są rozproszone w różnych instytucjach i dokumentach. Głównym zadaniem 

badawczym było więc zgromadzenie tych informacji, posegregowanie ich, 

zaplanowanie działań oraz wyznaczenie działań do ich realizacji.  

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik 

badań jakościowych. Polegają na rozmowie w „cztery oczy” badacza  

z respondentem. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od 

konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru próby.  

Tą technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, 

dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, których trudno byłoby uzyskać innymi 

metodami. 

Niewątpliwą zaletą tej metody jest brak negatywnego wpływu ze strony grupy, 

co może mieć miejsce w wywiadach grupowych - konformizmu, dominacji w grupie 

niektórych osób itd. Ma to szczególne znaczenie przy tematach kontrowersyjnych czy 

intymnych.  
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Średni czas trwania wywiadu to ok. 0,5 godziny. W zależności od tematyki  

i problemu badawczego realizuje się wywiady ustrukturyzowane, w których zadaje się 

respondentom te same pytania, pół ustrukturyzowane w których punktem wyjścia jest 

lista pytań, ale dopuszczalne i wskazane jest rezygnowanie z niektórych i generowanie 

nowych w trakcie rozmowy zależnie od jej przebiegu oraz wywiady swobodne z tylko 

ogólnie zarysowanym scenariuszem. 

 

2. Raport z analizy danych zastanych (desk research)  

2.1. Charakterystyka miasta 

2.1.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny 

Jasło – miasto powiatowe w południowo - wschodniej części Polski,  

w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jasielskiego, położone w obrębie 

Dołów Jasielsko-Sanockich.  

Znajduje się ono na wysokości od 225 do 380 m n.p.m. na przecięciu rzek Wisłoki, 

Ropy oraz Jasiołki. 

Miasto Jasło zamieszkuje 36 918 osób (dane na koniec grudnia 2011r.)5 

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 36,52 km². Miasto 

stanowi 4,41% powierzchni Powiatu6. 

Miasto Jasło podzielone jest administracyjnie na 16 osiedli: Bryły, Brzyszczki, 

Gamrat, Gądki, Górka Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, 

Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, Sobniów, Śródmieście, Ulaszowice, Żółków. 

Centrum miasta tworzą trzy największe osiedla - Śródmieście, Kopernika  

i Mickiewicza. Osiedle Śródmieście zajmuje 10,3% ogólnej powierzchni miasta,  

a zamieszkuje je ponad połowa ogólnej liczby ludności miasta Jasła.  

2.1.2. Środowisko naturalne 

Otoczenie Jasła to zróżnicowany pod względem warunków naturalnych obszar. 

Ziemia jasielska na północy ma charakter wyżynny, natomiast jej część południowa – 

                                           
5 Bank Danych Lokalnych GUS 
6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jas%C5%82o 
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górski. Usytuowanie geograficzne Jasła predysponuje miasto do roli „bazy 

wypadowej”. Granica ze Słowacją i Ukrainą umożliwia wykorzystanie szans współpracy 

transgranicznej – m.in. w ramach Euroregionu „Karpackiego”. Turystyka i rekreacja 

jest jedną z szans rozwoju miasta Jasła. Niemniej jednak baza noclegowa na jego 

terenie nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięta. Funkcjonuje tutaj kilka 

ośrodków o różnym standardzie, w okolicy Jasła znajdują się gospodarstwa 

agroturystyczne. Najwięcej zlokalizowanych jest w Krempnej w powiecie jasielskim, 

gdzie znajduje się zalew na rzece Wisłoce, stadnina koni i wiele innych atrakcji.  

W styczniu 1995 r. został utworzony w okolicy Jasła Magurski Park Narodowy.  

Jest on niewątpliwie atrakcją turystyczną regionu, zaś Jasło jako najbliższy 

ośrodek miejski może stanowić „bazę wypadową” dla turystów. 

Ziemia jasielska jest doskonałym miejscem do wędrówek rowerowych, stąd też 

władze samorządowe wdrożyły projekt wyznaczenia szlaków rowerowych, biegnących 

przez najciekawsze miejscowości regionu. W ramach projektu wyznaczono cztery 

szlaki, przebiegające przez tereny gmin: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród  

i Osiek Jasielski:7 

2.2. Podstawowe zmienne społeczno - demograficzne 

2.2.1. Prognoza ludności dla Polski do 2030 roku 

Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający  

od kilkunastu lat spadek dzietności nie jest jeszcze procesem zakończonym i dotyczy  

w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego 

zjawiska wymienia się: zwiększone zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia, 

trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak  

w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki 

społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. 

Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z dalszym 

spadkiem współczynnika dzietności. Od roku 2002 do roku 2010 obserwowano 

minimalny spadek współczynnika (z 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r.). 

                                           

7 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 - 2020 
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W latach 2011-2020 prognozuje się niewielki wzrostu dzietności do wartości około 1,2. 

Taki poziom dzietności nie zapewnia jednak prostej zastępowalności pokoleń. 

Tabela 1. Dzietność i trwanie życia do 2030 r. 

Wyszczególnienie 2002 2010 2020 2030 

Dzietność 1,25 1,10 1,20 1,20 

Trwanie życia 

ogółem 74,5 76,9 78,7 80,0 

mężczyźni 70,4 73,3 75,8 77,6 

kobiety 78,8 80,6 81,8 83,3 

Źródło: Raport GUS - www.stat.gov.pl 

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i systematyczny wzrost 

przeciętnej długości trwania życia do poziomu ok. 77,6 lat dla mężczyzn oraz do 80 lat 

dla kobiet w 2030 r. Odrabianie zaległości w tej dziedzinie  

w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niż  

w ostatniej dekadzie. 

W całym okresie prognostycznym, w wyniku małej liczby urodzeń i przy 

niewielkim wzroście liczby zgonów, przyrost naturalny będzie ujemny, a po roku 2020 

zjawisko to będzie się jeszcze pogłębiać. 

Malejąca dzietność i wzrastająca długość życia powodują starzenie się 

społeczeństwa. Do 2030 roku - średni wiek mieszkańca Polski (obecnie wynosi  

on około 37 lat) wzrośnie do ponad 45 lat, z tendencją do dalszego wzrostu. 

Biorąc więc pod uwagę tendencje demograficzne warto podkreślić szczególnie 

trudną sytuację materialną osób starszych utrzymujących się z rent i emerytur. 

Wysokość ww. świadczeń jest w dużym stopniu zbyt niska, aby w wystarczający 

sposób zaspokoić potrzeby seniorów z problemami zdrowotnymi. Tymczasem potrzeby 

osób w wieku poprodukcyjnym będą wzrastać równolegle ze zmieniającą się strukturą 

demograficzną naszego społeczeństwa. 

Wykres 1. Urodzenia i zgony w latach 1989-2003 oraz prognoza dla Polski do 

2030 r. 
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Źródło: Raport GUS - www.stat.gov.pl 

Charakterystyczny dla całego kraju spadek populacji znajduje także 

odzwierciedlenie na poziomie lokalnym. Według prognoz GUS do roku 2030 liczba 

mieszkańców powiatu jasielskiego spadnie o około 3,0%, a co za tym idzie zmniejszy 

się także populacja miasta. W Jaśle obserwujemy spadek liczby ludności na przestrzeni 

ostatnich lat. W 2008 r. odnotowano najniższy od roku 2000 stan ludności (37249).  

W ciągu ośmiu lat populacja Jasła zmniejszyła się o 1622 os. Na koniec 2009 r. liczba 

ludności wynosiła 37 102, w 2010 roku wynosiła 36 932 osób, w 2011 roku 36 918 

natomiast stan ludności w pierwszej połowie listopada 2012 to 36 767 osób. Widzimy 

zatem stopniowe zmniejszanie się liczby ludności. Co więcej, prognozowany jest dalszy 

systematyczny spadek ludności miasta. Wpływ na tę sytuację ma między innymi 

oprócz spadku populacji, wzmożona migracja ludności do pracy za granicą.  

Ta tendencja nie ominęła także południowych regionów kraju, w tym Jasła.  

 

 

2.3. Gospodarka 
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Jasło od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych  

na obszarze Podkarpacia. Koncentrują się tu zakłady przemysłu: chemicznego, 

szklarskiego, spożywczego i drzewnego. Główne źródło utrzymania mieszkańców Jasła 

stanowi praca w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach usługowych.  

W strukturze zatrudnienia mieszkańców miasta dominuje sektor usługowy oraz 

budownictwo i przemysł.  

Obraz gospodarczy miasta uzupełniają liczne mniejsze, często rodzinne firmy 

powstałe po 1989 r., świadczące o aktywności jego mieszkańców.8 

Do końca roku 2007 na obszarze miasta funkcjonowało 3510 podmiotów 

gospodarczych. Z tej liczby, aż 3356 stanowiły podmioty prywatne,  

które jednocześnie zatrudniają największą liczbę mieszkańców miasta9.  

Niemniej jednak gospodarka regionu potrzebuje przyspieszenia, takie czynniki 

jak wysokie oprocentowanie kredytów, wysokie podatki i ubezpieczenia ZUS czy też 

niska jakość sieci dróg wpływają niekorzystnie na kondycję finansową przedsiębiorstw. 

Z tego względu dla przedsiębiorców zainteresowanych przedsięwzięciami na terenie 

miasta ważna jest korzystna polityka gospodarcza władz samorządowych. W obrębie 

miasta zlokalizowana jest podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO – PARK Wisłosan, tzw. Podstrefa Jasło, która obejmuje obszar 34,34 ha10  

 

 

 

 

 

Mapa 1. Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – 

PARK Wisłosan 

                                           
8 Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego 2007- 2015 

9 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 

10 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 - 2020 
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Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 - 2020 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON w roku 2004 – 3520,  

w roku 2007 – 352511. 

                                           
11 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 
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Tabela 2. Struktura podmiotów gospodarczych 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 

 

2.4. Mieszkalnictwo 

W latach 2007-2011 zaobserwować można widoczny spadek liczby oddanych 

mieszkań. Taki stan rzeczy spowodowany jest wysokimi cenami na rynku 

nieruchomości i rynku budowlanym.  
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Wykres 2. Ilość mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania na 

terenie Miasta Jasła 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS - www.stat.gov.pl 

Bank Danych Lokalnych GUS wskazuje jedynie na rok 2010 jako czas, gdy rynek 

mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem nieco się „ożywił”. Wtedy to,  

do użytku oddano 91 mieszkań.  

W załączonej poniżej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje nt. działań 

największej korporacji mieszkaniowej w Jaśle – Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 3. Wykaz zrealizowanych w latach 2007-2012 inwestycji Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle związanych z budownictwem 

mieszkaniowym  

L.p. Okres 
realizacji  

w latach 

NAZWA INWESTYCJI 
lokalizacja 

Ilość lokali 
mieszkalnych 

Ilość lokali 
użytkowych 

Ilość miejsc 
postojowych 

zewnętrznych 

Ilość garaży 
miejsc 

postojowych 

1 

2008 Zmiana sposobu użytkowania 

lokali w Jaśle: ul. Mickiewicza 

128 

2 3 0 0 

2. 
2008 Zmiana sposobu użytkowania 

lokalu w Jaśle: ul. Na Kotlinę 5 
1 0 0 0 

3. 

2009 Pawilon usługowo-handlowy w 
Jaśle  

ul. Kołłątaja 2 

0 1 0 0 

4. 

2009 Rozbudowa budynku archiwum 
JSM w Jaśle przy ul. Kopernika 

7a 

0 3 4 0 

5. 

2010 Budowa zespołu garaży 
murowanych na os. Szajnochy w 

Jaśle - I etap 

0 0 0 25 

6. 

2011 Budowa zespołu garaży 
murowanych na os. Szajnochy w 

Jaśle - II etap 

0 0 0 13 

7. 

2011 Adaptacja lokalu użytkowego na 
mieszkalny  

w Jaśle przy ul. Mickiewicza 154 

1 0 0 0 

8. 
2010 - 
2011 

Budynek wielorodzinny w Jaśle 
ul. Floriańska 17 

13 3 13 13 miejsc 
postojowych 

9. 
2010 - 
2011 

Budynek jednorodzinny w Jaśle 
ul. Floriańska 17A 

1 0 0 1 garaż na 2 
samochody 

10. 
2010 - 
2011 

Budynek jednorodzinny w Jaśle 
ul. Floriańska 17B 

1 0 0 1 garaż na 2 
samochody 

11. 
2010 - 

2011 

Budynek jednorodzinny w Jaśle 

ul. Floriańska 17C 

1 0 0 1 garaż na 2 

samochody 

12. 

2011 - 
2012 

Budynek wielorodzinny w Jaśle 
ul. Krasińskiego 71 

12 0 2 garaż 
podziemny - 

12 miejsc 

postojowych 

  

RAZEM 28 3 15 

 

Źródło: Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaśle 

Większości budynków mieszkalnych liczy sobie od 30 do 60 lat i w niektórych 

obszarach miasta ich stan jest mocno zdegradowany. Proces degradacji społeczno-
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ekonomicznej dostrzegalny jest na terenie całego miasta, choć należy zauważyć,  

że różni się on pomiędzy poszczególnymi osiedlami. 

Niezależnie od stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych 

osiedli, obszary wymagające interwencji można odnaleźć we wszystkich dzielnicach 

Jasła. 

Działania w zakresie mieszkalnictwa związane z zapobieganiem zjawiskom 

patologicznym i wykluczenia społecznego oraz podniesieniem bezpieczeństwa  

i jakości życia na obszarach rewitalizowanych znalazły swoje odzwierciedlenie  

w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-201312.  

Celem LPR jest zaplanowanie działań w zakresie zatrzymania procesu degradacji 

tkanki miejskiej, podniesienia jakości życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności 

turystycznej, inwestycyjno - gospodarczej miasta oraz utworzenie nowych, stałych 

miejsc pracy.  

Lokalny Program Rewitalizacji określa działania, związane z remontami  

w częściach wspólnych budynków, z zagospodarowaniem terenów wspólnych między 

budynkami, oraz remontami i adaptacją pozakładowych obiektów sportowych  

i rekreacyjnych.  

Wybór obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Jasła oparty został o kryteria 

określone w art. 47. ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2008 z dnia  

8 grudnia 2008 roku i obejmuje następujące wskaźniki: 

 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

 niekorzystne trendy demograficzne; 

 niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania kształcenia; 

 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

 szczególnie wysoki poziom degradacji środowiska; 

 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

 wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub 

uchodźców; 

                                           

12 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 
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 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

 niski poziom wartości energetycznej budynków; 

 określeniu proponowanych granic przyświecały zróżnicowane cele  

i z tego powodu objęto nim: 

o teren centrum miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej 

barierę w harmonijnym rozwoju całego miasta, 

o teren ważny pod względem architektonicznym i zabytkowym, 

o teren zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej, 

o teren „blokowisk”, stanowiących dawniej zaplecze dla zakładów 

przemysłowych, 

o teren o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, 

o teren niewykorzystywanej przestrzeni popegeerowskiej stanowiący 

nieużytki położone w ważnym pod względem urbanistycznym  

i przestrzennym rejonie miasta. 

Dość prężnie jednak pomimo wysokich cen rozwija się nowe budownictwo, 

powstają bloki i domy jednorodzinne, lecz wciąż mamy do czynienia z deficytem  

w zakresie ilości mieszkań.13 

2.5. Kwestia społeczna bezrobocia  

Zmiany gospodarcze i polityczne, jakie dokonały się w Polsce w latach  

1989 i 1990 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce 

rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się bezrobocia na szeroką skalę. 

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych 

do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia  

z różnych powodów. 

Przez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, 

nieprowadzącą działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, 

zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 

pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują Urzędy Pracy (powiatowe 

                                           

13 Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 - 2020 
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lub wojewódzkie). Mianowicie bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: 

 ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia); 

 nie ukończyła 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat  

w przypadku mężczyzn; 

 aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia  

lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP; 

 jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt 

może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub 

czasowego pobytu, obywatele UE). 

Stan ten spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy podażą pracy  

a popytem na pracę. W Polsce bezrobocie stało się kwestią społeczną. Świadczy  

o tym przede wszystkim dynamika, skala i struktura tego zjawiska, jak i jego 

negatywne konsekwencje odczuwane coraz silniej. Brak pracy jest czynnikiem,  

który ma wpływ na zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach 

życia. Prowadzi też do narastania kwestii społecznych takich jak: kwestia ubóstwa, 

edukacyjna, zdrowotna itd., których rozwiązania powinna podjąć się m. in. polityka 

społeczna. Walka z bezrobociem jest możliwa przez kompleksowe działania w sferze 

ekonomicznej mającej na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowych trwałych miejsc 

pracy. Zadania polityki społecznej w sferze walki z bezrobociem koncentrują się wokół 

problemu ochrony pracowników przed utratą zatrudnienia m. in. przez ochronę prawną 

przed zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi, ochronę egzystencji jednostki 

i rodziny dotkniętej brakiem pracy oraz kreowanie zatrudnienia i pomocy  

w znalezieniu pracy. Świadczenia społeczne dla bezrobotnych w Polsce reguluje 

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powinny one zapewnić 

bezrobotnemu minimum życiowe, ale także powinny zachęcać do podjęcia pracy.  

Aby (choćby częściowo) przełamywać bariery te 1 lutego 2009 roku weszła  

w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z Nr 6, poz. 33).14 

                                           
14 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z Nr 6, poz. 33) 
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 Ustawa ta ma na celu m.in. uporządkowanie wzajemnych relacji pomiędzy 

Powiatowymi Urzędami Pracy a ośrodkami pomocy społecznej. Zmieniony  

art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdza:  

„(…) bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (są to bezrobotni 

do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, kobiety które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji 

zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 

bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

bezrobotni niepełnosprawni), korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu 

upływu okresu jego pobierania: powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na wniosek 

ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, 

o których mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym 

programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu 

socjalnym.”15  

Oznacza to, że dla wymienionych już powyżej „wspólnych klientów” 

przygotowano specjalne dwie możliwe ścieżki działań. Ścieżka pierwsza to samodzielne 

działanie Powiatowego Urzędu Pracy, który powinien podjąć wobec takiej osoby 

działanie aktywizacyjne. Ścieżka druga to nowo wprowadzona możliwość aktywizacji 

bezrobotnych klientów pomocy społecznej, dająca ośrodkowi pomocy społecznej prawo 

do zwrócenia się do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie osoby bezrobotnej  

do projektu aktywizacyjnego (kontrakt socjalny, program). W przypadku skierowania 

– na wniosek ośrodka pomocy społecznej – osoby bezrobotnej w projektach  

o charakterze indywidualnym lub środowiskowym, Powiatowy Urząd Pracy oraz 

ośrodek pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych 

działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu. 

                                           
15 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z Nr 6, poz. 33) 
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Oznacza, to, że współpraca, która nastąpi w wyniku współdziałania powinna zostać 

określona w specjalnym porozumieniu.  

Na koniec grudnia 2009 roku największa liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowana była na terenie miasta Jasła – 2.887 (30,0% wszystkich bezrobotnych 

w powiecie) oraz na terenie gmin: gminy wiejskiej Jasło – 1.417 (14,7%), Skołyszyn – 

1.054 (11,0%), Kołaczyce – 910 (9,5 %), Nowy Żmigród – 802 (8,3%)  

oraz Tarnowiec – 746 (7,7%). W grudniu 2010 roku największa liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowana była na terenie miasta Jasła – 2.848 (29,9 % wszystkich 

bezrobotnych w powiecie) oraz na terenie gmin: gminy wiejskiej Jasło – 1.356 

(14,2%), Skołyszyn – 1.061 (11,1%), Kołaczyce – 934 (9,8%), Nowy Żmigród – 825 

(8,6%) oraz Dębowiec – 719 (7,5 %). Natomiast według danych na koniec grudnia 

2011 roku największa liczba osób bezrobotnych zarejestrowana była na terenie miasta 

Jasła – 2918 (29,8% wszystkich bezrobotnych w powiecie) oraz na terenie gmin: 

gminy wiejskiej Jasło – 1.431 (14,6%), Skołyszyn – 1.101 (11,3%), Kołaczyce – 946 

(9,7%), Nowy Żmigród – 829 (8,5%) oraz Dębowiec– 728 (7,4%). W maju 2012 roku 

w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2930 mieszkańców miasta 

Jasła.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

16 Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle; 
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Wykres 3. Bezrobotni mieszkańcy Miasta Jasło (dane od 07.2009 do 05.2012) 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 

Od 2008 roku PUP realizuje Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Jasielskim na lata 2008 – 2013. 

Cele strategiczne programu to: 

I. Zwiększenie szans zatrudnienia osób bezrobotnych; 

II. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;  
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III. Pozyskiwanie środków publicznych (krajowych i zewnętrznych) na rzecz 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

 

Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle mające na celu 

zmniejszenie bezrobocia to: 

 pośrednictwo pracy; 

 usługi EURES; 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 

 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

 organizacja szkoleń. 

 

Podstawowymi instrumentami rynku pracy są: 

 staż; 

 przygotowanie zawodowe; 

 prace interwencyjne; 

 roboty publiczne; 

 prace społecznie użyteczne; 

 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy; 

 jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej; 

 jednorazowe refundowanie pracodawcy z tytułu poniesionych kosztów na 

ubezpieczenie społeczne. 

2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

W powiecie jasielskim funkcjonuje 28 zakładów opieki zdrowotnej, z czego 

prawie połowa zlokalizowana jest na terenie Jasła.  

Kwestie związane z pomocą społeczną leżą w kompetencjach Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaśle, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje 

zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzi szereg działań mających na 

celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, w tym rozwój kapitału 

społecznego. 

Głównymi dokumentami prawa miejscowego w oparciu o które prowadzone są 

działania na rzecz rozwoju społecznego w tym rozwiązywania problemów społecznych 

są: „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”, „Program Aktywności 

Lokalnej dla Miasta Jasła na lata 2010-2013”, „Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Jasła na lata 2011-2015”, 

„Gminny program wspierania rodzin na lata 2012-2015” czy corocznie uchwalany 

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii”. 

Do głównych zadań Ośrodka realizowanych na podstawie przepisów prawa  

i uchwał Rady Miejskiej należy przede wszystkim realizacja zadań z zakresu pomocy 

społecznej w tym:  

 wypłata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;  

 zapewnienie schronienia i jednego gorącego posiłku osobom tego 

potrzebującym;  

 zapewnienie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 umieszczanie w domu pomocy społecznej;  

 sprawienie pogrzebu.  

Ośrodek obok wymienionych wyżej zadań realizuje również zadania związane  

z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wypłatą dodatków 

mieszkaniowych, wypłatą pomocy materialnej dla uczniów jak również prowadzi 

działania wobec dłużników alimentacyjnych.  

Prowadząc aktywną politykę społeczną Ośrodek obejmuje swoim wsparciem 

grupy społeczne szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w tym osoby 

bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, osoby doświadczające przemocy jak również 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
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Wszystkie te działania prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska 

prowadzoną przez pracowników Ośrodka zarówno wśród mieszkańców miasta jak  

i wśród przedstawicieli podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej  

(instytucji, organizacji pozarządowych). 

Tabela 4. Działania MOPS podejmowane w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu 

Działanie Cel Rezultaty 

Diagnoza i badanie 

problemów społecznych 

Opracowane projektów, programów, 

wniosków o dofinansowanie 

odpowiadających na zidentyfikowane 
potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej 

„Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Jasła na 

lata 2010-2013”, Roczne Podprogramy 

Aktywności Lokalnej w latach 2010,2011,2012, 
„Miejski program Przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie na 

lata 2011-2015”, „Gminny Program Wspierania 

Rodzin na lata 2012-2014”, „Ocena zasobów 

pomocy społecznej na rok 2011 w Gminie Miasto 

Jasło”  

Prowadzenie 

środowiskowych form 
wsparcia w miejscu 

zamieszkania 

Budowanie relacji i więzi społecznych, 

aktywizacja społeczności lokalnej, 
kreatywne uruchamianie potencjału 

grup docelowych (grupy wsparcia, 

grupy samopomocowe)  

PAL, Podprogramy Aktywności Lokalnej, Gminny 

Program Wspierania Rodzin na lata 2012-2015, 
projekty rządowe,  

Wypracowanie 

innowacyjnych metod 

rozwiązywania problemów 

społecznych 

Wsparcie poszczególnych grup 

społecznych poprzez wprowadzenie: 

asystenta rodziny, asystenta osoby 

niepełnosprawnej, mediatora, 

streetworkera,  

Projekty unijne i rządowe, Podprogramy 

aktywności lokalnej, 

Prowadzenie kampanii 

społecznych 

i informacyjno-

edukacyjnych 

Stworzenie przekazu mającego na celu 

uwrażliwienie społeczności lokalnej na 

istniejące problemy społeczne: 

przemoc, problemy opiekuńczo-

wychowawcze 

Kampania „STOP przemocy” (strona www, film 

krótkometrażowy, plakaty, ulotki, konkurs), 

konferencja, plakaty, ulotki w ramach kampanii 

na rzecz wspierania rodziny 

Realizacja programów 

edukacyjno-

profilaktycznych  

Wzmocnienie kompetencji społecznych 

oraz opiekuńczo-wychowawczych jak 

również wzrost samoświadomości osób 

doświadczających przemocy 

„Miejski program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla 

Miasta Jasła na lata 2011-2015”, „Gminny 

program wspierania rodzin na lata 2012-2014”, 

Współpraca 

z organizacjami 

pozarządowymi 

Budowanie lokalnej platformy 

rozwiązywania problemów społecznych  

Współpraca w realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej zlecanych corocznie organizacjom 

pozarządowym, Podprogramy aktywności 

lokalnej,  

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności 
w ramach wypracowania Gminnego Standardu-

projekt unijny 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób 

społecznie i zawodowo 

zajmujących się 

rozwiązywaniem 

problemów społecznych 

Interdyscyplinarny udział w 

zewnętrznych i wewnętrznych 

szkoleniach, kursach, konferencjach 

Otrzymane certyfikaty, dyplomy, wzrost 

kompetencji, integracja służb społecznych, 

wypracowanie modelu współpracy 

 

Źródło: Dane na podstawie arkusza wywiadów 
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W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z obowiązków ustawowych, realizacji projektów i programów MOPS aktywnie 

współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami w tym pozarządowymi 

działającymi w tym obszarze. Współpraca ta polega na interdyscyplinarnych 

działaniach w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin, osób 

niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Jak wynika z danych MOPS najczęstszymi powodami przyznania świadczeń  

z pomocy społecznej w latach 2009 - 2011 było podobnie jak w latach poprzednich 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz 

potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Znaczący wzrost klientów pomocy społecznej nastąpił w roku 2010 z powodu 

klęski żywiołowej, opieką MOPS z tego powodu objęto 1405 rodzin. 17 

Wykres 4. Przyczyny przyznania świadczeń z pomocy społecznej (liczba rodzin) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

                                           
17 Na podstawie danych MOPS w Jaśle 
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2.7. Problem ubóstwa 

Z analizy danych uzyskanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynika,  

że jeśli chodzi o powody przyznania pomocy to na pierwszym miejscu lokuje się 

ubóstwo. 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z powodu ubóstwa w latach  

2008 - 2011 kształtowała się następująco:  

 2008 – 754 rodzin 

 2009 – 840 rodzin 

 2010 – 1008 rodzin 

 2011 – 1005 rodzin 

Powyższe dane wskazują, że kwestia ubóstwa oraz związane z jego istnieniem 

problemy w ostatnich latach wzrasły na terenie Miasta Jasła, aczkolwiek zauważyć 

trzeba, że w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 zauważalny jest nieznaczny 

spadek liczby rodzin u których powodem wystąpienia o pomoc do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej było ubóstwo. 

Ubóstwo można pojmować w sposób absolutny lub względny (relatywny).  

W podejściu absolutnym ubogie są te gospodarstwa domowe, te osoby, które nie mają 

możliwości zaspokojenia potrzeb uznanych w danych warunkach za podstawowe.  

W podejściu względnym ubóstwo rozważane jest jako forma nierówności, 

nadmiernego dystansu między poziomem życia poszczególnych grup ludności: ubogie 

są te osoby, te rodziny, których poziom życia jest znacznie niższy niż pozostałych 

członków danego społeczeństwa. 

Po okresie spadku w latach 2006-2008, a następnie paroletniej stabilizacji,  

w roku 2011 odnotowano wzrost poziomu zagrożenia ubóstwem skrajnym w Polsce. 

Odsetek osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa 

skrajnego (tzn. znajdujących się poniżej minimum egzystencji) wzrósł o 1 pkt. proc.  

w stosunku do roku 2010 i wyniósł 6,7%. 

Na nieco niższym poziomie niż w poprzednim roku kształtowała się wartość 

wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym - 16,7% w 2011 roku w porównaniu  

z 17,1% w roku 2010, przy czym w tym czasie realna wartość relatywnej granicy 

ubóstwa nieznacznie spadła.  
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Poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło 6,5% osób w gospodarstwach 

domowych (spadek o 0,8 pkt. proc.). Należy przy tym zauważyć, że po raz pierwszy 

odsetek osób w gospodarstwach domowych skrajnie ubogich był wyższy niż odsetek 

osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej kwot uprawniających  

do ubiegania się o przyznanie świadczeń pieniężnych z systemu pomocy społecznej. 

 
Wykres 5. Zagrożenie ubóstwem w Polsce w latach 2000 – 2011 (według 

przyjętych w danym roku granic ubóstwa) 

 

Źródło: Szacunki GUS na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. 
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Mapa 2. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w 2011 r., wg województw  

(procent osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granic 

ubóstwa) 

18 

Źródło: Szacunki GUS na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. 

Mapa 3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w 2011 r., wg regionów 

                                           
18 *w cenach z IV kwartału 2006r. 
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Źródło: Szacunki GUS na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. 
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Mapa 4. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w 2011 r., wg regionów 

 

 

Źródło: Szacunki GUS na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. 

 

W wymiarze terytorialnym zasięg ubóstwa był największy w regionach 

wschodnim i północnym, a w szczególności w województwach: warmińsko-mazurskim, 

podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim. 
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Ubóstwo powoduje doniosłe ujemne skutki społeczne. Zmniejsza ono popyt  

na towary, a przez to chłonność rynku, co działa hamująco na rozwój gospodarczy. 

Uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie ludzi ubogich z istniejących szans 

zdobycia wykształcenia i zachowania dobrego stanu zdrowia. Przyczynia się do wzrostu 

przestępczości, przede wszystkim przestępstw przeciwko mieniu. Sprzyja rozwojowi 

patologii społecznych, takich jak alkoholizm czy  bezdomność. Niedoskonałość 

systemów pomocy osobom i rodzinom ubogim może działać demoralizująco, 

zmniejszając motywację do zdobywania kwalifikacji zawodowych i do poszukiwania 

pracy. Ubóstwo reprodukuje się samodzielnie, ubodzy rodzą i wychowują dzieci 

skazane  

na pozostawanie w sferze ubóstwa. Z ubogich rekrutuje się warstwa ludzi, którzy 

zmuszeni są przyjmować pracę niebezpieczną i naruszającą godność ludzką. Ubodzy 

zmuszeni są przyjąć każde warunki wynagrodzenia, jakie im się oferuje.19 

W większości krajów podobnie jak w Polsce ubóstwo dotyka najsilniej osoby  

o niskim statusie zawodowym, bezrobotnych, którzy utracili prawo do świadczeń, 

osoby starsze wiekiem, uchodźców, emigrantów zatrudnionych nielegalnie. Osoby 

żyjące dłuższy czas w ubóstwie tracą szanse poprawy sytuacji, ulegają marginalizacji 

społecznej.20 

Poniższe wykresy przedstawiają liczbę osób oraz rodzin korzystających  

z różnorodnych form pomocy MOPS zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych 

latach 2008 - 2011. 

                                           

19 T. Kowalak, E. Leś, Kwestia ubóstwa [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, 

20 B. Schulte, Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, W-wa, 
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Wykres 6. Liczba osób którym przyznano świadczenie (w ramach zadań 

zleconych) 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

Wykres 7. Liczba osób którym przyznano świadczenie (w ramach zadań 

własnych) 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 
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Wykres 8. Liczba rodzin którym przyznano świadczenie (w ramach zadań 

zleconych) 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

Wykres 9. Liczba rodzin którym przyznano świadczenie (w ramach zadań 

własnych) 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 
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Wykres 10. Rodzaj udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych (liczba 

osób) 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

Wykres 11. Rodzaj udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych (liczba 

osób) 

Rodzaj udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych

(liczba osób)

796 822 815

45 42 40 48

696 670

108 103 96
0 0 0 01 7

1405

3

2416

1059

1248

0 0

719 737819

109

1212

196 212

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011

zasiłki okresow e
schronienie
posiłek
usługi opiekuńcze
zasiłek celow y na pokrycie w ydatków  na ubezpieczenie zdrow otne
zasiłki celow e na pokrycie w ydatków  pow stałych w  w yniku zdarzenia losow ego
inne zasiłki celow e i w  naturze
zasiłki stałe(dotow ane)  

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 
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Oprócz problemów ubóstwa, bezrobocia istotnym problem, jest również przemoc 

wobec osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ponadto problem starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie problemy związane  

z niepełnosprawnością i potrzeba objęcia wsparciem tej części populacji miasta Jasła 

jest jednym z priorytetowych problemów. Za istotny problem uznano też zmiany w 

systemie wartości rodzinnych. Rodzina przestała być podstawowym źródłem wsparcia 

dla swoich członków. Z powodu bezrobocia pojawił się problem konieczności emigracji 

zarobkowej i wynikający z tego rozpad więzi rodzinnych. Zmiana modelu rodziny, 

powszechna globalizacja, zmiany w systemach wartości spowodowały w wielu 

rodzinach miasta pojawienie się trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

trudności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz występowanie 

szeregu zjawisk patologicznych min. uzależnienia od alkoholu, przemocy. 

Również i w opinii samych klientów pomocy społecznej to właśnie bezrobocie  

i zagrożenie ubóstwem jest największym problemem wśród tej grupy odbiorców. 

W ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

dla Miasta Jasła Instytut Badawczy IPC przeprowadził badania jakościowe wśród osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaśle21. 

Jak dowiodły m.in. przeprowadzone badania, jednym z najistotniejszych 

problemów społecznych w Mieście Jaśle jest bezrobocie. Długotrwała nieobecność  

na rynku pracy przyczynia się do spadku motywacji w jej poszukiwaniu, 

dezaktualizacji wykształcenia, kwalifikacji oraz postępującej izolacji społecznej. 

Chcąc wyjść naprzeciw lokalnym potrzebom społecznym MOPS w Jaśle realizuje 

projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Jaśle”. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.7.1. Umowa na realizację projektu została 

podpisana w czerwcu 2008r.  

 

                                           
21

 Raport z badań – część III Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
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Tabela 5. Osoby objęte wsparciem w ramach projektu „Czas na aktywność  

w Mieście Jaśle”. 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Liczba beneficjentów 47 49 87 102 

W tym w ramach 

Programu Aktywności 

Lokalnej 

0 0 50 50 

 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

2.8. Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne są drugim instrumentem aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób bezrobotnych, nieposiadających prawa do zasiłku realizowanym 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Tabela 6. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych  

Rok 2009 

 

2010 

 

2011 

Liczba osób 

skierowanych do 

wykonywania prac 

społecznie użytecznych 

101 118 31 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

2.9. Problem bezdomności 

Bezdomność nie należy pod względem liczby otrzymujących świadczenie MOPS 

do problemów najbardziej istotnych. Jednak ze względu na swoją specyfikę  
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i wielowarstwowość sytuacji osób bezdomnych, jest zjawiskiem istotnym  

i wymagającym podejmowania stałych działań wspierających bezdomnych.22 

W roku 2011 na terenie Miasta Jasła odnotowano ogółem 45 bezdomnych 

mężczyzn z tego 43 osoby przebywały w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn. 

Tylko dwie osoby bezdomne przebywały w „środowisku”. Wszystkie te osoby 

pozostawały pod opieką MOPS oraz organizacji pozarządowych, otrzymując pomoc  

w formie finansowej i rzeczowej. 23  

2.10. Długotrwała choroba i niepełnosprawność 

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja 

stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby,  

z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub 

sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne  

i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi 

obywatelami.  

W Polsce stosowane są co najmniej dwie definicje dotyczące osób 

niepełnosprawnych. Pierwsza to definicja wynikająca z przepisów prawa i dotycząca 

prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych. Natomiast druga, 

dużo szersza stosowana jest w statystyce GUS. Definicja statystyczna ujmuje bowiem 

nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, ale również osoby, które co prawda 

orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują, że mają ograniczenia  

w wykonywaniu wybranych czynności (tzw. niepełnosprawność biologiczna).  

Używane przez statystykę narzędzia badawcze (2 niezależne pytania dotyczące 

niepełnosprawności prawnej i biologicznej) pozwalają na prezentację danych  

o zbiorowości osób niepełnosprawnych w rozbiciu na trzy podstawowe grupy, tj. osoby 

niepełnosprawne prawnie i biologicznie, niepełnosprawne tylko prawnie  

oraz niepełnosprawne tylko biologicznie. W tym miejscu należy podkreślić, że w Polsce 

niepełnosprawność prawna była i jest orzekana przez różne instytucje  

i dla różnych celów. W ramach obowiązujących uregulowań prawnych obecnie 

obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa (regulowane odrębnymi ustawami), prowadzone 

                                           

22 Raport końcowy Diagnoza dla Partnerstwa Lokalnego w mieście Jaśle 

23 Na podstawie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 
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przez różne instytucje, tj. dla celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone 

przez ZUS oraz dla celów pozarentowych – orzecznictwo prowadzone przez zespoły  

do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na mocy prawa, posiadanie aktualnego 

orzeczenia wydanego przez ww. organy kwalifikuje daną osobę do grupy 

niepełnosprawnych prawnie i daje podstawę do ubiegania się  

i korzystania ze specjalnej pomocy, ułatwień czy przywilejów, jakie przysługują tej 

zbiorowości (np. renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny, turnusy 

rehabilitacyjne, zniżka na przejazdy).  

Niepełnosprawność biologiczna natomiast informuje jedynie o subiektywnej 

deklaracji osoby, że ma ograniczoną zdolność wykonywania czynności. Specyfikacja 

czynności stanowiąca kryterium wyodrębnienia populacji osób niepełnosprawnych 

biologicznie uległa istotnym zmianom z powodu zastąpienia krajowego narzędzia 

badawczego przez rekomendowany standard europejski.24 

Wyniki spisu ludności 2011 roku wykazały wstępnie, że liczba osób, które 

zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności 

podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do 

zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 

12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r. 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż w związku z dobrowolnym charakterem 

pytań dotyczących niepełnosprawności blisko 1,5 mln respondentów odmówiło 

udzielenia odpowiedzi. Można przypuszczać, że w tej zbiorowości znajdują się osoby 

niepełnosprawne, które mogą posiadać udokumentowane orzeczenie, jednak nie 

chciały udzielić odpowiedzi na pytania formularza w części dotyczącej 

niepełnosprawności. Również braki danych mogą rzutować na uzyskaną w spisie 

strukturę osób niepełnosprawnych. Bardzo liczną grupą ludności, o której nie zebrano 

bardziej szczegółowych danych (również w innych obszarach tematycznych) są przede 

wszystkim osoby przebywające za granicą 12 miesięcy lub dłużej. 

W 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym 

wynosiła około 2,0 mln (dokładnie 2024 tys.), co stanowiło 8,4% ludności w tym 

wieku.25 

                                           
24 Źródło http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm 

25 Źródło http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf 
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Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, 

narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy udział procentowy 

osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z zaburzeniami psychicznymi  

i upośledzeniem umysłowym w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak 

tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem  

wymagających szczególnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu 

codziennym. Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w roku 2011 

27,4% osób w wieku 15 lat i więcej miało orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 40,6% tych osób posiadało 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 32,1% - 

orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Wśród osób 

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym odsetek osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności jest mniejszy, przy wyższym odsetku osób z lekkim stopniem 

niepełnosprawności (odsetki wynoszą odpowiednio: 20,8%, 41,8% i 37,4%). 26 

Z powodu niepełnosprawności pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w latach 2008- 2011 objętych zostało: 

 2008 – 435 rodzin; 

 2009 – 460 rodzin; 

 2010 – 557 rodzin; 

 2011 – 562 rodziny. 

Z powodu wieku lub z powodu całkowitej niezdolności do pracy w ramach 

świadczeń MOPS przyznano w latach 2008 – 2011 następującą liczbę zasiłków stałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
26 Dane; Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
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Wykres 12. Świadczenia przyznane w formie zasiłków stałych 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

 

Jak widać na powyższym wykresie liczba osób systematycznie wzrasta zwłaszcza 

wzrasta liczba świadczeń przyznanych osobom samotnie gospodarującym. 

W ostatnich latach wzrosła też liczba świadczeniobiorców oraz związane z tym 

wydatki miasta, na rzecz osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności nie są 

wstanie funkcjonować w środowisku zamieszkania i potrzebują stałej całodobowej 

pomocy osób trzecich. 

 

Tabela 7. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej27 

Rok 2009 2010 2011 

 

Wydatki ponoszone 

przez Miasto w związku 

z pobytem osób w DPS 

 

211 090 296 276 501 345 

Liczba osób 17 24 34 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

                                           
27 Na podstawie danych MOPS w Jaśle 
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Koszt realizacji zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi systematycznie wzrasta. Analizując szczegółowo liczbę 

osób objętych opieką zmienia się: w 2010 roku liczba zmniejszyła się o 7 osób, 

natomiast rok później (2011) powróciła do pierwotnego stanu (47 osób). 

Tabela 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  

Rok 2009 2010 2011 

Koszty realizacji zadania 460 920 381 155 480 675 

Liczba osób 47 40 47 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

Dane te wyraźnie wskazują na wzrost problemu osób niepełnsprawnych  

i związaną z tym konieczność objęcia wszechstronnym wsparciem tej części populacji 

Miasta Jasła. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w imieniu Gminy Miasta 

Jasła na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej corocznie ogłasza otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  

w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad 

osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi.  

Jak wynika z licznych publikacji i obserwacji pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaśle wsparcie oferowane przez Środowiskowe Domy 

Samopomocy i organizacje pozarządowe jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

niewystarczające, nie prowadzi do wyjścia z izolacji społecznej, a tym samym 

usamodzielnienie się tych osób czy wejścia na rynek pracy. Dlatego tez głównym 

celem projektu „Ja też potrafię - aktywizacja społeczna i zawodowa osób  

z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Jasła” była aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 2010r. w ramach projektu 

systemowego „Czas na aktywność w Mieście Jaśle” realizowane są również 

Podprogramy Aktywności Loklaniej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz 

w 2012r. Podprogram Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych. Ponadto 
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wychodząc naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

miasta Jasła, w latach 2013 – 2014  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII, Działanie 7.2, Podziałanie 7.2.1 realizowany będzie projekt „Inwestuję 

w siebie – stawiam na aktywność”, którego celem głównym jest poprawa dostępu do 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

2.11. Praca socjalna 

Praca socjalna jest jednym ze świadczeń niepieniężnych realizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Jest to zadanie mające na celu wsparcie 

osób, rodzin w funkcjonowaniu społecznym poprzez rozwijanie i wspieranie aktywności  

i umiejętności samodzielnego prawidłowego funkcjonowania i pełnienia prawidłowych 

ról społecznych. 

Tabela 9. Liczba rodzin i osób objętych pracą socjalną przez MOPS w Jaśle. 

Rok 2009 2010 2011 

Liczba rodzin 1418 2797 1569 

Liczba osób 3724 5892 4074 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

2.12. Działania podejmowane na rzecz wsparcia dziecka  
i rodziny 

Środowisko rodzinne jest pierwszym otoczeniem społecznym i wychowawczym  

w życiu dziecka. To w ramach struktur rodzinnych człowiek nawiązuje pierwsze 

kontakty społeczne i nabywa umiejętności społeczne. Rodziny korzystające z pomocy 

MOPS często charakteryzują się zaburzoną strukturą w postaci niestabilnych  

i nieformalnych układów małżeńskich, rozkładem pożycia małżeńskiego, 

niejednokrotnie także częstymi zmianami partnerów oraz deficytami wychowawczymi 

spowodowanymi załamaniem się ról wewnątrzrodzinnych. Dlatego też tak ważne jest 

objęcie wsparciem tej grupy odbiorców. 

Jedną z najważniejszych grup objętych wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jaśle są rodziny z dziećmi.  
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W 2011r. zarejestrowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle  

621 rodzin z dziećmi tj. 40% ogółu. W 239 rodzinach wychowywane są dzieci w wieku 

od 0 do 6 lat (311 dzieci). Największą liczbę klientów pomocy społecznej stanowią 

rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci, w 2011r. rodziny te stanowiły 77,6 % ogółu.  

W 2009 r. rodziny wielodzietne (z trojgiem i więcej dziećmi) stanowiły 27,8%, 

natomiast ich liczba w stosunku do 2011r. była większa o 24,1%.  

W związku z koniecznością określenia skali zjawiska występowania trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wśród rodzin objętych wsparciem 

Ośrodka oraz czynników zagrażających rodzinom w prawidłowym wypełnianiu tych 

funkcji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przeprowadził w 2012r badania 

ankietowe wśród 17 pracowników socjalnych. 

Wyniki badań zostały zawarte w Raporcie z analizy badań ankietowych 

dotyczących trudności opiekuńczo – wychowawczych rodzin objętych pomocą 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań łączna liczba rodzin mających problemy  

w wypełnianiu swoich funkcji wynosi 84. Największy odsetek rodzin przeżywających 

problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych stanowią kolejno rodziny  

z dziećmi w wieku 0 – 6 lat – 56% oraz w wieku dojrzewania - 39,3%, rodziny 

niepełne – 34,5%, rodziny wielodzietne – 25,0 %, rodziny z dziećmi 

niepełnosprawnymi – 23,8%. Pozostałe 17,9% stanowią rodziny, w których 

rodzic/rodzice są niepełnosprawni oraz rodziny zrekonstruowane.  

W oparciu o uzyskane w badaniu dane można stwierdzić, że wśród rodzin 

wykazujących bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego największy 

odsetek stanowiły rodziny niepełne – 46,4%, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi – 

32,1%, rodziny wielodzietne – 26,8%, rodziny z dziećmi w wieku dojrzewania – 

23,2%, natomiast najmniejszy odsetek stanowiły rodziny zrekonstruowane  

i wykazujące bezradność z tytułu niepełnosprawności rodzica/rodziców - 23,2%28. 

Rodziny zagrożone kryzysem lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej objęte są 

wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w formie pomocy 

finansowej i rzeczowej. Wyżej wymienione rodziny zostały objęte pomocą Ośrodka  

                                           
28

 Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2012 – 2014 
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w formie świadczeń pieniężnych (91,7%), świadczeń niepieniężnych (70,2%), pracy 

socjalnej (86,9%). Z tego 88,1% rodzin było objętych pomocą powyżej 2 lat,  

7,1% rodzin w okresie od 1-2 lat, 4,8% rodzin poniżej roku. 

Ponadto rodziny dysfunkcyjne, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy 

zastępczej miały możliwość korzystania z różnych form wsparcia, w tym również ze 

wsparcia asystenta rodziny w ramach realizowanych projektów systemowych  

i konkursowych29. 

W ramach działań mających na celu kompleksowe wsparcie rodzin, 

przeciwdziałanie bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2012 – 2014. 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012 – 2014 jest 

zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia rodziny w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych oraz ochrona dzieci w naturalnym środowisku 

rodzinnym. 

 W ramach „Gminnego programu wspierania rodzin” rodziny z problemami 

opiekuńczo wychowawczymi zamieszkałe na terenie miasta Jasła mogą z korzystać 

bezpłatnej pomocy specjalistycznej w formie porad prawnych i psychologicznych, 

grupy wsparcia, mediacji rodzinnych oraz poradnictwa rodzinnego. 

W ramach działań mających na celu kompleksowe wsparcie rodzin, 

przeciwdziałanie bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

realizowane były także następujące projekty: 

 

 „Pamiętaj dajesz przykład”- w ramach projektu 21 rodzin korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej objętych zostało pomocą asystenta rodziny. Rodziny 

te uczestniczyły także w warsztatach kompetencji opiekuńczo – wychowawczych  

oraz porad mediatora rodzinnego, psychologa i prawnika. Program był 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i miał na celu 

podniesienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych w rodzinach. 

 „Rodzina nasz skarb” – projekt współfinansowany  był ze środków Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej i miał na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo 

                                           
29

 Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2012 – 2014 
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wychowawczych w rodzinach. Program skierowany był do rodzin mających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach działań na rzecz 

dziecka i rodziny realizuje od 2011 r. w ramach projektu systemowego „Czas na 

aktywność w mieście Jaśle” Podprogramy Aktywności Lokalnej skierowane do rodzin 

wykazujących problemy opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny objęte wsparciem 

w ramach Podprogramów otrzymują kompleksową pomocą m.in. poprzez wsparcie 

asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne czy możliwość uczestnictwa 

w warsztatach z zakresu wzmocnienia kompetencji opiekuńczo- wychowawczych.  

2.13. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

2.13.1. Świadczenia rodzinne 

Świadczeniami rodzinnymi w myśl obowiązujących przepisów są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia 

pielęgnacyjne; 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 

rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.08.2012 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę 

ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 959). 
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Wykres 13. Realizacja świadczeń rodzinnych w latach 2008 - 2011 

 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

2.13.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego, których egzekucja jest bezskuteczna, reguluje ustawa z dnia  

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r.  

Nr 1, poz.7 ze zm.). Określa ona warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych  

z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania  

i wypłacania świadczeń, oraz reguluje działania podejmowane wobec dłużników 

alimentacyjnych.  

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest to kwota wypłacona osobie 

uprawnionej przez organ właściwy wierzyciela (tj. przez wójta, burmistrza  

lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

uprawnionej) na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego  

na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli jego egzekucja jest bezskuteczna. 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko,  

które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą być to również alimenty na podstawie 

ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest 

bezskuteczna. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

 do ukończenia przez dziecko 18 lat; 

 do ukończenia przez dziecko 25 lat po warunkiem, że dziecko uczy się  

w szkole lub szkole wyższej; 

 w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek 

dziecka. 

 

Wykres 14. Świadczenia alimentacyjne (lata 2008-2011) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań MOPS 

Z niejszego wykresu wynika, że systematycznie zwiększa się liczba rodzin 

otrzymujących świadczenia alimentacyjne z MOPS. 

2.14. Pomoc materialna dla uczniów 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu 

zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier 

dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Jasło: 
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a. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 

życia; 

b. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

c. wychowankom ośrodków – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

d. słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia. 

 

 

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: 

 stypendium szkolne; 

 zasiłek szkolny. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął zadanie od września 2011 roku,  

na postawie Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lipca 2011 roku 

upoważniającej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jaśle  

do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznawaniem pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Jasła. Powyższe 

zadanie jest określone w rozdziale 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256,poz2572 z późn. zm.) 

W roku szkolnym 2011/2012 została przyznana pomoc materialna dla uczniów  

w formie stypendium szkolnego dla 386 osób, natomiast w formie zasiłku szkolnego 

dla 3 osób. 

2.15. Współpraca z organizacjami pozarzadowymi 

Corocznie też działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miasto 

Jasło ogłasza konkursy na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy 

społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła.  

W latach 2009 - 2011 ogłaszane i rozstrzygane były konkursy na realizację 

następujących zadań mających na celu wsparcie osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Zadania realizowane były przez organizacji pozarządowe 

oraz inne podmioty pracujące w obszarze wsparcia, pomocy i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 
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Tabela 10. Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy 

społecznej 

Nazwa zadania 2009 2010 2011 

Zapewnienie pomocy doraźnej lub 

okresowej w postaci jednego gorącego 
posiłku dziennie osobom, które własnym 
staraniem nie mogą go sobie zapewnić. 

              Wysokość dotacji 

50 000,00  45000,00  45000,00 

Udzielenie schronienia osobom tego 
pozbawionym, w postaci przyznania 
tymczasowego miejsca noclegowego w 
noclegowniach, schroniskach, domach 
dla bezdomnych i innych miejscach do 
tego przeznaczonych. 

201 000,00 232 000,00 222 000,00 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w 
placówkach opiekuńczo -wychowawczych 
wsparcia dziennego dla dzieci. 

42000,00 45000,00 42000,00 

Wsparcie wychowania dzieci i młodzieży 

całkowicie lub częściowo pozbawionych 

opieki rodziców, w szczególności w 

ramach placówek opiekuńczo-

wychowawczych o charakterze 

socjalizacyjnym lub resocjalizacyjnym w 

formie opieki całodobowej. 

20 000,00 15000,00  

Działalność na rzecz osób starszych i 

samotnych w formie organizacji spotkań 
i wycieczek. 

13 500,00  10500,00 9500,00 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych (integracja ze 
środowiskiem, w nabywaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego, prowadzenie 
ośrodków wsparcia klubów samopomocy, 
itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży 
specjalnej troski. 

57500,00 

 

57500,00 49500,00 

Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych 

z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt 
Wielkanocy, Bożego Narodzenia, św. 
Mikołaja (paczki żywnościowe lub 
odzieżowe) 

24000,00 24000,00 24000,00 

Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie 
osobom potrzebującym z terenu Miasta 
Jasła żywności pochodzącej z rezerw Unii 
Europejskiej. 

11 000, 00 11000,00 10000,00 

Źródło: UM w Jaśle 
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2.16. Problem przemocy domowej oraz problem nadużywania 
substancji psychoaktywnych 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie 

skierowane przeciwko członkom rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, 

powodujące cierpienie i szkody. Osoby przebywające w domach, w których dochodzi 

do przemocy doznają zaburzeń funkcjonowania we wszystkich sferach życia: 

emocjonalnej, psychicznej, społecznej.  

Literatura fachowa pokazuje silny związek pomiędzy wychowywaniem dzieci  

w rodzinach z przemocą i skłonnościami do zachowań agresywnych w ich dorosłym 

życiu. Dzieci z takich rodzin czują ciągły strach i napięcie, żyją w chaosie 

emocjonalnym (odczuwają zarówno miłość jak i nienawiść do rodziców), odczuwają 

bezradność i brak zaufania do innych osób, często mają kłopoty w szkole, rozwijają się 

gorzej niż ich rówieśnicy, doznają poważnych urazów fizycznych.30 

 

Do zadań własnych gminy należy między innymi tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

A. opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie; 

B. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 

poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

C. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia; 

D. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

2.16.1. Problem przemocy w Mieście Jaśle  

Na podstawie analizy ankiety przeprowadzonej wśród pracowników socjalnych, 

(dotyczącej przemocy w rodzinie) oraz analizując jednocześnie informacje pochodzące 

z przeprowadzonych procedur Niebieskiej Karty, warto obszar przeciwdziałania 

                                           

30 Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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przemocy w rodzinie uznać za jeden z priorytetowych w niniejszym dokumencie.  

Oto kilka danych stojących za tą tezą: 

Wykres 15. Wiek osób doznających przemocy 

 

Źródło: dane MOPS 
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Wykres 16. Rodzaje przemocy w rodzinach, gdzie wdrożono procedurę 

Niebieskiej Karty 

 

Źródło: dane MOPS 
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Wykres 17. Przemoc domowa (dane za lata 2009 – 2011) 

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle; Informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 2011 r. 

Podsumowując kilka istotnych faktów: 

 liczba interwencji domowych (ogółem) wzrasta i wynosiła w roku  

2009 – 797, w roku 2010 – 995, a w roku 2011 – 1114; 

 ofiarami przemocy domowej są przede wszystkim kobiety  

(rok 2009 – 304 osoby, 2010 – 206, 2011 – 256 kobiet, oraz osoby 
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małoletnie do ukończenia 13 roku życia ( 2009 - 100, 2010 - 98,  

2011 – 105 osób).31  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna liczba aktów przemocy domowej 

spowodowana była nadużyciem alkoholu przez sprawców. 

2.16.2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

W celu ograniczenia zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie Miasta 

Jasła działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy,w skład którego 

wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 

1. Szpitala Specjalistycznego w Jaśle; 

2. Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „ Arka Młodych”; 

3. Komendy Powiatowej Policji w Jaśle; 

4. Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle; 

5. Prokuratury Rejonowej w Jaśle; 

6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle; 

7. Sądu Rejonowego w Jaśle- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej; 

8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle; 

9. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

10. Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle; 

11. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaśle. 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacjach prawa 

miejscowego.  

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów 

uczestniczących na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

w szczególności poprzez: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

                                           
31 Na podstawie sprawozdań z działań podjętych przez policję wobec przemocy w rodzinie 
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 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą  

w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  

i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

2.16.3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Jasła na lata 2011 – 2015  

Celem głównym niniejszego Programu jest stworzenie systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła. 

Cel główny, według założeń, zostanie osiągnięty poprzez realizację celów 

szczegółowych określonych w następujących obszarach: 

1. Diagnostycznym: część dotycząca badań skali problemu przemocy  

w rodzinie. 

2. Profilaktycznym: część dotycząca edukacji mieszkańców. 

3. Interwencyjnym: część dotycząca pracy na rzecz osób doświadczających 

przemocy. 

4. Terapeutycznym: część dotycząca pracy ze sprawcą przemocy. 

Adresatami Programu są: 

 mieszkańcy miasta Jasła, 

 osoby doświadczające przemocy w rodzinie: współmałżonkowie, dzieci  

i młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne, 

 sprawcy przemocy w rodzinie, 

 osoby, instytucje, podmioty zajmujące się profesjonalnie udzielaniem wsparcia 

społecznego, 

 świadkowie przemocy w rodzinie. 
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Niezwykle istotną rolę koordynatora bądź bezpośredniego realizatora zadań 

odgrywa tu Zespół Interdyscyplinarny, który podejmował jak dotąd szereg działań 

związanych z realizacją tegoż programu: 

2.16.4. Występowanie problemu alkoholowego wśród dorosłych 

mieszkańców Jasła  

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu 

wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie 

tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek  

ze spożywaniem alkoholu. 

Komisja Europejska w raporcie „Stan zdrowia w Unii Europejskiej” uznaje 

alkoholizm za ważny determinant stanu zdrowia obywateli Wspólnoty. Wykazuje się 

silną korelację pomiędzy ilością wypadków drogowych, a spożywaniem alkoholu. Ilość 

alkoholików w populacji wpływa również na poziom zabójstw i samobójstw.32 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie 

śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania 

narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. 

W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą 

wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka  

w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej.  

Szukanie coraz to nowszych sposobów, ułatwiających rozwiązywanie życiowych 

problemów oraz rozładowywania napięcia, doprowadziło do „rozpowszechniania się" 

uzależnień głównie od alkoholizmu i narkomanii, coraz też częściej pojawiają się  

w społeczeństwie polskim obok uzależnień od substancji psychoaktywnych także 

uzależnienia od tzw. czynników behawioralnych m.in. są to uzależnienia od hazardu, 

internetu, gier komputerowych. 

                                           

32 „The health status in European Union”, European Commision, Luxembourg, Office for Official Publications 

of the European Communities, 2003; 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/documents/health_status_en.pdf 
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 Uzależnienie od alkoholu jako zespół objawów klinicznych (choroba) 

obejmuje populację 600-800 tysięcy osób w Polsce. Powoduje ono różnorodne szkody:  

 

a. Osoby uzależnione a praca i sytuacja społeczno-ekonomiczna:  

 

Osoby uzależnione na skutek postępującej degradacji psychofizycznej tracą 

zdolność do efektywnego funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych, 

tracą posiadane miejsca pracy i mają ograniczone zdolności do skutecznego 

poszukiwania zatrudnienia. Proces ten w istotny sposób wpływa na rozmiary 

zjawiska bezrobocia i ubóstwa. W części przypadków prowadzi to do radykalnego 

zrywania więzów z najbliższym otoczeniem, utraty podstawowych źródeł 

wsparcia, a także bezdomności. 

 

b. Osoby uzależnione a rodzina:  

 

Zachowanie osób uzależnionych często nacechowane przemocą, agresją, 

zaniedbywaniem podstawowych obowiązków rodzinnych przyczynia się do 

destrukcji życia ich rodzin, obejmującej zjawisko pauperyzacji, zaburzeń zdrowia 

somatycznego i psychicznego oraz stygmatyzacji społecznej. 

 

c. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) i inne problemy zdrowotne: 

 

Nadużywanie alkoholu przez uzależnione kobiety ciężarne często powoduje 

organiczne uszkodzenie dzieci w okresie prenatalnym, którego skutkiem jest 

upośledzenie umysłowe i opóźnienia rozwojowe o różnym stopniu ciężkości. 

Skutkują one w przyszłości niepełnosprawnością społeczną i zawodową. Należy 

zwrócić również uwagę na podwyższoną śmiertelność w populacji osób 

uzależnionych i jej wpływ na pogorszenie warunków materialnych ich rodzin. 

 

 Osoby nadużywające alkoholu bez klinicznych objawów uzależnienia tworzą 

w Polsce populację dla 2-3 mln osób: 

 

a. Nadużywanie alkoholu a praca: 
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Nadużywanie alkoholu jest częstym źródłem obniżenia zdolności do sprawnego 

wykonywania pracy zawodowej, zwiększa ryzyko utraty pracy i obniża zdolność 

do skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Może więc przyczyniać się do 

powstawania i utrwalania ubóstwa, a co za tym idzie do podlegania procesom 

wykluczenia społecznego. 

 

b. Nadużywanie alkoholu a rodzina: 

 

Nadużywanie alkoholu prowadzące do zaburzeń zachowania może również 

powodować istotne i okresowe zaburzenia życia rodzinnego, podobnie jak  

w rodzinach osób uzależnionych (pauperyzacja, przemoc itp.). 

 

c. Alkoholowy Zespół Płodowy FAS i inne problemy zdrowotne: 

 

Należy również zwrócić uwagę na trudne do zdiagnozowania zjawisko picia 

alkoholu w okresie ciąży przez kobiety, które nie są uzależnione, ale nie 

posiadają wiedzy o szkodliwości tego zjawiska albo ją lekceważą. 

 

 Dorośli członkowie rodzin alkoholowych, tzn.: takich, gdzie nadużywanie 

alkoholu zaburza życie rodzinne stanowią w Polsce populację liczącą 1,5-2 mln osób.  

 

a. Sytuacja ekonomiczna dorosłych członków rodzin alkoholowych: 

 

 małżonkowie i najbliżsi osób uzależnionych często doświadczają niedostatku 

materialnego z powodu utraty zdolności do pracy lub niskich wynagrodzeń czy 

dużych wydatków na alkohol. Często również dochodzi do marnotrawienia 

środków uzyskiwanych z pomocy społecznej. 

 

b. Sytuacja psychospołeczna dorosłych członków rodzin alkoholowych: 

 

Życie w chronicznym stresie i zagrożeniu przemocą w przypadku np.: żon 

alkoholików często prowadzi do znacznego obniżenia ich sprawności 

psychofizycznej i do zaburzeń emocjonalnych. Przyczynia się to do obniżenia 
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zdolności funkcjonowania na rynku pracy oraz do utraty lub mniejszych 

możliwości zarobkowania.33 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Studio Diagnozy i Profilaktyki  

w Krakowie za najważniejszy problem społeczny większość respondentów, którymi byli 

mieszkańcy Miasta Jasła uznała bezrobocie (74%) oraz związane z bezrobociem 

zubożenie społeczeństwa (59%), trzecim zjawiskiem, na który wskazali respondenci 

był alkoholizm 55%, narkomania pojawia się jako problem ale w opinii mieszkańców 

nie należy do problemów dominujących (39% odpowiedzi).  

Wysoka pozycja zjawiska alkoholizmu jednoznacznie wskazuje, ze jest to istotny 

problem mieszkańców miasta i niejako wskazuje, ze jest to jeden z priorytetowych 

kierunków działań, jakie powinien podejmować samorząd w ramach profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 34 

Wskazują na to także dane dotyczące zachowań społecznie nieporządanych, 

które miały miejsce pod wpływem alkoholu.35 

 73 interwencji Straży Miejskiej związanych z nadużywaniem alkoholu  

(81 w 2009 roku, 74 w 2010 roku); 

 41 osób prowadziło pojazdy na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości 

(107 osób w 2009 roku, 141 osób w 2010 roku); 

 7 osób prowadziło pojazdy na drodze publicznej po użyciu alkoholu  

(68 osób w 2009 roku, 32 osoby w 2010 roku); 

 22 osoby zakłócały porządek publiczny (121 osób w 2009 roku, 108 osób 

w 2010 roku); 

 10 wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców 

(21 wypadków w 2009 roku, 14 wypadków w 2010 roku); 

 2 osoby podejmowały czynności zawodowe pod wpływem alkoholu (żadna 

osoba w 2009 roku, 16 osób w 2010 roku); 

                                           
33

źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

34 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, Jasło 2011 

35 ibidem 
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 przestępstwa popełnione przez nieletnich pod wpływem środków 

odurzających (alkohol) – 2 (5 przestępstw w 2009 roku, 0 przestępstw  

w 2010 roku); 

 35 osób pełnoletnich zatrzymanych do wytrzeźwienia (żadna osoba  

w 2009 roku, 140 osób w 2010 roku); 

 1 osoba nieletnia zatrzymana do wytrzeźwienia (jedna osoba w 2009 

roku, żadna osoba w 2010 roku). 

Z powyższych zestawień wynika, że zarówno problem nadużywania alkoholu, jak 

i przemocy w rodzinie jest obecny w Jaśle.  

Mając na celu ograniczenie skali zjawiska, minimalizację szkód spowodowanych 

nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz pomoc i wsparcie dla osób 

uzależnionych i ich rodzin realizowany jest na terenie Miasta Jasła Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu  

i narkotyków. 

Na terenie miasta Jasła funkcjonują także ośrodki i instytucje, które oferują 

specjalistyczną pomoc osobom z problemami alkoholowymi lub przemocy w rodzinie,  

m.in. Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin oraz Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2.16.5. Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle.  

 

Centrum Profilaktyki , Terapi i Wsparcia Rodzin w Jaśle to miejsce działalności 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również miejsce 

świadczenia usług edukacyjno - terapeutycznych adresowanych do wszytkich 

mieszkańców miasta Jasła znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W Centrum bezpłatnie świadczone są  porady prawne i psychologiczne oraz 

konsultacje w aspekcie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i przemocy. 

 

 

 



 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 
67 

 

 

2.16.6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

MKRPA w Jaśle podejmuje wiele działań mających na celu przeciwdziałania 

uzależnieniom między innymi są to: działania interwencyjne, motywacyjno-edukacyjne 

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych.  

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji prowadzi działania na rzecz trzeźwości 

kierowców w Jaśle oraz działania na rzecz przedsiębiorców posiadających zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych w celu przestrzegania zasad wynikających z tych 

zezwoleń oraz z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Realizuje program „Trener Osiedlowy”. 

Podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe ARKA, grupy samopomocowe, grupy wsparcia), współpracę z MOPS, 

Policją, Strażą Miejską, Sądem i Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej, Poradnią Psychologiczną, Poradnią leczenia Uzależnień i innymi 

podmiotami w zależności od zaistniałych sytuacji. 

W 2011 roku złożono 56 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe do KRPA 

(dla porównania: 176 wniosków w 2009 roku, 152 wnioski w 2010 roku). 

2.16.7. Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym  

i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej 

W ramach działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej 

realizowane są następujące zadania: 

a. Informowanie osób o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych; 

b. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami pijącymi 

ryzykownie; 

c. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia i przemocy 

domowej; 

d. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu 

odwykowemu; 

e. Zachęcanie osób ryzykownie pijących, uzależnionych i współuzależnionych oraz 

osób doznających przemocy do skorzystania z pomocy grup samopomocowych  

np. Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Al-Anon, oraz grup wsparcia; 
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f. Udostępnianie aktualnych adresów placówek prowadzących terapię oraz grup 

samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy 

domowej; 

g. Zaopatrywanie w podstawową literaturę dotyczącą choroby alkoholowej, przemocy 

domowej /broszury, ulotki, informacje itp./; 

h. Udzielanie telefonicznych informacji i porad dla osób z problemem alkoholowym  

i członków ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy domowej; 

i. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  

i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

W ramach poradnictwa indywidualnego realizowane jest: 

 poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie; 

 poradnictwo prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

Grupy wsparcia: 

 Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych; 

 Grupa psychoedukacyjna dla osób dotkniętych przemocą; 

 Grupa edukacyjno - korekcyjne dla osób eksperymentujących z substancjami 

psychoaktywnymi oraz grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

Grupy terapeutyczne: 

 Grupa terapeutyczna dalszego trzeźwienia - zapobieganie nawrotom choroby; 

 Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych do alkoholu. 

Grupy Samopomocowe:                                                

 AA; 

 Al-Anon. 

Punkt Konsultacyjny udzielił w roku 2011 wsparcia 63 rodzinom, w tym 58 

rodzinom z problemem alkoholowym (w 2009 roku – 187 rodzin, w tym 146  
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z problemem alkoholowym, w 2010 roku – 156 rodzin, w tym 143 z problemem 

alkoholowym).36 

2.17. Problem używania substancji psychoaktywnych wśród 
dzieci i młodzieży  

Najważniejsze przyczyny występowania problemów uzależnień wśród młodzieży:  

 niewystarczający poziom wiedzy na temat uzależnień, podejmowania zachowań 

ryzykownych. Głównymi źródłami informacji o uzależnieniach są media oraz 

rówieśnicy; 

 brak problemu z kupnem alkoholu; 

 łatwy dostęp do narkotyków zwłaszcza przetworów konopi indyjskich; 

 problemy szkolne, rodzinne, brak perspektyw życiowych rodziny, bezrobocie; 

 ciekawość, konformizm; 

 brak wystarczającego wsparcia ze strony rodziny, środowiska.  

Jak pokazały wyniki dotychczasowych badań ogólnopolskich, picie alkoholu przez 

młodzież stało się niemal statystyczną normą. Używanie substancji nielegalnych 

stawało się coraz bardziej widocznym problemem. Pod względem rozpowszechnienia 

używania leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza polskie piętnasto-

szesnastolatki plasują się na pierwszym miejscu w Europie.37 

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną 

wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 87,3% uczniów  

z młodszej grupy i 95,2% uczniów z starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest 

na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 57,6% 

piętnasto-szesnastolatków i 80,4% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej 

popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – 

wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. 

W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 21,4% uczniów  

                                           
36

 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, Jasło 2011 

37 UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ.RAPORT Z OGÓLNOPOLSKICH 

BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 R. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W 

SZKOŁACH ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2011 
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z młodszej kohorty i 32,3% ze starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu 

nie upiło się tylko 51,4% uczniów młodszych i 29,7% uczniów starszych. 

Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 

57,2% gimnazjalistów i 70,9% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni 

przed badaniem paliło 29,8% uczniów z grupy młodszej i 41,9% ze starszej. 

Zarówno palenie tytoniu jak picie napojów alkoholowych jest bardziej 

rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt. Jeszcze rzadziej zdarza się 

przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza. Takie 

doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 15,5% uczniów z młodszej 

kohorty i 16,8% ze starszej kohorty. Sięganie po te leki jest bardziej 

rozpowszechnione wśród dziewcząt niż wśród chłopców. 

Wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania 

substancji nielegalnych, niż legalnych, szczególnie alkoholu i tytoniu. 

Większość badanych nigdy po substancje nielegalne nie sięgała.  

Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość stanowią osoby, 

które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu 

całego życia używało tych substancji 24,3% młodszych uczniów i 37,3% starszych 

uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia wśród substancji 

nielegalnych jest amfetamina - ok. 4,6% wśród uczniów gimnazjów i 8,3% wśród 

uczniów szkół wyższego poziomu. 

Aktualne, okazjonalne używanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest 

używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym 

miejscu pod względem rozpowszechnienia. Zarówno eksperymentowanie  

z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej 

rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt. 

Niemal wszyscy badani słyszeli o „dopalaczach”, jednak tylko 15,3% uczniów 

klas trzecich gimnazjów i 21,6% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych było 

kiedykolwiek w sklepie z „dopalaczami”. Odsetki uczniów młodszych, którzy 

kiedykolwiek używali dopalaczy są jeszcze niższe (10,5% gimnazjalistów i 15,8% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Używanie dopalaczy jest bardziej 

rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt. 
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Uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający 

się w ocenach respondentów.  

Oczekiwania wobec alkoholu oraz marihuany i haszyszu formułowane przez 

młodzież szkolną odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż 

ewentualnych szkód. 

Około jednej trzeciej młodzieży grała, chociaż raz w gry hazardowe. W czasie 

ostatnich 30 dni takie zachowanie zadeklarowało 8,9% uczniów trzecich klas 

gimnazjów i 10,0% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Można szacować, 

że ok. 2% młodzieży może być zagrożonych hazardem problemowym. 

W latach 2003- 2007 zaobserwowano tendencję do spadku wskaźników 

używania alkoholu przez młodzież po stabilizacji w latach 1999-2003 i po silnym 

wzroście w latach 1995-1999. 

Trochę inaczej rzecz się ma z substancjami nielegalnymi. Wskaźniki używania 

przetworów konopi w 2011 r. silnie wzrosły, chociaż w latach 2003-2007 także 

obserwowano stabilizację lub spadek.  

W zakresie wskaźników picia alkoholu i palenia tytoniu obserwowano proces 

zacierania się różnic między dziewczętami i chłopcami, który w ostatnim czteroleciu 

uległ zahamowaniu. Zmiany w rozpowszechnieniu używania przetworów konopi wśród 

chłopców i dziewcząt nie układają się w tak czytelną tendencję, chociaż tu również 

można było zaobserwować lekkie zmniejszenie się różnic miedzy chłopcami  

a dziewczętami w stosunku do 1995 r. 

W zakresie ocen dostępności napojów alkoholowych odnotować trzeba powolną, 

ale konsekwentną tendencję zmniejszania się odsetka uczniów określających swój 

dostęp jako bardzo łatwy. Podobnie dzieje się też z tytoniem. Ponadto zmniejsza się 

także liczba uczniów dokonujących zakupów takich napojów alkoholowych jak piwo czy 

wino. 

Co do dostępności poszczególnych substancji innych niż alkohol, w 2007 

obserwowane było załamanie trendu wzrostowego trwającego od początku badań 

ESPAD. Zarówno oceny dostępności substancji, jak ekspozycja na propozycje w 2007 

r. spadły. W 2011 roku odnotować jednak trzeba ich wyraźny wzrost. 
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Na terenie miasta Jasło jako najczęstszą przyczynę spożywania alkoholu dzieci  

i młodzież podawały presję rówieśników oraz chęć zaimponowania innym. Dopiero na 

kolejnym miejscu znalazło się zażywanie alkoholu w celu radzenia sobie z problemami 

oraz obawy przed odrzuceniem, a także dla dobrej zabawy. 

Na podstawie otrzymanych wyników można zaobserwować niepokojące zjawisko, 

według którego wiek kontaktu z alkoholem obniża się w poszczególnych grupach.  

W zakresie ocen dostępności alkoholu odwrotnie niż w próbie ogólnopolskiej 

wyraźnie widać tendencję wzrostową w dostępności alkoholu w otoczeniu młodych 

ludzi. Wśród uczniów szkół podstawowych 16% ankietowanych uznało zakup alkoholu 

za czynność niestety łatwą bądź raczej łatwą, natomiast podobnej odpowiedzi udzieliło 

już zdecydowanie więcej gimnazjalistów – 50% oraz większość uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych – 59%. Podobnie jak to miało miejsce w próbie ogólnopolskiej  

i w Jaśle najbardziej dominującym alkoholem wśród młodzieży jest piwo 

Analizę związaną z paleniem papierosów na obszarze miasta Jasła warto zacząć 

od wskazania wieku dzieci i młodzieży, w którym sięgnęli po pierwszego papierosa. 

Wiek ten wynosi kolejno: dla szkół podstawowych – 11 lat, dla gimnazjów – 13,24, dla 

szkół ponadgimnazjalnych – 14 lat. Występuje tutaj podobne zjawisko, jak miało 

miejsce w przypadku spożywania alkoholu. Wiek pierwszego kontaktu dzieci  

i młodzieży z papierosami obniża się z czasem, dzisiaj ludzie młodzi sięgają po 

papierosy w młodszym wieku niż parę lat temu. Wysoki odsetek osób palących  

w badanej grupie (44% uczniów szkół ponadgimnazjalnych) nie pokrywa się  

z tendencjami zaobserwowanymi w najnowszych sondażach. W Jaśle zjawisko palenia 

papierosów przez młodych ludzi, szczególnie przez młodzież w wieku 

ponadgimnazjalnym, jest dość nasilone. Wraz ze wzrastającym wiekiem 

ankietowanych, dostęp do papierosów okazuje się coraz łatwiejszy.  

Przeprowadzone badania wykazują, że jeden uczeń szkoły podstawowej (0,5%) 

miał kontakt z narkotykami. Ponadto 14 uczniów gimnazjum (7%) oraz 26 uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych (14%) miało doświadczenia z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych. 

W przypadku ucznia szkoły podstawowej wiek inicjacji narkotykowej wyniósł  

12 lat, gimnazjalistów – 14,28 lat, a uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 15,7 lat. 

Dość wysoki odsetek uczniów z wyższych grup wiekowych wskazywał, że narkotyki 
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jest trudno kupić, jednak w sytuacji znajomości określonych osób jest to jak 

najbardziej możliwe. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zjawisko 

zażywania narkotyków nie jest nasilone wśród młodych mieszkańców Jasła. 

Problem zażywania narkotyków przez młodych ludzi widoczny jest również przy 

pytaniu o to, ile zna się osób zażywających narkotyki. W szkołach podstawowych 18% 

osób przyznało, że zna co najmniej jedną osobę używającą narkotyki. W szkołach 

gimnazjalnych w podobny sposób odpowiedziało 41% uczniów, zaś w szkołach 

ponadgimnazjalnych – 42%. 

Otrzymane rezultaty mogą potwierdzać informacje, że wraz ze wzrostem wieku 

młodzieży problem narkotykowy staje się znacznie bardziej rozpowszechniony. 

Podobna sytuacja miał miejsce w próbie ogólnopolskiej. 

Przedstawione wyniki sugerują, że problem zażywania narkotyków w Mieście 

Jasło jest najbardziej nasilony wśród uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

Rosnącym problemem, z którym boryka się wiele krajów jest dostępność  

na rynku produktów nazywanych dopalaczami.  

Jak wynika z analizy badań niepokojącą informacją jest to, że 18% uczniów 

szkoły podstawowej wie dużo lub bardzo dużo na temat tych środków. Stan wiedzy  

o dopalaczach zwiększa się w starszej grupie wiekowej. Blisko połowa gimnazjalistów 

oraz ponad połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych posiada umiarkowaną wiedzę 

na ten temat, a wielu gimnazjalistów ocenia stan swojej wiedzy jako bardzo wysoki 

(9% uczniów) lub wysoki (21% uczniów). 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posiadają podobną wiedzę o dopalaczach 

jak gimnazjaliści. 8% uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje bardzo wysoki,  

a kolejne 19% uczniów – wysoki stan wiedzy na temat tych substancji.38 

 

 

                                           

38 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - Jasło 2011 
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2.18. Bezpieczeństwo publiczne 

W latach 2009 – 2011 Komenda Powiatowa Policji w Jaśle realizowała zadania 

określone w Strategii Rozwoju Policji na lata 2005-2010 opracowanej przez KGP, 

Strategii Wojewódzkiej Policji Podkarpackiej na lata 2007-2009, Strategii Wojewódzkiej 

Policji Podkarpackiej na lata 2010-2012 realizując trzy najważniejsze cele, tj. 

1. Rzeczywista poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

2. Podniesienie efektywności działania Policji przez usprawnienie 

zarządzania zasobami i informacją. 

3. Poprawa wizerunku Policji w społeczeństwie. 

Powyższe zadania, w znacznej mierze zostały zrealizowane. Efektem prawidłowej 

realizacji przyjętych zamierzeń jest utrzymanie względnie niskiego stanu zagrożenia 

przestępczością na terenie Jasła i Powiatu jasielskiego.39  

Powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie 

podkarpackim, a Podkarpacie zaliczane jest do najbezpieczniejszych regionów kraju. 

Poniższej przedstawione dane wskazują na to, że stan bezpieczeństwa utrzymuje się 

na dobrym poziomie, zaś skuteczność Policji wzrasta. 

                                           
39 Na podstawie Sprawozdań Komendy Powiatowej w Jaśle 
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Wykres 18. Liczba stwierdzonych przestępstw na terenie Powiatu 

jasielskiego oraz Miasta i Gminy Jasło w latach 2004-2011. 

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 2011r. 

Pomimo wzrostu liczby przestępstw w 2011 roku na dobrym poziomie utrzymał 

się tzw. wskaźnik zagrożenia, który informuje o tym, ile zaistniało przestępstw  

w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców. Dla Powiatu jasielskiego wskaźnik ten  

w analizowanym okresie wyniósł 151,5 przestępstw. Był to 5 rezultat spośród  



 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 
76 

 

 

21 powiatów województwa. Średnia dla całego Podkarpacia wyniosła 184,4 

przestępstwa na 10.000 mieszkańców. 40 

Ten poziom świadczy o tym, że ludność Jasła i powiatu jasielskiego jest  

w niższym stopniu zagrożona przestępczością, aniżeli mieszkańcy większości miast  

i powiatów Podkarpacia. 

W latach 2009 – 2012 biorąc pod uwagę zagrożenie przestępczością  

w poszczególnych Gminach Powiatu należy stwierdzić, że najwięcej przestępstw 

popełnionych zostało na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, która 

obsługuje teren Miasta Jasła oraz Gminy Jasło. 

 W roku 2009 - stwierdzono 845, a więc 51 % wszystkich przestępstw. 

 W roku 2010 - stwierdzono 888, a więc 55,7 % wszystkich przestępstw. 

 W roku 2011 - stwierdzono 1.113, a więc 64 % wszystkich przestępstw. 

W latach 2009 – 2012 na terenie Miasta i Gminy Jasło odnotowano wzrost 

przestępczości o charakterze kryminalnym. Przestępstw tej kategorii odnotowano  

o 50 więcej (ogółem w powiecie - 86). W 2011 r. stwierdzono 668 takich czynów 

(ogółem w powiecie – 979) zaś w 2010 r. 618 (ogółem w powiecie – 893). Najbardziej 

zagrożone przestępczością kryminalną było Miasto i Gmina Jasło, gdzie zaistniało  

68,2 % tego rodzaju czynów. 41 

Pomimo wzrostu przestępczości o charakterze kryminalnym widoczny jest wzrost 

skuteczności wykrywania tego rodzaju przestępstw.42 

                                           

40 Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 

2011 r 

41 Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 

2011 r 

 

42 Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 

2011 r 
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Wykres 19. Liczba przestępstw kryminalnych stwierdzonych na terenie 

powiatu jasielskiego oraz Miasta i Gminy Jasło w latach 2004-2011 

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 2011r. 

Pomimo wzrostu przestępczości o charakterze kryminalnym widoczny jest wzrost 

skuteczności wykrywania tego rodzaju przestępstw.43 

                                           
43 Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 

2011 r 
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Wykres 20. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach 2005 – 2011 w 

procentach 

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle w 2011 r. 
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2.19.  Zasoby Miasta Jasła 

Zasoby instytucjonalne: 

A. Urząd Miasta w Jaśle;  

B. Jednostki organizacyjne miasta Jasła:  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;  

 Oświatowe jednostki organizacyjne (przedszkola miejskie, szkoły 

podstawowe, zespoły szkół, gimnazja); 

 Jasielski Dom Kultury;  

 Miejska Biblioteka Publiczna;  

 Muzeum Regionalne;  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;  

 Miejski Zakład Komunikacji Samochodowej; 

 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami.  

C. Starostwo Powiatowe w Jaśle; 

D. Jednostki prowadzone przez Powiat Jasielski: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej;  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 

 Powiatowy Urząd Pracy; 

 Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Środowiskowe Domy 

Samopomocy w Foluszu i Przysiekach;  

 Dom Dziecka w Wolicy;  

 Młodzieżowy Dom Kultury; 

 Szpital Specjalistyczny, w tym:  

a. Poradnia Zdrowia Psychicznego,  

b. Poradnia Leczenia Uzależnień, 

c. Dzienny Oddział Psychiatryczny.  

E. Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz dom”; 

F. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Jaśle;  

G. Straż Miejska’ 

H. Policja;  

I. Rewir dzielnicowych;  
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J. Sąd Rejonowy, w tym Zespół Kuratorski Służby Sądowej;  

K. Zakład Ubezpieczeń Społecznych;  

L. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Organizacje pozarządowe:  

A. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn filia w Jaśle,  

B. Polski Czerwony Krzyż,  

C. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych - 

Niebieski Parasol,  

D. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym koło w Jaśle - Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

E. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło,  

F. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne- 

Zarząd Miejski w Jaśle w tym prowadzone przez niego świetlice: 

„Czarodzieje”- świetlica socjoterapeutyczna, „Promyk” - świetlica 

środowiskowa,  

G. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego 

„Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole Arka Młodych w Jaśle”,  

H. Świetlica „Radosna Przystań” prowadzona przez Stowarzyszenie 

św. Antoniego,  

I. Stowarzyszenie Romów w Jaśle „Bachtałe Roma”,  

J. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”,  

K. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców,  

L. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Jaśle, 

M. Polski Związek Niewidomych, 

N. Związek Harcerstwa Polskiego, 

O. Stowarzyszenie Osób Niepełnoprawnych „Podkarpacie”, 

P. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Q. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom, 

Młodzieży i Dorosłym „Radzę Sobie”. 

Osobowe 

A. Wykwalifikowana kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
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B. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i funkcjonujące w jego ramach grupy robocze, kadra 

kadra instytucji wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyolinarnego, w tym. m.in.: terapeuci, pedagodzy, 

logopedzi, psycholodzy, psychiatrzy, rehabilitacji, kuratorzy sądowi 

zawodowi i kuratorzy sądowi społeczni, policjanci, dzielnicowi, 

doradcy zawodowi, prawnicy; dobra współpraca i pomoc ze strony 

lokalnych urzędników. Udzielanie informacji na temat nowych 

konkursów ofert, ogłaszanych również poza jasielskimi 

podmiotami. Pomoc udzielana przy wypełnianiu formularzy oraz 

kompletowaniu dokumentacji; 

C. Wolontariusze 

Inne 

A. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej; 

B. Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w tym Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

C. Firmy Consultingowe i Szkoleniowe; 

D. Jasielski Uniwersytet Dziecięcy; 

E. Szkoły policealne i wyższe, Klub seniora; 

F. Spółdzielnia socjalna „Górskie media”; 

G. Towarzystwo Budownictwa Społecznego; 

H. Spółdzielnie mieszkaniowe; 

I. Zakłady Pracy Chronionej; 

J. Ochotnicze Hufce Pracy. 

 

W celu przygotowania systemowego i zintegrowanego podejścia usług publicznych 

wdrażany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

„Jasielska Strefa Usług Publicznych”, którego liderem jest miasto Jasło. Do głównych 

działań projektu zaliczyć można utworzenie obywatelskiego forum na rzecz jakości 

usług publicznych oraz opracowanie diagnozy stanu i społecznego zapotrzebowania na 

usługi publiczne powiatu jasielskiego. 
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3. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego wśród 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Wprowadzenie 

W ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

dla Miasta Jasła Instytut Badawczy IPC przeprowadził 33 indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI) wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają 

z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Badanie prowadzone było  

w momencie, kiedy docelowa grupa badanych osoby zgłasza się po odbiór zasiłków lub 

po innego rodzaju pomoc.  

3.1. Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody jakościowej. Badania 

jakościowe stosowane są w sytuacji, gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza na 

jakiś temat i dotarcie do sedna problemu, kiedy niekonieczna jest reprezentatywność 

wyników, lecz raczej poznanie istoty zjawiska. Badanie zostało przeprowadzone  

za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). IDI Pozwalają na dotarcie 

do emocjonalnych i motywacyjnych wzorców zachowań. Stosowane są także  

w sytuacji, gdy temat badań jest drażliwy, a także, gdy przeprowadzenie wywiadu 

grupowego z daną kategorią badanych jest niemożliwe lub szczególnie utrudnione.  

3.2. Charakterystyka respondentów oraz wyniki badania 

 

W badaniu wzięło udział 17 kobiet i 16 mężczyzn, badani to przede wszystkim 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: niepracujący, o bardzo niskich 

przychodach, ciężkiej sytuacji finansowej i mieszkaniowej, często posiadające niepełne 

rodziny jak i osoby samotne, osoby o niskich kwalifikacjach i wykształceniu, 

korzystające z pomocy społecznej.  

Jedna z respondentek określa swoją sytuację w taki sposób: „Mam ponad 50 lat, 

mieszkam z rodziną w Jaśle w jednym z mieszkań socjalnych. Do MOPS-u przychodzę 

po pieniądze na życie. Nikt w domu nie pracuje. Te pieniądze muszą nie tylko mnie, 

ale i mojemu mężowi i dzieciom starczyć na życie. Jest ciężko, bo kiedyś pracowałam 

jako sprzątaczka i mieliśmy więcej pieniędzy, a teraz przychodzę tylko tutaj. Dobrze, 

że oni się ode mnie nie odwrócili (MOPS). Żyjemy naprawdę skromnie, a chleb, masło, 
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ser – wszystko idzie do góry”. Kolejna z badanych przedstawia swoja sytuacje życiową 

w równie nieciekawych barwach: „Mieszkam w Jaśle z mężem i jedną córką (druga 

córka jest w ośrodku, wychodzi do domu czasem na przepustkę). Mam 42 lata. 

Utrzymujemy się z zasiłku z MOPS-u. Mąż nie pracuje, jest schorowany. Wszystko 

spoczywa na mnie. Pracy w Jaśle dla nie ma. Jestem zapisana w kolejce w Urzędzie 

Pracy - jak będzie praca mają do mnie zadzwonić. Co będę Panią okłamywała, jest 

nam ciężko.”  

Pierwszym z pytań, jakie zadano badanym, było pytanie: Czy zna Pan/i osoby 

ubogie mieszkające po sąsiedzku - zdecydowana większość badanych ma w swoim 

otoczeniu osoby określane przez nich jako ubogie, badani odpowiadali, że często 

mieszkają w dzielnicach czy budynkach, skupiających osoby ubogie, wykluczone 

społecznie, posiadające problem z używkami lub karane. Nieliczni nie zwracają uwagi 

na to czy w ich sąsiedztwie znajdują się takie osoby lub twierdzą, że takich osób w ich 

sąsiedztwie nie ma. Można więc wywnioskować, że badani egzystują w trudnych 

warunkach socjalnych, zamieszkując skupiska ludzi wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych tym wykluczeniem. 

Kolejne pytanie jakie zadano badanym, to - Czy w najbliższym okresie obawia 

się Pan/i, że może Panu/i grozić ubóstwo? Badani nie wykluczają takiej sytuacji, 

zdecydowana większość, jest wręcz przekonana, że znajduje się w grupie w znacznym 

stopniu narażonej na ryzyko ubóstwa, przede wszystkim z powodu braku stałej  

i pewnej pracy. Im młodszy badany, tym częściej oddala od siebie wizję ubóstwa 

argumentując zapobieganie „życiu w nędzy” możliwościami, które stwarza mu jego 

wiek, tak pożądany zdaniem respondentów na rynku pracy. Dla starszych badanych ich 

wiek jest postrzegany za jedną z podstawowych przyczyn ryzyka życia w ubóstwie, 

ponieważ są przekonani, że dla „osób w ich wieku” nie ma już miejsca na rynku pracy. 

Respondenci są świadomi tego, iż że pomoc społeczna nie jest długotrwała i w końcu 

będą musieli poradzić sobie bez dodatkowych środków otrzymywanych od różnych 

instytucji tego rodzaju. Nieliczni z badanych optymistycznie zakładają, że  

w najbliższym czasie nie są narażeni na ryzyko ubóstwa. Nie wszyscy chcieli określić to 

w tak jednoznaczny sposób: „Ubóstwo - trudno powiedzieć, ale sytuacja w moim 

zakładzie pracy jest niepewna, mój zakład pracy jest oddawany z rąk do rąk i boję się 

tego, że może paść, ponieważ obecni właściciele nie zawsze terminowo wypłacają nam 

wynagrodzenie. Tak więc trudno powiedzieć co czas przyniesie, w związku z tym boję 

się utraty pracy w najbliższym czasie”.   
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Respondenci zostali zapytani również jak długo pozostają bez pracy, większość 

badanych od dłuższego czasu pozostaje bez pracy, najkrócej badani pozostają bez 

pracy od 2 lat, najdłużej ponad 20 lat. 

Do podstawowych przyczyn pozostawania bez pracy badani podają: 

 brak ofert pracy; 

 choroba, zły stan zdrowia; 

 brak kwalifikacji; 

 brak odpowiedniego wykształcenia; 

 oferowanie „umów śmieciowych” zamiast stałej pracy; 

 bankructwo lub likwidacja firmy; 

 brak odpowiednich znajomości; 

 zwolnienie z poprzedniej pracy; 

 brak wiary we własne możliwości; 

 zbyt wysokie kwalifikacje i wykształcenie. 

Badani szerzej argumentują to w różny sposób: 

 „Nie ma ofert pracy na naszym terenie, nawet dla osób tak jak ja z wyższym 

wykształceniem, ostatnio składałam podanie do pracy i pracodawca dziwił się ze 

składam to takiej pracy podanie posiadając wyższe wykształcenie”; 

 „W 1992 roku zwolniłem się sam za porozumieniem stron, ponieważ moja 

pensja wynosiła mniej niż zasiłek, później pracowałem poza Miastem w dobrej firmie, 

ale właściciel zmarł i firmę zamknięto”; 

 „W miejscu, w którym pracowałem zwolniono mnie ze względu na prywatne 

sprawy. Mój teść był tam księgowym, kiedy się rozwodziłem w ciągu 3 miesięcy 

zostałem zwolniony ze względów rodzinnych, takie było uzasadnienie, wygrałem nawet 

sprawę w sądzie i chciano mnie przywrócić do pracy, ale nie chciałem wracać, 

ponieważ wiem ze znaleziono by sposób żeby mnie zwolnić z niej powtórnie 

dyscyplinarnie, dostałem odszkodowanie. Poza tym nie ma rozsądnych ofert pracy,  
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nie będę roznosił ulotek za 120 zł miesięcznie bo z opieki zabiorą mi zasiłek, gdyby 

była praca godna powiedzmy za 1200/ 1300 zł to podszedłbym od razu. Pracodawcy 

szukają osób z grupą inwalidzką, bo dostają na nich dotacje, brak ofert pracy  

w naszym regionie”. 

Respondentów zapytano, czy chcieliby powrócić na rynek pracy,  

co zmotywowałoby ich do powrotu do pracy, bądź podjęcia pracy po raz pierwszy?  

Czy i jakie są bariery w powrocie na rynek pracy - im młodszy badany, tym częściej 

deklaruje potrzebę powrotu na rynek pracy, im starszy badany tym z mniejszą 

częstotliwością deklaruję potrzebę zatrudnienia, argumentując to złym stanem zdrowia 

i brakiem pracy dla ludzi w jego kategorii wiekowej.  

Zdaniem respondentów do podstawowych barier w powrocie na rynek pracy 

należą: 

 Brak ofert pracy zgodny z kwalifikacjami i wykształceniem; 

 Brak ofert pracy dla osób starszych; 

 Zły stan zdrowia niepozwalający na podjęcie większości oferowanej pracy; 

 Brak ofert pracy oferujących stałe zatrudnienie lub godziwą pensję; 

 Oferty pracy nieadekwatne do wieku badanych. 

Jeden z badanych w taki sposób przedstawia podstawowe bariery, które 

napotyka na rynku pracy: „Rynek pracy w Jaśle nie jest najlepszy, dużą barierą jest 

problem pracowników, którzy zajmują miejsca pracy osobom bezrobotnym, 

podejmując pracę za 5 zł. Traktując to zajęcie dorywczo i zabierając takie stanowisk – 

pracodawca woli zatrudnić pracownika tańszego i bez umowy”.  

Do powrotu na rynek pracy skłania przebadanych respondentów przede 

wszystkim zła sytuacja materialna i socjalna. Badani uzasadniają to w różny sposób:  

  „Nie wyobrażam sobie życia w Mieście bez pracy, jest dużo opłat stałych, nie 

wyobrażam sobie nie mieć pracy, musiałbym szukać czegoś za mniejsze pieniądze, 

żona nie pracuje, szuka pracy od 4 lat w szkole, ale pracy niestety nie ma, oferty 

pracy są, ale np. bliżej Rzeszowa, ale wynagrodzenie, które jej proponują w większości 
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trzeba wydać na dojazdy lub po prostu przenieść się z rodziną do Rzeszowa. Nie ma 

ofert pracy na naszym terenie”; 

  „Oczywiście tak, miałabym łatwiejsze życie i nie stresowałabym jak opłacić 

rachunki, że zalegam z czynszem, choć mam problemy zdrowotne z kręgosłupem 

ratuję się czym mogę, nie poddaję się i chciałabym pracować. Podwyższenie standardu 

życia, oraz normalne funkcjonowanie.  W moim wieku to przede wszystkim bariera 

wiekowa, ale chciałabym pracować w swoim zawodzie jako sprzedawca, lubię 

wykonywać tą pracę i dlatego chciałabym pracować. Mam zrobionych dużo kursów, ale 

to nie ułatwia mi znalezienia pracy”; 

 „Jestem jeszcze młoda, dyspozycyjna, mam dzieci odchowane i mogłabym 

pracować. Ale co z tego, że pracy nie ma, co z tego, że są szkolenia. Barierą jest brak 

ofert pracy dla ludzi starszych”.  

Respondentów zapytano o powody pozostawania bez pracy, jak się okazuję są 

one bardzo zbliżone do barier na rynku pracy, jakie wskazują badani.  

Jest to przede wszystkim: 

 brak ofert pracy; 

 zły stan zdrowia; 

 nieodpowiedni dla pracodawcy wiek respondenta; 

 bezrobocie na terenie zamieszkania; 

 opieka nad dzieckiem; 

 obawa przed utratą otrzymywanych świadczeń; 

 brak ofert pracy w zawodzie jaki wykonywali lub posiadają  

z wykształcenia badani. 

Do najbardziej charakterystycznych wypowiedzi należały: 

 „Opiekuję się nad dzieckiem niepełnosprawnym, i dostaje zasiłek pielęgnacyjny, 

wiec nie mogę iść teraz do pracy, ale chcę pracować”; 
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 „Bezrobocie na rynku podkarpackim oraz wiek. Szukam pracy dorywczej nie 

mogę stałej, bo ZUS zabierze mi aktualne świadczenia i automatycznie zostanę  

z niczym, chciałabym pracować jako opiekunka”; 

 „Brak ofert pracy a przede wszystkim moja niedyspozycyjność dla pracodawcy 

ze względów zdrowotnych”; 

  „Decyduje mój wiek, jestem coraz starsza. Skończyłam tylko podstawówkę  

i nie mam doświadczenia. Nie mam zawodu, żaden pracodawca mnie nie przyjmie”. 

Następnym pytaniem, jakie skierowano do respondentów było pytanie - W jaki 

sposób najczęściej respondenci poszukują pracy, z jakich możliwości korzystają (czy 

jest to: PUP, agencje zatrudnienia, ogłoszenie w mediach, Internet lub znajomi) oraz, 

które z wymienionych są ich zdaniem najbardziej skuteczne? Jak się okazuje 

respondenci najczęściej oczekują pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia ze strony 

Powiatowego Urzędu Pracy lub tam kierują swoje zapytania w tej sprawie, w dalszej 

kolejności poszukują pracy bezpośrednio u pracodawcy lub za pośrednictwem 

znajomych czy bliskich, kolejnym popularnym sposobem poszukiwania nowego 

stanowiska jest przeglądanie i odpowiadanie na oferty pracodawców zamieszczane  

w Internecie i prasie. Respondenci są przekonani, że najlepszą metodą poszukiwania 

nowego stanowiska pracy są odpowiednie znajomości, nie uznają ofert pracy, które 

dostępne są w Powiatowych Urzędach Pracy za efektywne, cytując jednego  

z badanych: ”Wysyłam odpowiedzi na oferty pracy, szukam pracy poprzez znajomych, 

z urzędów pracy nie korzystam, bo wiszą tam oferty, które są już nieaktualne. Nie 

wiem więc, która metoda jest najbardziej skuteczna”. Pojawiają się również głosy osób 

zagubionych w tej kwestii, korzystających tylko z pomocy PUP – „Proszę Panią, mi 

zostaję tylko PUP. Koledzy o mnie zapomnieli. Komputera nie umiem włączyć. Gazet 

też nie czytam. Zdaję się na łaskę innych”.  

Respondenci zostali zapytani również czy rozważają możliwość założenia własnej 

działalności gospodarczej. Większość z nich nie jest przekonana do takiej możliwości 

zarobkowania, uzasadniają to w następujący sposób: 

 Brak funduszy na prowadzenie działalności; 

 Ryzyko finansowe i rynkowe utrzymania działalności gospodarczej; 

 Brak dochodów; 
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 Brak wiary we własne możliwości. 

Cytując jednego z badanych: „Nie jestem zainteresowany, ze względu na duże 

ryzyko utrzymania działalności. Nie mam zdolności kredytowej, żeby móc poręczyć 

kwoty, którą muszę zabezpieczyć w umowie o dofinansowanie z Urzędu Pracy”. 

Istotna wydaje się tu kampania informacyjna, w której zwrócono by uwagę na 

zalety działalności gospodarczej oraz samozatrudnienia, ulgi z tym związane i dotacje, 

o które można starać się w ramach założenia własnej działalności. Badani nie 

posiadają dostatecznej wiedzy w tym zakresie i zakładają z góry, że działalności takiej 

nie mogą się podjąć ze względów finansowych i technicznych. 

Badanych zapytano również o wiedzę na temat spółdzielni socjalnej, większość  

z nich nie słyszała wcześniej o tego typu rozwiązaniu, wiedzę na temat tego pojęcia 

posiada co trzeci z ankietowanej grupy, jednak żaden z nich nie jest w stanie wyjaśnić, 

na jakich warunkach działa spółdzielnia. 

Respondentów poproszono o określenie gotowości do podjęcia pracy za granicą. 

Ankietowane osoby, nie są do końca przekonane czy podjęłyby się pracy za granicą, co 

trzecia z nich deklaruje, że nie wyklucza takiej możliwości. Jednak jest kilka 

czynników, które wstrzymuje respondentów od pracy poza granicami kraju.  

Jest to przede wszystkim:  

 opieka nad dzieckiem; 

 bariera językowa; 

 bariera wieku; 

 problemy zdrowotne. 

Brak zdecydowania w tej kwestii związany jest również z nieprzyjemnymi 

doświadczeniami w pracy za granicą. Jak odpowiedział jeden z badanych: „Zależy, jaka 

to praca. Z moją ręką nie do każdej pracy się nadaję. Kiedyś byłem w Niemczech  

na truskawkach, ale nie bardzo mi się podobało. Praca od świtu do nocy.” 

Nieliczni z respondentów, a zazwyczaj są to ci najmłodsi badani, w momencie 

otrzymania propozycji pracy za granicą byliby zdecydowani na wyjazd w każdej chwili, 
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traktując to jako możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz znacznego 

poprawienia sytuacji materialnej i społecznej.  

Respondentów zapytano o to, czy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, średnio 

co drugi badany jest przekonany o potrzebie stałego podnoszenia swojego 

doświadczenia przede wszystkim za pomocą kursów zawodowych (jak kurs na wózek 

widłowy), językowych, hobbystycznych, uzupełniających wykształcenie  

i dostosowanych odpowiednio do wieku badanych. Wśród osób zdecydowanych na 

dodatkowe kształcenie, znajdują się również tacy, którzy są w trakcie podnoszenia 

swoich kwalifikacji, jednak większość z nich, uważa, że jest to w ich przypadku zbędne 

działanie, ponieważ nie gwarantuje zatrudnienia i w gruncie rzeczy nie zwiększa  

w znaczący sposób ich umiejętności oraz wiedzy. Pozytywne nastawienie do 

podnoszenia swoich kwalifikacji posiadają ci respondenci, którzy we własnym zakresie 

starają się przekwalifikować, np. poprzez kursy prawa jazdy czy uzupełnienie swojej 

edukacji.  

Co druga osoba biorąca udział w badaniu dostrzega w swoim otoczeniu osoby 

niepełnosprawne, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, są to 

zazwyczaj sąsiedzi badanych ich rodzina czy znajomi. Opinie na temat źródła 

utrzymania się osób niepełnosprawnych są bardzo zbliżone do siebie, są to zdaniem 

badanych: renta i zapomogi z pomocy społecznej. Według przekonania większości 

przebadanej grupy osoby takie posiadają ubezpieczenie i mają stały dostęp do opieki 

medycznej, jednak jakość tej opieki medycznej poddana jest wątpliwości,  

a szczególnie jej skuteczność i prawidłowy przebieg.  

Kolejnym pytaniem, jakie zadano badanym było pytanie - Czy w Pana/i 

rodzinie/sąsiedztwie były przypadki rozwodów? Badani deklarują, że w ich środowisku 

rozwody są powszechnym zjawiskiem, ale głównie wśród znajomych i sąsiadów, 

nieliczni przyznają się do tego, że w ich rodzinie miała miejsce taka sytuacja lub sami 

znaleźli się w takiej sytuacji życiowej.  

W środowisku badanych osoby samotnie wychowujące dzieci są równie 

powszechnym zjawiskiem, dotyka ono bezpośrednio i badanych, którzy sami znajdują 

się w takiej sytuacji, bądź obserwują ją wśród rodziny, przyjaciół i sąsiedztwa. 

Respondenci są przekonani, że takie osoby utrzymują się głównie z alimentów, 

dorywczej pracy lub zasiłku, rzadko wykonują pracę w pełnym wymiarze godzin, 

posiadając stałe zatrudnienie. Respondenci uważają, że osoby w takiej sytuacji 
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życiowej zazwyczaj posiadają ubezpieczenie społeczne i stałą opiekę medyczną, jakość 

i prawidłowy przebieg tej opieki medycznej po raz kolejny zostają poddane krytyce, 

jako nieregularne i mało efektywne.  

Następnym pytaniem, jakie zadano respondentom było - Czy w Pana/i 

rodzinie/sąsiedztwie były sytuacje przerwania edukacji na poziomie obowiązkowym 

bądź opuszczenia się w nauce przez dziecko - respondenci rzadko posiadają taką 

wiedzę na temat swojego sąsiedztwa, przypadki takie są marginalne i zazwyczaj 

dotyczą ich najbliższych.  

Zjawiska: wykroczeń, przestępstw, spożywania alkoholu czy zażywania 

narkotyków przez młodych ludzi respondenci w swoim środowisku obserwują dosyć 

często, średnio co drugi respondent miał styczność z takim przypadkiem, często wśród 

swoich dzieci, jak i znanych mu młodych ludzi z sąsiedztwa czy rodziny. Respondenci 

postrzegają to zjawisko jako poważny problem. Jak stwierdził jeden z badanych: 

„Proszę pani, różnie to w domach jest. Nikt za kratkami nie siedział, ale czasem 

zdarzają się różne sytuacje, gdzie alkohol i narkotyki się pojawiają i robi się po prostu 

nieciekawie”. Niewielu badanych miało styczność z sytuacją ucieczek z domu 

młodzieży, zarówno wśród swoich najbliższych czy sąsiedztwa, bywały to według ich 

wiedzy marginalne przypadki.  

Od Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle badani oczekują przede 

wszystkim: 

 ofert pracy, 

 pomocy w poszukiwaniu pracy (cytując jednego z badanych: „Pomoc  

w znalezieniu pracy, wolałbym pracować, a nie brać pomoc z MOPS”), 

 wsparcia finansowego, 

 poprawienie warunków mieszkaniowych, 

 informacji o formach ewentualnego wsparcia, 

 dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności, 

 dodatków mieszkaniowych, 

 żywność. 
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Badani nie oczekują jednak zbyt dużo od MOPS zdając sobie sprawę,  

że możliwości i środki, którymi dysponuje MOPS są ograniczone a zapotrzebowanie 

spore. Uważają jednak, że ich obecność tam jest podyktowana koniecznością i trudną 

sytuacją życiową. Cytując jednego z respondentów: „Bywało, że razem z mężem  

nie pracowaliśmy i nie mieliśmy po prostu pieniędzy i w takich przypadkach przydałaby 

się jakaś jednorazowa większa pomoc po oczywiście dokładnym wywiadzie. Wiem, że 

są przypadki rodzin korzystających z pomocy MOPS-u i nie zamierzają tego stanu 

rzeczy zmieniać, bo jest im po prostu wygodnie, nie chcą iść do pracy. Przydałaby się 

jakaś jednorazowa pomoc dla rodzin, które tej pomocy jednorazowo potrzebują. MOPS  

nie powinien sztywno kierować się tylko przepisami, ale spróbować zindywidualizować 

konkretne przypadki osób potrzebujących”. 

Zdaniem respondentów informacje przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej są jasne i klarowne, nie mają im nic do zarzucenia, zarzuty pod adresem 

MOPS pod tym względem pojawiały się rzadko. Jeden z respondentów zwrócił jednak 

uwagę, że: ”Informacje powinny być bardziej przejrzyste. Informacje na tablicach, 

oczekiwałabym informacji o pośrednictwie dla osób, które dają coś dla osób 

potrzebujących, informacja o wymianie rzeczy niepotrzebnych, oddawanych dla osób 

potrzebujących. Miasto nie stara się o asortyment (żywność) dla osób potrzebujących, 

więcej, lepszej jakości. Miejsca wydawania są porozrzucane w różnych punktach – 

brak stałego miejsca”.   

Badani skorzystaliby w pierwszej kolejności z pomocy finansowej lub rzeczowej 

oferowanej przez MOPS, ofert pracy, w przypadku zaistniałej potrzeby również  

i pomocy terapeutycznej i psychologicznej, a najrzadziej z pomocy prawnej. Większość 

badanych zainteresowana jest również pomocą lekarską jak i doradztwem 

ekonomicznym i zawodowym. W większości przypadków badane osoby podkreślają,  

że pomoc oferowana im przez MOPS, jest wystarczająca, kładą jednak przede 

wszystkim nacisk na potrzebę finansowej oraz rzeczowej pomocy i pomocy  

w poszukiwaniu pracy.  

3.3. Podsumowanie badań jakościowych 

 

W badaniu wzięło udział 17 kobiet i 16 mężczyzn, badani to przede wszystkim 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: niepracujący, o bardzo niskich 

przychodach, ciężkiej sytuacji finansowej i mieszkaniowej, często posiadające niepełne 
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rodziny jak i osoby samotne, osoby o niskich kwalifikacjach i wykształceniu, 

korzystające z pomocy społecznej. Bardzo często są to osoby mieszkające  

w dzielnicach czy budynkach, skupiających osoby ubogie, wykluczone społecznie, 

posiadające problem z używkami, często też karane. Zdecydowana większość, jest 

przekonana, że znajduję się w grupie w znacznym stopniu narażonej na ryzyko 

ubóstwa przede wszystkim z powodu braku stałej i pewnej pracy.  

Podstawowa potrzebą badanych jest pomoc w poszukiwaniu stanowiska pracy  

i przekazywania ofert pracy dostosowanych do ich kwalifikacji i umiejętności, 

respondenci są świadomi tego, iż że pomoc społeczna nie jest długotrwała i w końcu 

będą musieli poradzić sobie bez dodatkowych środków otrzymywanych od różnych 

instytucji tego rodzaju.. Do powrotu na rynek pracy skłania przebadanych 

respondentów przede wszystkim zła sytuacja materialna i socjalna. 

Respondentów zapytano o powody pozostawania bez pracy, jak się okazuje są 

one bardzo zbliżone do barier, które napotykają badani na rynku pracy. 

Analizując wypowiedzi respondentów można wysnuć wniosek, iż jest ciągła 

potrzeba prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szeroko pojętych 

działań z zakresu aktywizacji zawodowej pod kątem osób zgłaszających się do nich po 

pomoc, poprzez ofertę podnoszenia kwalifikacji, prowadzenia kampanii na rzecz 

konieczności uzupełniania wiedzy, wykształcenia i pogłębiania umiejętności. 

Informowanie o zaletach prowadzenia działalności gospodarczej i możliwym wsparciem 

zewnętrznym, promowanie idei spółdzielni socjalnej, są istotnym aspektem, na którym 

warto się skupić. Badanym często brak wiary we własne możliwości. Doraźna pomoc 

nie powinna być tu sposobem na rozwiązywanie problemów badanych, ponieważ sami 

często podkreślają, że woleliby pracować, a nie być zmuszonym korzystać z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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4. Analiza SWOT  

Jest to forma wypracowanej ogólnej metody mającej służyć badaniu problemów 

społecznych w Gminie i poddanie dokładnej analizie relacji wszelkich czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na badaną sytuację. Te czynniki można 

podzielić na: 

 Szanse  

 Zagrożenia 

 Mocne strony 

 Słabe strony  

Głównym celem realizowanym w analizie SWOT jest opisanie elementów,  

które wchodzą w skład wymienionych wcześniej składników, przeanalizowaniu ich 

wpływu na sytuację społeczną Miasta Jasła oraz zaproponowanie rozwiązań. Samo 

wskazanie szans i zagrożeń, oraz mocnych i słabych stron jest już ważną częścią 

diagnostyki problemu.  

Nakreślona analiza SWOT ma służyć do wskazania czynników, które mają wpływ 

na rozwój bądź też jego brak edukacji w opisywanym Mieście.  

Przedstawiona poniżej analiza obejmuje wytypowane obszary priorytetowe: 

a) Ubóstwo 

b) Bezrobocie 

c) Niepełnosprawność 

d) Uzależnienia i przemoc 

e) Bezpieczeństwo publiczne 
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Tabela 11. Analiza SWOT – obszar nr 1: ubóstwo 

Mocne strony Słabe strony 

 Dobrze rozwinięty system pomocy 
społecznej. 
 Dobrze rozwinięta oferta programów  
z zakresu zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu. 
 Profesjonalna, dobrze wykształcona 
kadra MOPS. 
 Pozyskiwanie na walkę z ubóstwem 
środków z zewnątrz. 
 Zlecanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej w oparciu o ustawę o pożytku 
publicznym i wolontariacie.  
 

 Ograniczone środki finansowe na działania 
zapobiegające wykluczeniu społecznemu. 
 Zbyt mała ilość podmiotów działających w 
obszarze aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 Niewystarczająca ilość organizacji 
pozarządowych działających w obszarze pomocy 
społecznej. 
 Niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych. 
 Zdegradowana w niektórych rejonach miasta 
tkanka miejska. Miejsca generowania niepożądanych 
postaw społecznych. 
 Słabo rozwinięta infrastruktura placówek 
wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 Mała skuteczność programów aktywizujących 
ze względu na ograniczone możliwości znalezienia 
pracy po zakończeniu udziału w projekcie. 
 Wysoka stopa bezrobocia. 

Szanse Zagrożenia 

 Budowanie lokalnych partnerstw 
obejmujących wszystkie sektory  
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. 
 Inicjowanie działań mających na celu 
aktywizowanie społeczności lokalnych. 
 Stosowanie nowych metod pracy 
socjalnej. 

 

 

 

 Niekorzystne położenie geograficzne, w tym 
wysokie zagrożenie powodziowe. 
 Niekorzystne wskaźniki demograficzne. 
 Niski poziom aktywności społecznej. 
 Wzrost bezrobocia. 
 Przenoszenie ciężaru finansowania zadań 
rządowych na poziom gminy. 
 Niekorzystnie kształtujący się rynek pracy. 

 Narastanie zjawiska wyuczonej bezradności. 
 Starzenie się społeczeństwa- zwiększenie 
liczby osób wymagających opieki, 
niepełnosprawnych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 12.  Analiza SWOT – obszar nr 2: bezrobocie 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Miasto o znaczącej pozycji w regionie  
w zakresie administracji, kultury, szkolnictwa. 
 W obrębie miasta zlokalizowana jest 
podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO – PARK Wisłosan, tzw. 
Podstrefa Jasło. 
 Korzystne położenie na ważnym szlaku 
komunikacyjnym. 
 Bliskość Parku Narodowego i atrakcyjne 
pod względem przemysłu turystycznego warunki w 
regionie. 
 Duży rynek konsumentów (miasto 
powiatowe). 
 Pozyskiwanie na przeciwdziałaniu 
bezrobociu środków z zewnątrz. 

 Relatywnie wysoka stopa bezrobocia. 
 Brak atrakcyjnych warunków do 
zatrudniania ludzi młodych. 
 Niskie kwalifikacje osób bezrobotnych.  
 Niedostosowana oferta edukacyjna do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 
 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
dotycząca przemysłu turystycznego.  
 Wysokie saldo tymczasowej emigracji 
zarobkowej. 
 Niewystarczająca ilość podmiotów 
ekonomii społecznej. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Tworzenie nowych miejsc pracy  
w sektorze turystyczno - usługowym dzięki 
zwiększającej się atrakcyjności Magurskiego Parku 
Narodowego i Beskidu Niskiego. 
 Promowanie atrakcji turystycznych 
regionu. 
 Wdrażanie programów przeciwdziałania 
bezrobociu dostosowanych do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

 Negatywne trendy demograficzne. 
 Wysokie koszty pracy ponoszone przez 
pracodawców. 
 Wysokie koszty ZUS- ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne dla osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą. 
 Niedoinwestowanie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 13. Analiza SWOT – obszar nr 3: niepełnosprawność 

Mocne strony Słabe strony 

 Realizacja projektów na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym 
programów aktywności lokalnej. 
 Zlecanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

 Zwiększająca się liczba osób, które z tytułu 
niepełnosprawności korzystają w różnych formach  
z pomocy MOPS. 
 Brak jednej bazy danych osób 
niepełnosprawnych z terenu miasta Jasła. 
 Istniejące bariery architektoniczne. 
 Niewystarczająca ilość ofert pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 
 Niewystarczający system wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. 
 Niewystarczająca  oferta wsparcia w ramach 
wolontariatu działającego w obszarze pomocy osobom 
niepełnosprawnym. 

Szanse Zagrożenia 

 Upowszechnianie informacji 
dotyczących problemów osób 
niepełnosprawnych oraz ich praw. 
 Inicjowanie działań w środowisku 
lokalnym na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 Korzystanie z zewnętrznych źródeł 
finansowania działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 Budowanie zintegrowanego systemu 

wsparcia osób niepełnosprawnych.  

 Niekorzystne wskaźniki demograficzne. 
 Brak spójnego uregulowania systemu 
orzekającego o niepełnosprawności.  
 Zbyt mała oferta wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych pozwalająca na uczestnictwo  
w życiu społecznym.  
 Niski poziom kwalifikacji osób 
niepełnosprawnych.  
 Niskie świadczenia pieniężne związane  

z niepełnosprawnością.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 14. Analiza SWOT – obszar nr 4: uzależnienia i przemoc 

Mocne strony Słabe strony 

 Aktywnie działający Zespół 
Interdyscyplinarny działający w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 Podejmowanie działań w ramach 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie I Ochrony Ofiar Rzemocy w Rodzinie 
dla Miasta Jasła na Lata 2011 – 2015. 
 Wykwalifikowana kadra instytucji w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 Sprawne działanie policji w Jaśle.  
 Sprawne informowanie o problemie 
przemocy oraz o osobach i instytucjach 
pomocowych. 
 Posiadanie aktualnej diagnozy dotyczącej 
przemocy i problematyki uzależnień. 
 Wdrażanie działań korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  
w rodzinie 

 Wysoka pozycja alkoholizmu  
w identyfikacji najważniejszych problemów 
społecznych miasta 
 Wzrost liczby osób pijących alkohol  
w stosunku do lat ubiegłych. 

Szanse Zagrożenia 

 Podejmowanie działań informacyjnych 
dotyczących problematyki uzależnień i przemocy.  
 Wsparcie sektora pozarządowego. 
 Inicjowanie przez samorząd  
w społecznościach lokalnych mody na zdrowy styl 
życia bez używek.  
 Realizacja programów przeciwdziałania 
przemocy i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

 Ukrywanie problemu przemocy domowej. 
 Niewystarczająca oferta w zakresie 
świadczeń terapeutycznych. 
 Społeczna akceptacja alkoholu w życiu 
obywateli. 
 Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej  
i innych substancji psychoaktywnych wśród 
młodzieży. 
 Niski poziom wiedzy mieszkańców 
dotyczącej prowadzenia lokalnych działań w 
obszarze zapobiegania uzależnieniom. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 15. Analiza SWOT – obszar nr 5: bezpieczeństwo publiczne 

Mocne strony Słabe strony 

 Względnie niski stan zagrożenia 
przestępczością w porównaniu do innych 
regionów powiatu i kraju. 
 Dobry stan bezpieczeństwa.  
 Dobra skuteczność policji w zakresie 
wykrywania przestępstw kryminalnych. 
 Dobra współpraca policji z innymi 
instytucjami, podmiotami w zakresie 
przeciwdziałania patologią społecznym. 

 Wzrost przestępczości kryminalnej. 
 Istnienie na terenie miasta rejonów szczególnie 
zagrożonych różnorodnymi patologiami społecznymi. 
 Niedostateczny poziom ochrony przed klęskami 
żywiołowymi. 
 Dość znaczący problem nadużywania alkoholu 
wśród mieszkańców Miasta. 

Szanse Zagrożenia 

 Budowa spójnego programu ochrony 
przed klęskami żywiołowymi(infrastruktura, 
informacja). 
 Realizacja programów 
przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania 
problemów uzależnień. 
 Budowanie świadomości społecznej 
dotyczącej potencjalnych zagrożeń ich 
skutkach i sposobach postępowania. 

 Zagrożenie klęskami żywiołowymi (powódź). 
 Obniżenie progu inicjacji alkoholowej wśród 
młodzieży. 
 Stosunkowa łatwa dostępność do alkoholu. 
 Nadużywanie alkoholu. 

  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rozdział II Część strategiczna dokumentu 

6. Analiza celów strategicznych 

Wypracowanie zestawu rozwiązań, który mógłby zadziałać opierać się musi 

przede wszystkim o dobrą diagnostykę problemów, oraz wspólnie wypracowaną zgodę 

co do zakresu działań i odpowiedzialności za ich wykonanie.  

Definiując cele strategiczne oparto się na zdiagnozowanych słabościach  

i zagrożeniach. Zidentyfikowane mocne strony i szanse były pomocne  

w rozwiązywaniu problemów. Taka strategia pracy pozwoliła na wyodrębnienie kilku 

obszarów wymagających najpilniejszego reagowania. 

Rysunek 1. Analiza celu strategicznego nr 1 
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Tabela 16. Cel strategiczny nr 1: przeciwdziałanie bezrobociu 

CEL OPERACYJNY 
WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 

Podejmowanie szerszej współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o 
wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, 
szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach 
oraz organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i 
zatrudnienia socjalnego 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS / partner Powiatowy Urząd Pracy 

Wskaźniki 

 
1. Liczba przekazanych informacji o działaniach 
podejmowanych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych. 
2. Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi,  
w tym w oparciu o kontrakt socjalny 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS 

Wskaźniki 
1. Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami 
bezrobotnymi. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 

Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc udzielaną 
przez MOPS 
 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS 

Wskaźniki 

1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów. 

2. Liczba osób objętych wsparciem w postaci staży 
zawodowych w ramach projektów. 

3. Liczba wypłaconych świadczeń z tytułu bezrobocia. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji 
Społecznej  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Liczba utworzonych Centrum Integracji Społecznej; 

2. Liczba utworzonych Klubów Integracji Społecznej. 
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Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie Wspierania powstawania spółdzielni socjalnych   

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Liczba przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów 

dotyczących spółdzielczości socjalnej. 

2. Liczba odbytych wizyt studyjnych do funkcjonujących 
spółdzielni socjalnych.    

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 
Promowanie Jasła w celu pozyskania inwestorów mogących 

utworzyć nowe miejsca pracy 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta 

Wskaźniki 

1. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych; 

2. Liczba wyprodukowanych plakatów i ulotek 
promocyjnych.   

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 
Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji 
osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, MOPS, organizacje pozarządowe/ Powiatowy 
Urząd Pracy 

Wskaźniki 

1. Liczba projektów służących aktywizacji osób 

bezrobotnych; 

2. Liczba uczestników projektów ; 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY WIELOWYMIAROWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH 

Działanie 
Zwiększenie oferty lokalnych instytucji i organizacji na rzecz 

integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet po 50 
roku życia. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, MOPS, organizacje pozarządowe/ Powiatowy 

Urząd Pracy 
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Wskaźniki 
1. Liczba kobiet powyżej 50 roku życia uczestniczących w 
projektach skierowanych na aktywizację zawodową. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU MOBILIZOWANIA OSÓB  
DO POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA I USAMODZIELNIANIA SIĘ 

Działanie 
Rozwój dialogu i współpracy z partnerami społecznymi w celu 

ożywienia sytuacji na rynku pracy44 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, MOPS, organizacje pozarządowe / Powiatowy 

Urząd Pracy 

Wskaźniki 

1. Liczba zawartych partnerstw lokalnych zawartych w 
zakresie ożywienia sytuacji na rynku pracy; 

2. Liczba odbytych spotkań, konsultacji w zakresie 
ożywienia sytuacji na rynku pracy 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU MOBILIZOWANIA OSÓB  
DO POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA I USAMODZIELNIANIA SIĘ 

Działanie 
Wspieranie inicjatyw rozwijania przedsiębiorczości na etapie 
szkół gimnazjalnych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta – Wydział Oświaty, organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Liczba przeprowadzonych warsztatów w zakresie 
przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych; 
2. Liczba przygotowanych biznesplanów przez uczniów 
szkół gimnazjalnych; 
3. Liczba przeprowadzonych konkursów w szkołach 
gimnazjalnych na najlepszy biznesplan. 

Źródła finansowania Budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY DZIAŁANIA Z ZAKRESU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO 

Działanie 

Promowanie idei „uczenia się przez całe życie”  
 Program Comenius  
 Program Grudnia  
 Program Leonardo da Vinci 
 Program Jean Monet 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy URZĄD MIASTA 

Wskaźniki 1. Ilość osób w poszczególnych projektach 

Źródła finansowania środki zewnętrzne 

                                           
44

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjn

y_Kapital_Ludzki_05122011.pdf  

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf
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Rysunek 2. Analiza celu strategicznego nr 2 
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Tabela 17. Cel strategiczny nr 2: pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych  

CEL OPERACYJNY 

DZIAŁANIA W CELU DIAGNOZOWANIA ŚRODOWISKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Działanie Okresowa diagnoza problemów osób niepełnosprawnych  

Harmonogram realizacji Cyklicznie, co 3 lata 

Realizatorzy / partnerzy MOPS  

Wskaźniki Zrealizowana diagnoza. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

DZIAŁANIA W CELU DIAGNOZOWANIA ŚRODOWISKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Działanie Aktualizacja Bazy Danych Osób Niepełnosprawnych. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS 

Wskaźniki % osób, których dane znajdują się w bazie danych MOPS 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Realizacja Programu Aktywności Lokalnej. 

 

Harmonogram realizacji 2013-2015 

Realizatorzy / partnerzy MOPS 

Wskaźniki Ilość zrealizowanych podprogramów. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie Realizacja poradnictwa psychologicznego. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
jednostki oświatowe Urzędu Miasta, MOPS, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Policja 

Wskaźniki 
Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa psychologicznego. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie Wspieranie tworzenia i funkcjonowanie lokalnych grup wsparcia.  
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Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, MOPS, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, organizacje pozarządowe  

Wskaźniki 

1. Liczba utworzonych grup wsparcia; 
2. Liczba uczestników grup wsparcia.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez działalność Asystenta 

Osoby Niepełnosprawnej. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Liczba osób objętych pomocą asystenta. 

2. Liczba zatrudnionych asystentów.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Wspieranie rozwoju różnych form terapii, w tym m.in. 
muzykoterapii, kinezyterapii, choreoterapii  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki Liczba uczestników terapii.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej  
i rozrywkowej dla osób starszych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta / Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Udzielanie informacji dla osób niepełnosprawnych w ramach 

pracy socjalnej 
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Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS 

Wskaźniki Liczba udzielonych informacji.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe/ jednostki 

oświatowe UM, lokalne media 

Wskaźniki 

1. Liczba projektów aktywizujących społecznie i zawodowo 
osoby niepełnosprawne; 

2. Liczba uczestników projektów aktywizujących społecznie 

i zawodowo osoby niepełnosprawne.  

Źródła finansowania Środki zewnętrzne  

CEL OPERACYJNY 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie Udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym.  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS 

Wskaźniki Liczba świadczeniobiorców. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa.  

CEL OPERACYJNY 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS/ Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki Liczba osób objętych pomocą.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa. 

CEL OPERACYJNY 
DOSKONALENIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników MOPS zajmujących się 

problematyką niepełnosprawności.  
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Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy MOPS, Urząd Miasta 

Wskaźniki 

1. Liczba szkoleń, konferencji; 

2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 

konferencjach. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
DOSKONALENIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez 
likwidację barier architektonicznych, dostęp do edukacji 
zintegrowanej, szkoleń zawodowych oraz do zatrudnienia 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Liczba miejskich budynków użyteczności publicznej 
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, 
windy); 

2. Liczba projektów w zakresie wsparcia w postaci szkoleń 
zawodowych i staży dla osób niepełnosprawnych.     

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 

BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI I 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Promowanie idei wolontariatu na rzecz osób starszych  
i niepełnosprawnych; 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, MOPS, jednostki oświatowe Urzędu Miasta, 
organizacje pozarządowe/ lokalne media 

Wskaźniki 

1. Liczba materiałów graficznych rozprowadzonych wśród 
mieszkańców; 
2. Ilość minut w lokalnych mediach (radio, telewizja) oraz 
ilość artykułów poświęconych tematowi (prasa, strony 
internetowe).  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 

BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI  
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Działanie 
Inicjowanie interdyscyplinarnych form współpracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Liczba zawartych partnerstw; 
2. Liczba projektów zrealizowanych w partnerstwie. 
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Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne.  

CEL OPERACYJNY 

BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI  
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

Działanie Opracowanie programu ochrony zdrowia psychicznego.  

Harmonogram realizacji 2013 

Realizatorzy / partnerzy 

Urząd Miasta, MOPS/ Organizacje pozarządowe, placówki służby 
zdrowia  

Wskaźniki 
Opracowany dokument.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy 
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Rysunek 3. Analiza celu strategicznego nr 3 
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Tabela 18. Cel strategiczny nr 3: pomoc na rzecz osób dotkniętych 

problemem uzależnień oraz zagrożonych uzależnieniem 

CEL OPERACYJNY 

Wypracowanie modelu wspólnego oddziaływania pracowników 
socjalnych, konsultantów i terapeutów na rodziny dotknięte 
problemem alkoholowym 

Działanie 

Stworzenie modelu współpracy pracownika socjalnego  

i konsultanta – psychologa, którego celem będzie podjęcie 
terapii przez osobę uzależnioną lub skierowanie jej na 
przymusowe leczenie 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 

MOPS 
Poradnia Leczenia Uzależnień Szpital Specjalistyczny w Jaśle  
Zespół Interdyscyplinarny 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wskaźniki 

1. Ilość podjętych terapii przez osoby uzależnione  
2. Ilość skierowanych osób na przymusowe leczenie 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

Wypracowanie i doskonalenie form pracy z podopiecznym 
uzależnionym w celu mobilizacji go do podjęcia leczenia 
odwykowego 

Działanie 

Tworzenie i funkcjonowanie grup wsparcia dla osób 
współuzależnionych  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 

Urząd Miasta 
Poradnia Leczenia Uzależnień Szpital Specjalistyczny w Jaśle  
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wskaźniki 

1. Liczba utworzonych grup wsparcia. 
2. Liczba osób współuzależnionych uczestniczących 

w spotkaniach grup wsparcia. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

Wypracowanie i doskonalenie form pracy z podopiecznym 
uzależnionym w celu mobilizacji go do podjęcia leczenia 
odwykowego 

Działanie 

Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego poprzez zakup 
dodatkowych programów profilaktycznych, terapeutycznych 
wychodzących poza kontrakt z NFZ (grupy wsparcia, grupy 
terapeutyczne dla osób współuzależnionych i uzależnionych, 
DDA, treningi umiejętności zachowań.) 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta  

Wskaźniki Ilość zakupionych i wdrożonych programów profilaktycznych 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
Ochrona dzieci przed skutkami alkoholizmu rodziców 

Działanie 
Tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin 
uzależnionych od alkoholu 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Organizacje pozarządowe 



 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 
111 

 

 

Wskaźniki Ilość powstałych świetlic środowiskowych.   

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY Ochrona dzieci przed skutkami alkoholizmu rodziców 

Działanie 
Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących na rzecz pomocy 

rodzinom z problemem alkoholowym 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

MOPS, Urząd Miasta, pracownicy jednostek oświatowych 

Wskaźniki 

1. Liczba szkoleń.  
2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
Ochrona rodzin przed podprogowym oddziaływaniem kampanii 
reklamujących napoje alkoholowe 

Działanie 
Przygotowanie akcji mającej na celu zwiększenie świadomości 

społecznej nt. szkodliwości picia napojów alkoholowych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Urząd Miasta, media 

Wskaźniki 

1. Liczba materiałów graficznych rozprowadzonych wśród 
mieszkańców 
2. Ilość minut w lokalnych mediach (radio, telewizja) oraz 
ilość artykułów poświęconych tematowi (prasa, strony 
internetowe). 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY Nadzór nad sprzedażą alkoholu i tytoniu osobom nieletnim 

Działanie 
Okresowa diagnoza problemów uzależnień w ramach Diagnozy 

Problemów Społecznych 

Harmonogram realizacji Cyklicznie, co 3 lata 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta  

Wskaźniki 
Liczba przeprowadzonych badań wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców Jasła 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY Nadzór nad sprzedażą alkoholu i tytoniu osobom nieletnim 

Działanie 

Systematyczny monitoring sprzedaży napojów alkoholowych w 

punktach sprzedaży napojów alkoholowych poprzez badanie 
typu TAJEMNICZY KLIENT (zakup piwa przez „młodo 
wyglądające” osoby pełnoletnie, których nie znają sprzedawcy) 

Harmonogram realizacji Cyklicznie, co 2 lata 

Realizatorzy / partnerzy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wskaźniki Liczba przeprowadzonych badań w wytypowanych punktach 
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sprzedaży.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY Nadzór nad sprzedażą alkoholu i tytoniu osobom nieletnim 

Działanie 

Realizacja kampanii społecznych adresowanych do sprzedawców 
napojów alkoholowych: Wdrożenie projektu „ALKOHOL DLA 
DZIECI? NIE U NAS!” mającego na celu wyróżnianie rzetelnych 
sprzedawców, sumiennie przestrzegających zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim oraz odbieranie koncesji nierzetelnym 
handlowcom 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta 

Wskaźniki Liczba zrealizowanych edycji projektu.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY Działania profilaktyczne z zakresu uzależnień 

Działanie 
Przygotowanie kampanii mającej na celu zwiększenie 
świadomości społecznej nt. szkodliwości alkoholu oraz tytoniu 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, media lokalne 

Wskaźniki 

 
1. Liczba materiałów graficznych rozprowadzonych wśród 
mieszkańców; 
2. Ilość minut w lokalnych mediach (radio, telewizja) oraz 
ilość artykułów poświęconych tematowi (prasa, strony 
internetowe).  

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY Działania profilaktyczne z zakresu uzależnień 

Działanie 
Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych - 
powinny dotyczyć wszelkich zachowań ryzykownych oraz 
obejmować dzieci i młodzież oraz ich rodziców i opiekunów 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, MOPS 

Wskaźniki 

1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych 
i edukacyjnych; 
2. Ilość osób objętych programami profilaktycznymi;  
3. Liczba przeprowadzonych badań skuteczności 
programów wśród grup docelowych. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY Działania profilaktyczne z zakresu uzależnień 

Działanie 
Opracowanie materiałów edukacyjnych - informacyjnych 
dotyczących uzależnień zwłaszcza alkoholu, palenia tytoniu oraz 
dopalaczy oraz miejsc i ofert pomocy 
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Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta 

Wskaźniki Ilość wyprodukowanych ulotek.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
Wypracowanie form współpracy z lokalnymi instytucjami i 
organizacjami pomagającymi osobom uzależnionym i ich 
rodzinom 

Działanie 

Aktywizacja społeczności Anonimowych Alkoholików oraz dzieci 

Anonimowych Alkoholików mające na celu inicjowanie przez te 
środowiska w środowisku lokalnym mody na zdrowy tryb życia – 
bez używek 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wskaźniki Ilość uczestników w projektach.  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, środki zewnętrzne 
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Rysunek 4. Analiza celu strategicznego nr 4 
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Tabela 19. Cel strategiczny nr 4: zapobieganie przestępczości oraz 

zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

CEL OPERACYJNY 

Poprawa realnego bezpieczeństwa mieszkańców Jasła i turystów 
poprzez: ograniczenie przestępczości pospolitej, przestępczości 
wśród nieletnich 

Działanie Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta 

Wskaźniki 
Ilość ulic objętych kompleksowym monitoringiem 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

Poprawa realnego bezpieczeństwa mieszkańców Jasła i turystów 
poprzez: ograniczenie przestępczości pospolitej, przestępczości 
wśród nieletnich 

Działanie 
Utworzenie pomieszczenia nadzoru monitoringu w Komendzie 
Policji 

 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, Policja 

Wskaźniki Utworzenie pomieszczenia nadzoru monitoringu 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

Poprawa realnego bezpieczeństwa mieszkańców Jasła i turystów 
poprzez: ograniczenie przestępczości pospolitej, przestępczości 
wśród nieletnich 

Działanie Inspirowanie do powstawania grup wsparcia sąsiedzkiego 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, Organizacje samorządowe, lokalne media, Policja 

Wskaźniki 

1. Ilość nowopowstałych sąsiedzkich grup wsparcia  
2. Ilość osób zaangażowanych w projekt 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 

Poprawa realnego bezpieczeństwa mieszkańców Jasła i turystów 
poprzez: ograniczenie przestępczości pospolitej, przestępczości 
wśród nieletnich 

Działanie 

Współpraca mediów, rodziny, szkolnictwa, instytucji pomocy 
społecznej i służb porządkowych w celu włączenia działań 
zapobiegających patologiom w inne dziedziny funkcjonowania 
społeczności; 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 

Urząd Miasta, MOPS, Organizacje pozarządowe, lokalne media 
Jasielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, inne 
osoby i instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy, 
wolontariusze. 

Wskaźniki 

1. Ilość przeprowadzonych konsultacji, spotkań;  
2. Ilość zawartych partnerstw/ porozumień; 
3. Ilość wspólnie zrealizowanych projektów.  



 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 
116 

 

 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
Wsparcie osób doświadczających przemocy, w tym przemocy  
w rodzinie 

Działanie 

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
 

Harmonogram realizacji 2013-2015 

Realizatorzy / partnerzy 

Zespół Interdyscyplinarny, specjaliści, instytucje szkoleniowe 
oraz podmioty i osoby fizyczne, organizacje pozarządowe/ inne 
osoby i instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie, placówki oświatowe, wolontariusze, kościół katolicki, 
inne kościoły i związki wyznaniowe, Jasielski Dom Kultury, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury Sportu i 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta, lokalne media, środowiska 
naukowe i ośrodki badawcze i inne jednostki dysponujące 
danymi dotyczącymi przemocy w rodzinie  

Wskaźniki 

Liczba sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie. 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
Wsparcie osób doświadczających przemocy, w tym przemocy  
w rodzinie 

Działanie 
Podejmowanie działań interdyscyplinarnych ograniczających 
zjawisko przemocy w szkole i w środowisku rówieśniczym 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 

Urząd Miasta, lokalne media, Organizacje pozarządowe, Jasielski 
Dom Kultury, MOPS, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, inne 
osoby i instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy, 
wolontariusze. 

Wskaźniki 

1. Ilość zrealizowanych działań; 
2. Ilość osób zaangażowanych w zrealizowane działania; 
3. Ilość uczestników zrealizowanych działań.  

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY 
Wsparcie osób doświadczających przemocy, w tym przemocy  
w rodzinie 

Działanie Wspieranie tworzenia i funkcjonowania grup wsparcia 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
URZĄD MIASTA, MOPS, Organizacje pozarządowe/ Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej 

Wskaźniki 

1. Ilość osób uczestniczących w grupach wsparcia; 
2. Ilość grup wsparcia. 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY 
Wsparcie osób doświadczających przemocy, w tym przemocy  

w rodzinie 

Działanie 
Podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa osób starszych/niepełnosprawnych 
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Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta/Policja 

Wskaźniki 

1. Liczba materiałów graficznych rozprowadzonych wśród 
mieszkańców; 
2. Ilość minut w lokalnych mediach (radio, telewizja) oraz 
ilość artykułów poświęconych tematowi (prasa, strony 
internetowe). 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY 
Umocnienie współpracy służb, straży i inspekcji ze społecznością 

miasta oraz doskonalenie systemu pomocy osobom 
doświadczającym przemocy.  

Działanie 
Współpraca środowisk nauczycielskich w zakresie profilaktyki 
uzależnień 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Przedstawiciele szkół podstawowych, 
gimnazjalnych/przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych 

Wskaźniki Ilość odbytych konferencji, narad. 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY 
Umocnienie współpracy służb, straży i inspekcji ze społecznością 
miasta oraz doskonalenie systemu pomocy osobom 
doświadczającym przemocy 

Działanie Wspieranie funkcjonowania osiedlowych klubów  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Ilość działających klubów; 
2. Ilość osób uczestniczących w zajęciach. 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY 
Umocnienie współpracy służb, straży i inspekcji ze społecznością 
Miasta oraz doskonalenie systemu pomocy osobom 
doświadczającym przemocy 

Działanie 
Zatrudnienie większej ilości specjalistów z zakresu leczenia 

uzależnień 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta 

Wskaźniki 

1. Liczba zatrudnionych specjalistów; 
2. Liczba osób leczonych przez jednego specjalistę; 
3. Liczba udzielonych porad. 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 
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Rysunek 5. Analiza celu strategicznego nr 5 
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Tabela 20. Cel strategiczny nr 5: pomoc na rzecz rodzin i dzieci z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi 

CEL OPERACYJNY 

Koordynacja działań w zakresie bezradności w sprawach 
wychowawczych 

Działanie 

Współpraca instytucji świadczących pomoc i usługi na rzecz 
rodziny przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 

Urząd Miasta, placówki oświatowe, MOPS, Komenda Powiatowa 
Policji, Organizacje pozarządowe/ Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Punkt Pośrednictwa Pracy, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, Jasielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół 
Interdyscyplinarny 

Wskaźniki 

1. Ilość konsultacji; 
2. Ilość spotkań. 

Źródła finansowania 

BUDŻET SAMORZĄDOWY, środki ministra właściwego ds. 
rodziny/ środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 

Koordynacja działań w zakresie bezradności w sprawach 
wychowawczych 

Działanie 

Rozwój partnerstwa lokalnego w zakresie wsparcia rodziny w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta, Organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Ilość nawiązanych partnerstw; 
2. Ilość nawiązanych porozumień. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 

Działania w celu kompleksowego wsparcia rodziny i dziecka 
szczególnie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

Działanie 

Realizacja założeń Gminnego Programu Wspierania Rodzin 

 

Harmonogram realizacji 2013-2014 

Realizatorzy / partnerzy 

Urzad Miasta, placówki oświatowe, MOPS, organizacje 
pozarządowe, JDK,MOSiR, placówki opieki zdrowotnej/Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia 
Psychologiczno Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,Komenda Powiatowa 
Policji, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, 
Zespół Interdyscyplinarny 

Wskaźniki 
Liczba sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodzin 

Źródła finansowania 

Budżet Samorządowy/ środki ministra właściwego ds. rodziny/ 
środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
Doskonalenie systemu pomocy osobom z trudnościami w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

Działanie 
Rozwój interdyscyplinarnych form wsparcia 

Harmonogram realizacji Zadanie ciągłe 

Realizatorzy / partnerzy 
Jednostki pomocy społecznej z terenu miasta, ośrodki 
dydaktyczne, NGO`s, Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
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Wskaźniki 

1. Liczba opracowanych programów 
2. Liczba przeprowadzonych zajęć 
3. Liczba zrealizowanych programów 
4. Liczba uczestników 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

 

Rysunek 6. Analiza celu strategicznego nr 6 
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Tabela 21. Cel strategiczny nr 6: zapewnienie lepszej jakości usług 

świadczonych przez Miasto - mieszkańcom (edukacja, zdrowie, 

bezpieczeństwo, kultura, sport, rekreacja) / cele operacyjne / działania  

CEL OPERACYJNY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE PROGRAMU „BEZPIECZNA SZKOŁA” 

Działanie 
Kontynuacja remontów placówek oświatowych pod kątem 
zapewnienia higienicznych warunków pobytu w szkołach zgodnie 
z europejskimi wymaganiami stołówek szkolnych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta / jednostki oświatowe UM 

Wskaźniki Ilość zrealizowanych działań w danym roku 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE PROGRAMU „BEZPIECZNA SZKOŁA” 

Działanie 

Nasilenie ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniami, 
zachowaniami patologicznymi poprzez oferowanie dzieciom  
i młodzieży szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych  

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Jednostki oświatowe UM / Policja / Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemom Alkoholowych / terenowi animatorzy 

kultury i sportu 

Wskaźniki Liczba uczestników programu 

Źródła finansowania BUDŻET SAMORZĄDOWY 

CEL OPERACYJNY ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z TRZECIM SEKTOREM 

Działanie 
Aktywizacja społeczności lokalnej mająca na celu wypracowanie 

postaw prospołecznych i wzmacniających odpowiedzialność  
za miejsce swojego zamieszkania. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta / organizacje pozarządowe / lokalne media 

Wskaźniki Liczba osób / uczestników projektu  

Źródła finansowania Budżet samorządowy, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z TRZECIM SEKTOREM 

Działania 

Wspieranie aktywności trzeciego sektora działającego w różnych 

obszarach życia społecznego 

Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju społecznego 

Wspieranie inicjatyw organizacji klubów seniora 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta / organizacje pozarządowe / lokalne media 
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Wskaźniki 

1. Liczba działających placówek  

2. Liczba osób zaangażowanych w działalność placówek 

Źródła finansowania Budżet samorządowy i budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY AKTYWIZACJA ORAZ POMOC OSOBOM STARSZYM 

Działania 

 Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i 
rozrywkowej dla osób starszych 
 Prowadzenie klubu seniora i innych środowiskowych 
form wsparcia (tj. Ośrodki Wsparcia dla osób starszych) 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta / organizacje pozarządowe, MOPS 

Wskaźniki 

1. Liczba dofinansowanych przedsięwzięć 
2. Liczba miejsc w jednostkach publicznych 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne 

CEL OPERACYJNY 
PROMOWANIE WŚRÓD  MIESZKAŃCÓW ZDROWEGO STYLU 
ŻYCIA 

Działania 

 Realizacja projektów/działań informacyjnych oraz 
promujących zdrowy styl życia 
 Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu 
życia, realizacja kampanii społecznych wzmacniających 
odpowiedzialność za swoje zdrowie 

 Intensywne wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej  
i sportowej poprzez organizacje przedsięwzięć o charakterze 
prozdrowotnym 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta / jednostki oświatowe Urzędu Miasta / publiczna 

służba zdrowia / organizacje pozarządowe / lokalne media, 
MOSiR 

Wskaźniki 

1. Liczba zrealizowanych projektów. 
2. Liczba materiałów graficznych rozprowadzonych wśród 
mieszkańców. 
3. Ilość minut w lokalnych mediach (radio, telewizja) oraz 
ilość artykułów poświęconych tematowi (prasa, strony 
internetowe). 

Źródła finansowania Budżet samorządowy, budżet państwa, środki zewnętrzne  

CEL OPERACYJNY 
ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWYCH WARUNKÓW 
MIESZKANIOWYCH MIESZKAŃCOM MIASTA 

Działanie 

Racjonalizacja gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa 
jakości już istniejącego zasobu. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy Urząd Miasta 

Wskaźniki 

1. Ilość nowych mieszkań oddanych do użytku. 
2. Ilość lokali wyremontowanych. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
STWORZENIE ATRAKCYJNEJ OFERTY SPĘDZANIA WOLNEGO 
CZASU 

Działanie Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych 
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Jasła i okolic. 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta / jednostki organizacyjne UM /lokalne media / 

animatorzy kultury / organizacje pozarządowe 

Wskaźniki 

1. Wskaźniki wynikające z badania wizerunku 
wewnętrznego oraz zewnętrznego Jasła. 
2. Liczba wejść na strony internetowe promujące Jasło. 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

CEL OPERACYJNY 
DOSKONALENIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Działanie 
Organizacja konferencji/seminariów nt. dobrych praktyk w 
zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

Harmonogram realizacji 2013-2018 

Realizatorzy / partnerzy 
Urząd Miasta / Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych / PUP / organizacje pozarządowe, MOPS* 

Wskaźniki Liczba zorganizowanych konferencji/ seminariów 

Źródła finansowania Budżet samorządowy 

* UNIKAĆ PARTNERSTWA Z SEKTOREM BROWARNICZYM ORAZ SPIRYTUSOWYM – 

REKOMENDACJA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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7. Sposoby monitorowania i oceny Strategii oraz 

komunikacji społecznej 

 

7.1. System monitorowania Strategii  

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koordynacją realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych zajmować się będzie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jaśle. Prowadzeniem monitorowania, wdrażania i oceny 

Strategii zajmować się będzie również Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i 

Kultury Rady Miejskiej w Jaśle oraz właściwe Wydziały Urzędu Miasta w Jaśle.    

Monitoring będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki finansowe i ilościowe. 

Bazą informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników 

monitorowania będą źródła statystyki państwowej (GUS) na poziomie miasta. Poza 

tym bazę tą będą stanowiły informacje i dane otrzymane od instytucji i organizacji, 

grup środowiskowych biorących udział w programach związanych z poszczególnymi 

celami realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Jasła. 

Corocznie Radzie Miejskiej Jasła będzie przedkładany raport z realizacji 

działań określonych w Strategii przygotowywany przez Zespół Zadaniowy powołany 

przez Burmistrza Miasta Jasła. 

7.2. Sposoby oceny realizacji Strategii 

 

Ocena realizacji Strategii odbywać się będzie corocznie z uwzględnieniem 

określonych wskaźników jakościowych i ilościowych w poszczególnych działaniach. 
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7.3. System wdrażania zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Jasła  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Jasła zostanie przyjęta 

w formie uchwały Rady Miejskiej Jasła. Wdrażane zmiany będą także podlegały 

uchwaleniu przez Radę Miejską. Zmiany w Strategii inicjowane będą przez Burmistrza 

Miasta Jasła, Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Kultury, pozostałe Komisje Rady 

Miejskiej oraz grupy społeczno-gospodarcze uczestniczące w procesie wdrażania i 

realizacji Strategii. 

8. Finansowanie Strategii 

 

8.1. Źródła finansowania 

 

Przewidziane źródła finansowania Strategii to: 

 budżet samorządowy, 

 bużet państwa, 

 Środki zewnętrzne, w tym m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 

8.2. Wsparcie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Jasła 

 

Możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego rozwoju miasta zależeć będą od 

następujących czynników: 

 wielkość środków przeznaczonych przez Unię Europejską na wsparcie 

rozwoju społecznego w Polsce; 

 zasady podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne 

województwa w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013; 

 potencjał absorpcyjny poszczególnych organizacji społecznych  

i instytucji; 

 zdolność przygotowania i realizacji konkretnych projektów dla miasta 

Jasła w sferze społecznej; 
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 budowa partnerstwa podmiotów uczestniczących w unijnych 

programach i procesie wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Jasła; 

 rezerwy w budżecie miasta środków na promocję i przygotowanie 

projektów rozwojowych. 

Wnioski i uwagi końcowe 

 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła 

przyczyni się do wdrożenia w Jaśle nowoczesnego modelu polityki społecznej. Strategia 

ukierunkowuje działania władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej, w tym 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pełnienie aktywnej roli w budowaniu 

nowoczesnego modelu systemu pomocy społecznej. Zorientowanie Strategii na wybrane 

grupy społeczne przez pryzmat działań strukturalnych, inwestycyjnych, rozwojowych, 

jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu osób, a także zaktywizowania wielu 

grup podlegających wykluczeniu społecznemu. 

Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji 

w kapitał ludzki, system edukacji, poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz 

poprawy rynku zatrudnienia, mające powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości. 

Strategia jest instrumentem nowoczesnej polityki społecznej wdrażanej na poziomie 

lokalnym przez władze samorządowe miasta Jasła, mającym pobudzać do aktywności 

organizacje, instytucje, środowiska działające w obszarze pomocy społecznej, rozwoju 

gospodarczego i społecznego miasta. 

Cele, kierunki działań oraz propozycje projektów zawarte w Strategii, pozwalają na 

dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych  

i wykluczonych ze społeczeństwa. Strategia proponuje wdrożenie partnerstwa lokalnego 

między różnorodnymi partnerami społecznymi, jako zasady rozwiązywania problemów 

społecznych mieszkańców Jasła, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy 

instytucjami, organizacjami i samorządem. 

Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno-instytucjonalnym, układ 

finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywanie 

problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery 



 

 

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA 

 
127 

 
 

związanej z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, ograniczaniem negatywnych 

zjawisk społecznych, jak patologie, ubóstwo czy długotrwałe bezrobocie. Ważnym 

zadanie jest skonstruowanie mechanizmów finansowych pozwalających na łączenie 

środków z różnych źródeł. 

W ramach programowania strategicznego, wdrażania i oceny realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła, możliwe jest zintegrowanie 

współpracy i wysiłków poszczególnych partnerów, włączenie nowych partnerów  

i instytucji, a także ponowne zdefiniowanie ról i zadań podmiotów, które realizują 

przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej. Dotyczy to władz samorządowych, 

instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Konieczne jest tu oddanie wielu 

kompetencji lokalnym organizacjom i podmiotom, by w ten sposób zapewnić efektywne 

rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Jasła. W ramach prac nad Strategią 

stworzono przejrzystą identyfikacje grup i problemów społecznych oraz ich mapę, 

uwzględniające specyfikę poszczególnych zjawisk społecznych, jak ubóstwo, bezrobocie, 

problemy materialne i wychowawcze rodzin, pomoc psychologiczną. 

Niezwykle ważną sprawą ujętą w Strategii jest konieczność budowy platformy 

instytucji i organizacji koordynujących działania na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. W tym procesie zapewnić należy przygotowanie instytucji, wzmocnienie 

kadrowe i lokalowe kluczowej instytucji wdrażania Strategii, jaką jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. W ramach Strategii zaproponowano również monitoring i ocenę 

skuteczności realizacji zadań strategicznych.      

W ramach wdrażania Strategii należy podjąć następujące działania zmierzające do 

osiągania celów strategicznych: 

 Zapewnienie montażu finansowego ze środków samorządowych, państwa oraz 

zewnętrznych; 

 Profesjonalne przygotowanie służb, instytucji i kadr, które będą zarządzać, 

wdrażać i monitorować projekty strategiczne; 

 Wzmocnienie systemu organizacyjnego oraz podniesienie nakładów na 

infrastrukturę techniczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który posiada kluczowa 

rolę w procesie wdrożenia programu społecznego na terenie Miasta Jasła; 

 Reorientacja wydatków w ramach polityki społecznej w kierunku zwieszenia 

nakładów na „aktywne fora” oraz rozszerzenie tych form na wszystkie obszary 

występowania problemów społecznych; 
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 Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających większy udział organizacji 

niepublicznych (zwłaszcza pozarządowych) w realizacji publicznych usług z zakresu 

pomocy społecznej. 

Od realizacji powyższych założeń i determinacji w procesie wdrażania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła zależeć będzie efektywność  

i zdolność instytucji, organizacji i władz samorządowych do rozwiązywania problemów 

społecznych mieszkańców Jasła. 
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Narzędzie badawcze – scenariusz indywidualnego 

wywiadu pogłębionego z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym 

 

 Powitanie, przedstawienie celu badania 

 Wyjaśnienie, czym jest spotkanie; wspólna rozmowa, której celem jest poznanie opinii 

respondentów nt. problemów społecznych występujących na terenie Jasła 

 Podstawowe zasady prowadzenia wywiadu 

 Zapis audio (rozmowa będzie nagrywana) 

 Anonimowość (przy interpretacji danych nie będzie ujawnione, kto wypowiadał daną opinię). 

 Otwartość i szczerość wypowiedzi (zapewnienie, że każda wypowiedź respondenta jest dobra, 

ważna i nie ma tu odpowiedzi ani dobrych ani złych). Podkreślenie, że zależy nam na poznaniu rzeczywistych 

opinii, odczuć i oczekiwań rozmówców. 

 Spotkanie potrwa ok. 45 minut. 

 

Na początku prośba o krótkie przedstawienie się. Proszę powiedzieć, czym kilka słów o sobie, czym się P. 

interesuje, jakie jest P. hobby? Czym się P. zajmuje w wolnym czasie? Jak duża jest P. rodzina, czy miesza P. 

sam/sama, czy ma P. dzieci?  

 

1. Czy zna P. osoby ubogie mieszkające po sąsiedzku? 

2. Czy w najbliższym okresie obawia się P., że może P. grozić ubóstwo? 

a. Jeżeli tak, to, z jakiego powodu? 

3. W przypadku pozostawania bez pracy 

a. Jak długo pozostaje P. bez pracy? 

b. Z jakiego powodu jest P. bez pracy? 

c. A chciał/ała P. powrócić na rynek pracy?  Dlaczego tak/nie? Co motywuje do powrotu na rynek 

pracy bądź podjęcia pracy po raz pierwszy? Jakie są bariery w powrocie na rynek pracy?  

d. Proszę powiedzieć, co sprawia, że nie może P. znaleźć pracy?  

e. W jaki sposób najczęściej poszukuje P. pracy? Z jakich możliwości P. korzysta (PUP, agencje 

zatrudnienia, ogłoszenie w mediach, Internet, znajomi)? Które z nich są według P. najbardziej skuteczne? 

f. Czy rozważał/ała P. założenie własnej działalności gospodarczej? 

g. Czy słyszał/ała P. kiedyś o spółdzielni socjalnej?  

h. A gdyby P. dostał propozycję pracy za granicą czy zdecydował/a by się P. na taką formę 

zarobkowania? 

i. Czy myślał/ała P. o podwyższeniu swoich kwalifikacji zawodowych? 

4. Czy w P. rodzinie/sąsiedztwie są osoby niepełnosprawne? Z czego się utrzymują?  

5. Czy w P. rodzinie/sąsiedztwie były przypadki rozwodów?  

6. Czy zna P. przypadki rodziców samotnie wychowujących dziecko? 

a. Z czego wg P. wiedzy takie osoby się utrzymują? 

b. Czy są ubezpieczone? 
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c. Czy mają dostęp do opieki medycznej? 

7. Czy w P. rodzinie/sąsiedztwie były przerwania edukacji na poziomie obowiązkowym bądź 

opuszczenia się w nauce przez dziecko? 

8. Czy w P. rodzinie/sąsiedztwie były przypadki wykroczeń/przestępstw/spożywania alkoholu i 

zażywania narkotyków przez młodych ludzi? Jak poważny to problem?  

9. Czy w P. rodzinie/sąsiedztwie zdarzały się przypadki ucieczek z domu młodych ludzi?  

10. Czy zna P. osoby, o których P. wie, że po prostu nie dają sobie rady w życiu tj. osoby 

zagrożone eksmisją / starsze / samotne / imigranci / opuszczający zakłady karne? Czy te osoby mogą liczyć na 

pomoc sąsiadów/rodziny?   

11. Jakich działań oczekuje P. ze strony MOPS-u w Jaśle?  

12. W jaki sposób MOPS w Jaśle powinien się z P. komunikować? Czy materiały, które można 

znaleźć na terenie MOPS-u są dla P. przejrzyste i jasne? Co powinno się znaleźć w tego typu materiałach? 

13. Czy gdyby była taka możliwość skorzystałby/ałaby P. z pomocy oferowanej przez MOPS w 

Jaśle w takich obszarach jak:  

a. pomoc finansowa/rzeczowa 

b. pomoc prawna,  

c. psychologiczna,  

d. pośrednictwo pracy,  

e. pomoc terapeutyczna,  

f. lekarska, 

g. doradztwo zawodowe,  

h. doradztwo ekonomiczne,  

Dlaczego tak, dlaczego nie? Z jakich innych dziedzin oczekiwalibyście pomocy ze strony MOPS w Jaśle? 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W BADANIU 
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Narzędzie badawcze – arkusze dla uczestników 

warsztatów 

ARKUSZ A1 

Proszę odnieść się  w ki lku zdaniach do zagadnień zamieszczonych w tabel i.   

Doświadczenia podmiotów i instytucji w działaniach na rzecz rozwoju społecznego Jasła (ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych) 

(odpowiedzi proszę zapisywać pod podanymi pytaniami w miejsce wykropkowanych miejsc) 

Pytania pomocnicze: 

1. Jakie działania podejmuje moja instytucja/grupa społeczna na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? 

2. Czy w ramach tych działań podejmuje współpracę z innymi podmiotami? 

3. Na czym polega ta współpraca? 

4. Jakie czynniki wspomagają rozwiązywanie problemów społecznych a jakie stanowią przeszkodę? 

 

ARKUSZ A2 

Proszę opisać zasoby, jakie identyf ikujecie Państwo w swojej  społeczności  lokalnej.  

Zasoby w społeczności lokalnej sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych 

Jakie zasoby dostrzegają uczestnicy warsztatów istotne z punktu widzenia możliwości rozwiązywania problemów społecznych? 

1. Instytucjonalne 

2. Osobowe 

3. Inne  

ARKUSZ A3 

Proszę opisać w ki lku zdaniach doświadczenia we współpracy z innymi podmiotami w zakresie 

organizowania usług społecznych:  

Jakie są braki w zakresie świadczenia usług społecznych w Jaśle? 

Obszary: 

1. Finansowe:  

2. Kadrowe 

3. Lokalowe:  

4. Organizacyjne:  
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