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DEMOGRAFIA, PROBLEMY SPOŁECZNE I ORGANIZACJA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ
•

•

•

•

•

•

Kadra
różnorodnych
instytucji •
funkcjonujących
w obszarze
polityki
społecznej (wysoki poziom kwalifikacji,
wieloletnie
doświadczenie,
znajomość
zagrożeń
i
potrzeb
środowiska,
zaangażowanie itp.);
Dobrze zorganizowany system pomocy
i instytucji pomocowych na terenie gminy sprawne i efektywne działanie, wysoka
dostępność wsparcia dla osób i rodzin;
Baza instytucji funkcjonujących w obszarze
polityki społecznej na terenie gminy Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji
Społecznej, Centrum Usług Socjalnych,
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle
Chorych, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia
Dziecka i Rodziny, Noclegownia dla
Bezdomnych Mężczyzn, Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej,
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna itp.;
•
Doświadczenie instytucji pomocy społecznej
w
realizacji
projektów
przy •
współfinansowaniu środków zewnętrznych;
Stosowanie
niepełnych
odpłatności,
umorzeń, itp. za usługi pomocy społecznej,
jako uwzględnienie oczekiwań, możliwości i •
potrzeb klientów/mieszkańców;
Organizacje
pozarządowe,
działające
w obszarze polityki społecznej, w tym m.in.

Niekorzystne wskaźniki demograficzne,
notowane w ciągu ostatnich kilku lat na
terenie gminy i w subregionie::
o

zmniejszająca
mieszkańców,

się

liczba

o

ujemny przyrost naturalny,

o

wysokie ujemne saldo migracji,
szczególnie na obszarach miejskich,

o

zmiany w strukturze społecznej spadek liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym i znaczące
zwiększenie się liczby osób w wieku
poprodukcyjnym (m.in. ograniczenie
podaży siły roboczej, obniżenie
wpływów z podatku od osób
fizycznych, mniejsza liczba klientów
usług publicznych, co przekłada się
negatywnie
na
efektywność
finansową usług świadczonych przez
samorząd itp.;

Relatywnie wysoki odsetek beneficjentów
pomocy społecznej;
Koncentracja
negatywnych
zjawisk
społecznych na terenie miasta Chrzanowa, tj.
zwłaszcza w os. Śródmieście, os. Stella oraz
Rospontowa;
Dominujące problemy społeczne: ubóstwo,
długotrwała
lub
ciężka
choroba,
niepełnosprawność oraz bezrobocie, często
sprzężone;

na rzecz osób biednych, chorych, z •
niepełnosprawnościami, bezdomnych itp.;
•

•

Aktywne środowisko seniorów – m.in.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zrzeszenia
emerytów, rencistów, grupa emerytekwolontariuszek, które opiekuje się swoimi
potrzebującymi koleżankami w ich domach
itp.
Oferta
wsparcia
dla
osób
z niepełnosprawnościami
świetlica
terapeutyczna,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
wdrożona ustawa i program „Za życiem”,
szkolenia, konferencje, imprezy, projekty
tematyczne;

•

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych –
uczestnictwo w programie Karta Dużej
Rodziny;

•

Gminny zasób mieszkań socjalnych;

•

Gminny zasób mieszkań chronionych;

•

Zabezpieczony transport dla niemobilnych
klientów pomocy społecznej;

•

Większość budynków użyteczności publicznej
dostosowana do potrzeb i możliwości osób z
•
niepełnosprawnościami;

•

•

Opracowany Program Rewitalizacji Gminy
Chrzanów;

•

Niewystarczająca, nieefektywna informacja
adresowana dla osób i rodzin dotycząca
możliwości skorzystania z różnych form
pomocy społecznej, w szczególności
odnośnie
możliwych
form
wsparcia
dedykowanych osobom w starszym wieku
oraz z niepełnosprawnościami, m.in.
o

brak biuletynu informacyjnego,

o

brak wspólnej
informacji,

o

brak
wykorzystywania
niestandardowych
kanałów
informacji, jak np. ogłoszenia
parafialne,

o

niewystarczające zainteresowanie
i informacja dystrybuowana przez
media lokalne (np. tygodnik
„Przełom”, telewizję lokalną);

sieci

dystrybucji

Słaba współpraca pomiędzy instytucjami
pomocy społecznej, a także organizacjami
pozarządowymi (w szczególności w zakresie
wzajemnego informowania o posiadanej
ofercie,
realizowanych
działaniach,
beneficjentach);
Niewystarczająca
oferta
w
zakresie
rehabilitacji ruchowej dla dzieci (oferta
dostępna w Jaworznie - 2 ośrodki
rehabilitacyjne) oraz terapii sensorycznej
(dostępna tylko jedna sala i nauczyciel),
wysokie ceny odpłatności za tego typu usługi
komercyjne,
Rosnący problem bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych:
o

rosnący odsetek beneficjentów
korzystających z pomocy społecznej
z tego tytułu;

o

•

mimo malejącej liczby ludności,
rośnie liczba dzieci bez rodziców,
wydłużają się pobyty dzieci w pieczy
zastępczej, występuje dziedziczenie
problemów itp.;

Brak psychiatry i neurologa dziecięcego
(najbliższa placówka w Oświęcimiu) i mała
liczba psychologów do pracy z rodzinami,
w szczególności z dziećmi;

GOSPODARKA I RYNEK PRACY
•

Względnie
wysokie
przedsiębiorczości;

wskaźniki •
•

•

Spora liczba miejsc pracy, m.in. w branżach:
handel, produkcja, budownictwo itp.;

•

Poprawa sytuacji na rynku pracy - istotny
spadek
liczby
zarejestrowanych
bezrobotnych;
•

•

Klimat probiznesowy gminy – funkcjonujące
instytucje otoczenia biznesu, zrzeszenia
przedsiębiorców,
tereny
inwestycyjne, •
komunikacja;

•

Funkcjonujące
placówki
kształcenia
zawodowego i ustawicznego, kształcące
kadry dla potrzeb lokalnego i regionalnego
rynku pracy;

•

Kształcenie ogólne i zawodowe osób
niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie;

•

Stosunkowo duży ośrodek gospodarczy i
ludnościowy
na
mapie
Małopolski
(Chrzanów-Trzebinia-Libiąż) – duży potencjał
gospodarczy i społeczny.

•

Problem bezrobocia długotrwałego;
Duża liczba bezrobotnych w ramach
trzeciego profilu (często rejestrujących się
w Powiatowym Urzędzie Pracy jedynie dla
uzyskania ubezpieczenia, a nie podjęcia
zatrudnienia);
Niewielka liczba zakładów pracy chronionej
na terenie gminy – problem z miejscami
pracy dla osób niepełnosprawnych;
Niedostatek
nowoczesnych,
zorganizowanych
stref
aktywności
gospodarczej, przyciągających inwestorów,
przy jednoczesnych barierach w zakresie ich
organizacji (rozdrobnienie gruntów, problem
własności);
Występowanie obszarów zdegradowanych,
w tym poprzemysłowych wymagających
rewitalizacji.

POZOSTAŁE USŁUGI SPOŁECZNE

•

Właściwa baza placówek oświatowych;

•

Dobra dostępność usług edukacyjnych;

•

Zapewniona opieka dla osób ze szczególnymi
•
potrzebami edukacyjnymi - przedszkola, i
szkoły
podstawowe
z oddziałami
integracyjnymi, przedszkola z oddziałami
specjalnymi, w tym również placówki
prywatne, wysokiej klasy specjaliści itp.;
•

•

•

Dobra wzajemna współpraca przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych;
•

•

Wysoki poziom
kulturalnego;

•

Bogata, wciąż poszerzająca się, oferta
spędzania czasu wolnego (kultura, sport
•
i rekreacja), oferowana zarówno przez
instytucje publiczne, jak i podmioty
prywatne;
•
Organizowany od kilkunastu lat Ogólnopolski
Integracyjny Festiwal Tańca i Piosenki
w Chrzanowie oraz inne imprezy i wydarzenia
integracyjne;

•

•

dostępności

do

życia

Spadek liczby uczniów efektywności
ekonomicznej
oświaty,

problem
systemu

Oferta
edukacyjna
szkół
ponadpodstawowych,
niewystarczająco
uwzględniająca różne rodzaje i formy
niepełnosprawności;
Wciąż niewystarczające wsparcia dla dzieci
z niepełnosprawnościami
w
wieku
przedszkolnym,
Pojawiające się braki w wyposażeniu szkół –
brak sprzętów dostosowanych do potrzeb
i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami,
np. specjalnych laptopów;

Pojawiający się problem niewystarczającej
liczby bezpłatnych miejsc na zajęciach
kulturalnych itp.
Niewystarczająca, nieefektywna informacja
dotycząca dostępnej oferty kulturalnej
i rekreacyjno-sportowej – w tym brak
wymiany informacji pomiędzy instytucjami
publicznymi obsługującymi różne środowiska
mieszkańców,

Dostępność placówek ochrony zdrowia, •
w tym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie;

Niewystarczająca
współpraca
szkół
i placówek oświatowych z instytucjami
kultury,

•

Długi okres oczekiwania na pomoc lekarza
w ramach
pomocy
podstawowej
i specjalistycznej;

•

Niedostatek infrastruktury podstawowej
opieki zdrowotnej na niektórych obszarach
gminy;

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

•

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna •
gminy,
warunkujące
jej
potencjał
gospodarczy i inwestycyjny;

•

Wysoki poziom nasycenia infrastrukturą
techniczną (wodociąg, kanalizacja, gazociąg,
sieci energetyczne i teleinformatyczne);
•

Problem wykluczenia komunikacyjnego
niektórych sołectw (utrudniona mobilność
edukacyjna
i
zawodowa,
mniejsza
dostępność do usług publicznych, w tym
z zakresu pomocy społecznej);
Niewystarczająca
liczba
przyjaznych
przestrzeni publicznych oraz miejsc rekreacji,
wypoczynki i integracji;

•

Braki w zakresie oświetlenia ulic i miejsc
publicznych oraz monitoringu wizyjnego;

•

Problem zanieczyszczenia środowiska, w
szczególności
powietrza,
negatywnie
wpływający na jakość i warunki życia na
terenie gminy;

Szanse

Zagrożenia

•

Rewitalizacja – rozumiana jako kompleksowe •
działania na rzecz poprawy sytuacji na
obszarach zdegradowanych, mające na celu
rozwiązywanie problemów społecznych,
walkę z bezrobociem i podnoszenie jakości
życia mieszkańców;

•

Rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej;

•

Dostępność
zewnętrznych
źródeł
finansowania, w tym m.in. perspektywa
finansowa Unii Europejskiej na lata 20142020;

•

Nowa polityka senioralna państwa (Rządowy
Program na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020, program
„Senior +” itp.);

•

Nowa polityka prorodzinna państwa
(program „Rodzina 500 +”, program „Maluch
+” itp.);

•

Nowa polityka mieszkaniowa
(„Mieszkanie +” itp.);

państwa

Nowe wzorce zachowań - konsumpcyjny styl
życia, pracoholizm, „atomizacja” życia,
rozpad więzi społecznych i rodzinnych,
załamanie tradycyjnego modelu rodziny,
zmniejszająca
się
liczba
rodzin
wielopokoleniowych (mniejsze możliwości
opieki domowej nad seniorami) itp.

•

Wysokie koszty pobytu w domach pomocy
społecznej
(wyższe
w
placówkach
publicznych niż w prywatnych) w kontekście
niskiego poziomu płac oraz emerytur;

•

Zagrożenie wykluczeniem osób starszych,
niemobilnych,
schorowanych,
z niepełnosprawnościami, samotnych, które
nie są już w stanie partycypować w życiu
społecznym,
zawodowym,
działaniach
organizacji pozarządowych czy grup
nieformalnych, często jednocześnie nie chcą
lub nie mogą skorzystać z oferty pomocy
społecznej;

•

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia.

•

Współpraca
międzysamorządowa,
międzysektorowa i międzyorganizacyjna, •
w szczególności współdziałanie Chrzanowa,
Libiąża i Trzebini;

•

•

•

Wsparcie
organizacyjne,
prawne, •
merytoryczne i finansowe organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
•
w szczególności działających w zakresie
polityki społecznej;
Liczne
projekty
ukierunkowane
na
kształcenie osób, które mogą następnie
•
świadczyć pomoc opiekuńczą i pielęgnacyjną
w domu;

Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, głównie
wśród osób starszych;
Dystans, niechęć, strach przed pobytem oraz
korzystaniem z usług domu pomocy
społecznej;
Roszczeniowość
społecznej;

klientów

pomocy

System pomocy ukierunkowany jedynie na
osoby z wykrytymi niepełnosprawnościami,
brak wsparcia dla dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością;
Zbyt mała uwaga na działania w zakresie
monitorowania, prewencji i profilaktyki
pojawiania się zagrożeń społecznych wśród
dzieci i młodzieży – reagowanie systemowe
dopiero
w
sytuacjach
wystąpienia
niekorzystnych zjawisk,

•

Rosnąca świadomość rodziców w zakresie
wartości i efektywności pracy z dzieckiem
w okresie 0-3 miesiące;

•

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie •
reagowania
na
sytuacje
kryzysowe
w rodzinach;

Brak uwzględnienia instytucji przedszkola w
procesach związanych z niewydolnością
opiekuńczo-wychowawczą i postepowaniach
w sytuacjach kryzysowych, a przedszkole ma
pierwsze sygnały o nieprawidłowościach;

•

Konkurencja większych miast w zakresie
oferty usług publicznych - odpływ klientów
instytucji kultury, sportu i rekreacji itp.;

•

Brak długofalowości w zakresie środków
zewnętrznych przeznaczanych na pomoc
społeczną, roczne lub dwuletnie projekty,
krótkowzroczne wsparcie;

•

Proces
postępującej
i formalizacji
wszelkich
w organach administracji;

•

Rosnące oczekiwania społeczne względem
poziomu wynagrodzeń, często niemające
przełożenia na posiadane wykształcenie,
kwalifikacje czy doświadczenie, wpływające

biurokratyzacji
postępowań

niekorzystnie
na
chęć
w niektórych branżach;

zatrudnienia

•

Wciąż niski poziom wynagrodzeń – niska siła
nabywcza społeczeństwa;

•

Fiskalizm państwa, wysokie koszty pracy dla
pracodawców;

•

Zmiany w zakładach przemysłowych
(restrukturyzacja, likwidacja miejsc pracy),
zmiany cywilizacyjne i technologiczne
(automatyzacja, dominacja usług);

•

Dystans
pracodawców
do
osób
z niepełnosprawnościami intelektualnymi;

•

Niewydolność krajowego systemu ochrony
zdrowia.

•

Zagrożenie
niewydolności
systemu
emerytalnego, niewypłacalności systemu
zabezpieczenia społecznego.

