
3. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Celem instytucji pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby       

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im 

życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Dla realizacji powyższych celów, istotne jest, aby w najbliższym czasie przedmiotem 

szczególnej troski stały się poniższe obszary: 

1. Nie zmienia się znacząco liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w następnych latach szczególną 

uwagę należy zwrócić na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia 

najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie 

warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

2. Skromne są zasoby instytucjonalne w zakresie pomocy społecznej w Gminie. 

Środowiskowe domy samopomocowe oraz warsztaty terapii zajęciowej znajdują się poza 

terenem Gminy. Na terenie miasta Maków Podhalański funkcjonuje dom pomocy społecznej 

dla osób przewlekle psychicznie chorych prowadzony przez powiat, w którym również 

umieszczani są mieszkańcy Gminy. Mieszkańcy kwalifikujący się do domów pomocy 

społecznej o innym profilu kierowani są do tego typu placówek. Należy nadmienić, że 

placówki występujące w naszym mieście Zakład Opieki Długoterminowej i Zakład 

Opiekuńczo – Leczniczy znacznie pomaga rozwiązać problemy społeczne w stosunku do 

mieszkańców, wymagających umieszczenia w tych placówkach, nieobciążając budżetu gminy 

odpłatnością za pobyt. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki osobom 

niepełnosprawnym i starszym, czego wyrazem jest działalność dziennego ośrodka wsparcia 

dla osób starszych „Senior-Wigor”. Pożądane jest organizowanie opieki w miejscu 

zamieszkania w formie usług opiekuńczych, angażowanie pomocy sąsiedzkiej, 

aktywizowanie środowiska lokalnego, jak również w ostateczności kierowanie do placówek 

zapewniających opiekę całodobową. 

3. Istotną sprawą jest działalność organizacji pozarządowych na terenie naszej Gminy, 

których działalność poprzez uruchomienie Klubów Seniora, „Senior – Wigor”, Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, Rodzina 3+ oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci                 

i młodzieży ma znaczący wpływ na aktywizację społeczną poszczególnych grup społecznych. 

Działalność tych organizacji poprzez realizację projeków i programów, pozwala na 

pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł. Wskazane jest utrzymywanie 

współpracy z samorządem gminnym, jak również z innymi podmiotami w zakresie ułatwienia 

dostępu do różnych form prowadzonej aktywizacji społecznej. 

4. Niewątpliwie ogrom problemów, jakie uniemożliwiają rodzinom poprawne 

funkcjonowanie wymaga właściwego zdiagnozowania i podjęcia odpowiednich działań przez 

pracowników socjalnych. Do realizacji tych celów potrzebna jest odpowiednia liczba dobrze 

przygotowanych pracowników socjalnych. Dociążanie pracowników dodatkowymi 

zadaniami, nie wpływa pozytywnie na właściwą ich realizację. Należy dążyć do zapewnienia 

wymaganej ustawowo liczby pracowników socjalnych. 

5. Poszerza się krąg osób zagrożonych ubóstwem. Szczególnie narażone na nie są osoby 

niepełnosprawne i przewlekle chore, osoby o niskim poziomie wykształcenia, osoby 

bezrobotne, uzależnione, opuszczające zakład karny, mające problemy ze zdrowiem 

psychicznym, rodziny wielodzietne. Dla ograniczania obszarów ubóstwa wskazany jest 

rozwój form opieki i usług opiekuńczych oraz form zatrudnienia takich jak: prace społecznie 

użyteczne, interwencyjne czy roboty publiczne, staże. 



6. Na realizację zadań pomocy społecznej wskazane jest pozyskiwanie funduszy                      

z dodatkowych źródeł, do których należą między innymi: fundusze z programów 

ministerialnych i programów osłonowych.  

7. Na efektywne realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej ma wpływ dobra 

współpraca podmiotów działających na rzecz poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy. 

Dużego znaczenia nabiera wspólne działanie w celu poszukiwania skutecznych form pomocy 

wykraczających poza zakres działania i możliwości pojedynczych organizacji. Wskazana jest 

troska o tworzenie dobrego, przyjaznego klimatu do rozwoju współpracy, podejmowania 

działań interdyscyplinarnych instytucji niosących pomoc. 

 

Z analizy przedstawionej w „Ocenie zasobów pomocy społecznej za 2016 rok” wynika, iż na 

terenie Gminy Maków Podhalański zasoby pomocy społecznej, którymi dysponuje Gmina 

zabezpieczyły w 2016 roku istniejące potrzeby. 

 

Wprowadzenie przepisów dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych, wejściem regulacji 

„złotówka za złotówkę”, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia wychowawczego               

z programu „Rodzina 500+”, wpływa na poprawę sytuacji dochodowej rodzin. Te 

uregulowania prawne dają rodzinom zabezpieczenie w zakresie zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb życiowych.  Trudno jednak stwierdzić czy wzrost ilości świadczeń 

socjalnych, które otrzymają rodziny spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia 

z obszaru pomocy społecznej, czy też zapotrzebowanie utrzyma się na dotychczasowym 

poziomie. Chociażby z tego powodu, że świadczenia wychowawczego nie wlicza się do 

dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w 

szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych. Pomoc pieniężna 

przyczyni się do poprawy funkcjonowania rodzin, jednak nie rozwiąże ich wszystkich 

problemów, zawsze znajdą się osoby i rodziny, które z różnych przyczyn, zdrowotnych, 

niepełnosprawności, uzależnień, czy nałożenia się wielu problemów nie poradzą sobie z ich 

rozwiązaniem samodzielnie.  

 

 

 

 

 


