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Wstęp 

 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach jest jednostką organizacyjną Gminy Myślenice 
działającą na podstawie Statutu, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr 279/XXXIII/2021 z dnia 25 
lutego 2021 roku oraz regulaminu organizacyjnego, utworzoną w celu realizacji zadań Gminy Myślenice 
w zakresie zadań własnych i zleconych w obszarze pomocy społecznej. Powodem powstania CUS jest 
troska, by sprostać wyzwaniom współczesnego społeczeństwa i wykorzystać szansę na rozwój polityki 
społecznej w Gminie Myślenice, a szczególnie na rozwój nowych oraz podniesienie jakości dotychczas 
świadczonych usług.  

Misją władz Miasta i Gminy Myślenice w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 
zawartą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice,  
jest przeciwdziałanie powstawaniu problemów społecznych poprzez zaspokajanie potrzeb życiowych 
mieszkańców oraz podniesienie poziomu ich integracji i aktywności społeczno-zawodowej. 
Podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowi m.in. ustawa z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej 
Art. 17 ust. 1 pkt. 1 „Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie 
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” . 

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej CUS realizuje również zadania 
związane z wsparciem rodziny, wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeniami 
rodzinnymi, świadczeniami wychowawczymi i pielęgnacyjnymi, pomocą materialną o charakterze 
socjalnym dla uczniów oraz działania wspierające dla rodzin, osób starszych, niepełnosprawnych 
wynikające z realizowanych rządowych programów.  
Misja pracowników Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, zawarta w wyrażeniu „ z myślą o 
potrzebach” określa, że jesteśmy gotowi usłyszeć, poznać i odpowiedzieć na potrzeby osób, rodzin i 
ogółu mieszkańców Gminy Myślenice.  

Dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
Działania podejmowane przez Centrum w obszarze życia społecznego oraz wprowadzane rozwiązania, 
zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia nowych możliwości ich rozwoju.  
Cele Centrum wyznaczają, wynikające z art. 14 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych, zasady wykonywania zadań przez Centrum.  
Do zasad tych należą:  
1. zasada powszechności - oferowanie określonych usług społecznych wszystkim osobom 
uprawnionym;  

2. zasada podmiotowości - Centrum ma na względzie dobro osób korzystających z usług społecznych, 
w szczególności potrzebę respektowania poczucia ich podmiotowości i bezpieczeństwa;  

3. zasada jakości – zachowywanie ustalonych standardów jakości usług społecznych  

4. zasada kompleksowości - zapewnienie usług społecznych jak najpełniej odpowiadających na 
potrzeby wspólnoty samorządowej, z uwzględnieniem różnych faz życia oraz sytuacji rodzin  

5. zasada współpracy – podejmowanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi, z uwzględnieniem suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 
i jawności;  

6. zasada pomocniczości - podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia oferty usług 
społecznych, przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na obszarze 
działania centrum, mając na względzie potrzeby wspólnoty samorządowej;  
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7. zasada wzmacniania więzi społecznych – dążenie do wzmocnienia więzi społecznych oraz integracji 
i rozwoju wspólnoty samorządowej.  
     W ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myślenice, Rada 
Miejska przyjęła cele strategiczne i operacyjne, poprzez realizację których założono osiągnięcie celu 
strategicznego: „Przeciwdziałanie powstawaniu problemów społecznych poprzez zaspakajanie potrzeb 
życiowych mieszkańców oraz podniesienie poziomu ich integracji i aktywności społeczno – 
zawodowej”. Cel ten ma być realizowany poprzez podniesienie poziomu skuteczności, efektywności 
oraz adekwatności pracy jednostek działających w ramach systemu pomocy społecznej na terenie 
Miasta i Gminy Myślenice.  
 
Cele strategiczne: 

1. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;  
2. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych, a także 

ich rodzin;  
3. Aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej;  
4. Rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji mieszkańców 

 

Cel strategiczny 1: Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

 
Pierwszy cel strategiczny jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie stworzenia spójnego systemu 
wsparcia rodzin i osób, mieszkańców Gminy Myślenice. Podstawą realizacji zadań w zakresie szeroko 
rozumianej pomocy społecznej jest interdyscyplinarność, a każda współpraca rozpoczyna się od 
wymiany informacji.  
 

 

Wykres nr  1 Wsparcie udzielone przez CUS w 2021 roku dla rodzin. 

 

Cel operacyjny: Wzmocnienie rodzin oraz podniesienie poziomu ich funkcjonowania. 
 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wspiera osoby i rodziny w formie świadczeń finansowych, 
ale równie ważne jest wsparcie w formie pracy socjalnej, a także wsparcie asystenta rodziny.  
Dane liczbowe wypłacanych świadczeń za rok 2021 przedstawiają się następująco: 

 

65

31

121

351

48 4
Rodziny w 2021

Liczba rodzin z założoną NK
Liczba rodzin objętych pomocą asysteta rodziny
Liczba rodzin którym wypłacany jest Fundusz Alimentacyjny
Liczba rodzin otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnnego  z tytułu wielodzietności
Liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej, art. - bezradnośćopiekuńczo wychowawcza
Liczba rodzin korzystająca z terepi rodzinnej
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Rodzaj świadczeń Liczba osób którym 
przyznano świadczenie 

Liczba rodzin 

Zasiłek celowy 675 (24 zdarzenie losowe – 
powódź) 

425 (24 zdarzenie losowe 
– powódź) 

Zasiłek okresowy 232 228 

Zasiłek rodzinny 2625 971 

Zasiłek pielęgnacyjny 718 692 

Świadczenie pielęgnacyjne 204 202 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 26 26 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 156 121 
Tabela 1 Zestawienie wybranego wsparcia dla rodzin w 2021 r. udzielonego przez CUS 

 
Posiłek przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta 
przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków. 
Wskazana pomoc realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023. W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące, 
w szczególności, zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:  
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,  

3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom 
samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym.  
 
Poniżej została zamieszczona tabela porównująca omawiane świadczenie w 2020 roku do roku 2021. 

 
Posiłek z programu „Posiłek w szkole i domu” ogółem *W tym dożywianie 
dzieci 

2020 2021 

Liczba osób którym przyznano świadczenie 189 118 

Liczba rodzin 87 53  

Liczba osób w rodzinach 360 254 

Liczba świadczeń 10 062 9353 
Tabela 2 Posiłek w domu i szkole zestawienie rok do roku 

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  
Statystykę z realizacji tych świadczeń przedstawia poniższa tabela. 

 

Forma pomocy Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Średnia 
wysokość 
świadczenia 

Kwota 
świadczeń 

Dodatki 
mieszkaniowe 

69  
 

48  
 

363  
 

168,96   
 

61 333,91  
 

Dodatki 
energetyczne 

46  
 

20  
 

194  
 

x 2 814,42  
 

Tabela 3 Szczegóły udzielonego wsparcia w ramach dodatków mieszkaniowych i energetycznych 
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Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Sprawozdanie z realizacji tych 

zadań przedstawia tabela. 

 

Myślenickiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny. Dane liczbowe w tym zakresie przedstawia 

Tabela. 

 Liczba osób Liczba rodzin 

Myślenicka Karta Rodziny 3+ 419 105 (67 nowe, 37 
przedłużenia) 

Karta Dużej Rodziny 506 105 (64 nowe, 40 tylko dla 
rodziców) 

Tabela 5 Liczba wydanych Kart w 2021 dla rodzin wielodzietnych 
 

Cel operacyjny: Wspieranie dzieci w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku oraz rozwoju 
 

Istotną rolę w systemie wsparcia rodziny odgrywa instytucjonalna opieka nad dziećmi do lat 3, która 
otwiera możliwości dla podjęcia pracy przez kobiety, a w przypadku rodzin z problemami 
wychowawczo-opiekuńczymi stwarza możliwości dla lepszej wczesnej socjalizacji dzieci.  
Na terenie Gminy Myślenice działają: 

1. żłobek samorządowy,  
2. trzy żłobki prowadzone przez  podmioty niepubliczne,  
3. jeden klub dziecięcy prowadzone przez podmioty niepubliczne.  
4. na terenie wiejskim opieka nad dzieckiem do lat 3 jest prowadzona w dwóch placówkach, w  

klubie dziecięcym w Głogoczowie i przez dwóch dziennych opiekunów sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym przedszkolu w Osieczanach.    
  

We wszystkich placówkach na terenie naszej gminy jest 322 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.  
W 2021 r. korzystało  z tej opieki 244 dzieci.  

Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością 
oraz mieszkających w znacznej 
odległości do szkół i placówek 

Liczba zgłoszonych do dowozu uczniów 
339 

(69*) 

Uruchomienie dyżurów w szkołach i 
przedszkolach w czasie ferii i wakacji 

Liczba dzieci, które skorzystały z zajęć  
w czasie ferii i wakacji 

725 

Poszerzenie oferty instytucjonalnej 
opieki nad dzieckiem do lat 3 

Liczba dzieci zapisanych do żłobka 322 

Tabela 6  Charakterystyka udzielonego wsparcia rodzinom w 2021 r. w opiece nad dzieckiem do lat 3 

*liczba uczniów z niepełnosprawnością dowożonych do szkół 

Tabela 4 Szczegóły udzielonego wsparcia w ramach stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego 

Forma pomocy Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba dec. 
przyznających  
 

Liczba dzieci, 
którym 
przyznano 
świadczenie  
 

Liczba rodzin 
ubiegających 
się o 
świadczenie  
 

Kwota 
świadczeń  
 

Stypendia szkolne  
 

94 65  
 

153  
 

51  
 

103 291,56  
 

Zasiłki szkolne  
 

1 1 1 1 620,00 
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Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci przez organizacje pozarządowe 

(Według danych z UMiG),  

 

Liczba podmiotów 
organizujących wypoczynek 
letni i zimowy 

Liczba dzieci korzystających ze 
zorganizowanego wypoczynku w czasie 
wakacji i ferii zimowych 

Liczba dzieci, którym UMiG 
Myślenice dofinansował letni i 
zimowy wypoczynek 
 
 

26 Brak dokładnych danych Ok. 200 
Tabela 7 

 

Gmina Myślenice w roku sprawozdawczym ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację zadania pn. 
“Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice...”.  
Celem konkursu była  organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formie pozaszkolnych 
(środowiskowych) programów profilaktycznych, szczególnie: kół zainteresowań, klubów 
środowiskowych, ognisk wychowawczych, których zadaniem będzie pomoc dzieciom i młodzieży w 
pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie ich czasu wolnego oraz integrowanie środowiska 
lokalnego. 
Podpisanych łącznie 29 umów na realizację w/w zadania. Gmina Myślenice udzieliła dotacji w łącznej 
kwocie 238 000,00 zł., wkład własny podmiotów realizujących zadani wyniósł łącznie 53 630,00zł. 
Przeciętnie na zajęcia uczęszczało ok. 25 dzieci. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Kreatywnia  

Zgodnie ze Statutem Centrum Usług Społecznych oraz Regulaminem Organizacyjnym Centrum Usług 
Społecznych placówka prowadzi swoją działalność w oparciu o Regulamin Placówki Wsparcia 
Dziennego działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Siedziba 
placówki nie zmieniła się, nadal znajduje się w budynku „Sokoła”, ul. H. Jordana 3, Myślenice. 
Celem Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” jest podejmowanie działań opiekuńczo-
wychowawczych wobec dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących z rodzin, w których istnieje 
ryzyko nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, polegające na 
wspieraniu rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji w najbliższym środowisku rodziny, 
zapewnieniu pomocy dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, 
przestępczością lub uzależnieniami, łagodzeniu niedostatków wychowawczych w rodzinie, 
eliminowaniu zaburzeń zachowania oraz stwarzanie szansy do pokonywania niekorzystnych 
uwarunkowań w domu rodzinnym. 
Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci/ młodzież z terenu Miasta i Gminy Myślenice, w wieku od 6 do 15 
lat. 
W 2021 roku placówka realizowała zajęcia w oparciu o Roczny Plan Pracy oraz Program 
Psychoprofilaktyczny. Wychowankowie uczęszczający do placówki podzieleni byli na dwie grupy 
wiekowe. Pierwsza od 6 do 9 r.ż. oraz druga od 10 do 15 r.ż. 
Poniższa tabela przedstawia pracę Placówki Wsparcia dziennego „Kreatywnia” w 2021 r. 
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Liczba dzieci i 
młodzieży, które 
skorzystały z zajęć 
Środowiskowej 
Świetlicy 
Socjoterapeutyczn
ej  
 

Średnia liczba 
dzieci 
uczęszczających 
dziennie             
do świetlicy 

Liczba zajęć 
grupowych 
socjoterapeutycznyc
h  
 

Liczba zajęć 
grupowych z 
psychologie
m  
 

Liczba zajęć 
grupowych z 
logopedą 

Liczba zajęć 
grupowych 
o tematyce 
profilaktycz
nej 

44 12 23 16 10 7 
Tabela 8 Wskaźniki obrazujące pracę PWD Kreatywnia w 2021 roku 

W 2021 r. placówka w szczególności: 
1. zapewniała opiekę,  
2. zapewniała pomoc w nauce,  
3. zapewniała organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,  
4. organizowała zajęcia terapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne oraz logopedyczne,  

realizowała program psychoprofilaktyczny oraz indywidualne programy korekcyjne 
i psychokorekcyjne, a w szczególności terapię pedagogiczną i psychologiczną. 
W 2021 r. dla wychowanków zorganizowano 528 zajęć grupowych w budynku świetlicy i parku Jordana 
oraz  27 zajęć poza budynkiem ŚŚS. 

 

Cel operacyjny: Wspieranie rodziców zagrożonych pozbawieniem lub ograniczeniem władzy 

rodzicielskiej. 
 

Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi prowadzi Centrum 
Usług Społecznych, Kuratorzy, Policja, Placówki Oświatowe. Dane z tych instytucji za 2021 rok 
przedstawiają się według. 
 

Liczba rodzin z 
problemami 
opiekuńczo –
wychowawczymi 
(CUS, Kuratorzy) 

Liczba rodzin 
objętych nadzorem 
kuratora 
(Kuratorzy) 

Liczba rodzin, 
z którymi 
pracował 
asystent 
rodziny 
(CUS) 

Liczba dzieci w 
rodzinach z 
którymi pracował 
asystent rodziny 
(CUS) 

Liczba wniosków 
skierowanych do 
sądu przez placówki 
oświatowe o wgląd 
w sytuację dzieci 
lub  
o objęcie  
nadzorem kuratora 

144 70 31  
19* 

79 
52** 

15 

Tabela 9 Dane liczbowe na temat rodzin mających trudności opiekuńczo wychowawcze w 2021 r. z terenu Gminy Myślenice 

*rodziny objęte nadzorem kuratora 
** liczba dzieci w rodzinach objętych nadzorem kuratora  
 

W Centrum Usług Społecznych po przekształceniu utworzone zostało Stanowiska Wsparcia Dziecka i 
Rodziny należy w szczególności: 

 

1. praca z rodziną i poszczególnymi jej członkami,  
2. prowadzenie poradnictwa w postaci konsultacji, spotkań wspierających;  
3. przygotowywanie opinii o sytuacji materialno- bytowej osób i rodzin na wniosek stron lub 

uprawnionych organów;   
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4. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, podejmowanie działań w zakresie 
profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka;  

5. prowadzanie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym 
konieczność korzystania z pomocy społecznej;  

6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (interwencje) przeprowadzanie w miejscu 
zamieszkania wywiadu rodzinnego w celu ustalenia sytuacji i udzielenia adekwatnej pomocy. 

 

Statystyka z realizacji zadań Stanowiska Wsparcia Dziecka i Rodziny w okresie od maja do grudnia 2021 

Lp. Wyszczególnienie 2021 

1 Liczba podjętych interwencji oraz monitoringów w rodzinach 20 

2 Obsługa Zespołu ds. asystentury rodziny 41 

3 Obsługa spotkań Rady Rodziny 5 

4 Wnioski o przyznanie asystenta rodziny wraz z przeprowadzonymi wywiadami 

środowiskowymi 

4 

5 Liczba opinii o sytuacji materialno-bytowej rodziny na wniosek stron 21 

6 Liczba pism do Sądu Rodzinnego informująca o syt. małoletnich w rodzinie 3 

7 Liczba przeprowadzonych kontroli w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 5 

Tabela 10 Statystyka z realizacji zadań Stanowiska Wsparcia Dziecka i Rodziny w okresie od maja do grudnia 2021 

Praca socjalna należy do zadań własnych samorządu gminnego o charakterze obligatoryjnym i jest 
świadczeniem niepieniężnym. Jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód 
i nie wymaga wydania decyzji przez organ pomocy społecznej. Praca socjalna to zespół metodycznych 
czynności podejmowanych w określonym celu, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób 
i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również w celu zapobiegania pogarszaniu się ich sytuacji. 
Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywoływanie zmiany sposobu funkcjonowania 
osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania 
trudnych sytuacji życiowych. 
W 2021 roku sekcja pracy socjalnej i sekcja do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzieliły 
pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 61 rodzinom. 
Sekcja pracy socjalnej w okresie sprawozdawczym realizowała pogłębioną metodyczną pracę socjalną 
w rozdzieleniu od świadczeń pieniężnych. Kluczowymi elementami w pracy socjalnej, wpływającymi na 
jej jakość oraz skuteczność są: relacja, komunikacja i motywowanie. 
Podstawą nawiązywania i budowania relacji są zasady pracy socjalnej, w szczególności: zasada 
podmiotowości, zasada obiektywizmu, zasada poufności. 
Nawiązanie relacji z osobą lub rodziną jest kluczowym elementem procesu pomocowego i decyduje o 
skuteczności pracy socjalnej. Etapy metodycznego postępowania w pracy socjalnej to kolejno: 
diagnoza i ocena, wyznaczanie celów działania, opracowanie planu działania i budowanie 
indywidualnego pakietu usług, realizacja planu działania, systematyczna ewaluacja działań oraz 
ewaluacja końcowa.  
W ramach pracy socjalnej podejmuje się liczne działania mające na celu poprawę jakości życia osób 
i rodzin m. in. wspieranie, towarzyszenie, udzielanie poradnictwa specjalistycznego, diagnozowanie, 
wyjaśnianie, wyznaczanie celów i planowanie działań, poszerzanie oferty pomocowej, monitorowanie 
realizacji działań i podejmowanie interwencji.  
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Wynikiem działań w pracy socjalnej są pozytywne efekty u osób i rodzin objętych pracą socjalną 
pośród których możemy wyróżnić:  

1. poprawa warunków mieszkaniowych,  

2. podjęcie leczenia specjalistycznego,  

3. podjęcie leczenia odwykowego,  

4. pozyskanie mieszkania (umeblowanie i wyposażenie),  

5. poprawa funkcjonowania i pełnienie funkcji opiekuńczo - wychowawczych,  

6. podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne,  

7. poprawa sytuacji finansowej poprzez uzyskanie prawa do świadczeń z ZUS/KRUS/CUS. 

8. uregulowanie swojej sytuacji związanej z zadłużeniami,  

9. uzyskanie mieszkania socjalnego.  

 
Z uwagi na pandemię Covid-19 realizowano zadania związane z telefonicznym rozeznaniem sytuacji 
(338 rozeznań), ogółem udzielono pomocy 115 osobom, poprzez dostarczanie zakupów, leków, paczek 
żywnościowych osobom i rodzinom przebywającym na kwarantannie lub pozostających w izolacji, oraz 
udzielano poradnictwa specjalistycznego. 
 
Asystenci rodziny realizują zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
jak również wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest 
długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych 
przypadkach może być wydłużona do 3 lat. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 12 - 15 
rodzinami. 
Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności 
życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne 
funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 
 

Poszczególne 
lata 

Liczba rodzin 
objętych 

wsparciem AR 

Liczba 
dzieci          

w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin  

z ustawy 
„Za 

życiem” 

Liczba Zespołów 
ds. asystentury 

rodzinnej w 
których brali 

udział AR 

Zaprzestanie 
współpracy z 

rodziną    
 z uwagi na 

osiągnięte cele 

2018 35 89 3 31 7 

2019 35 90 3 37 10 

2020 34 83 0 43 8 

2021 31 79 0 38 11 
Tabela 11 Zestawienie pracy asystentów rodziny na przestrzeni 4 lat. 

Jak wynika z powyższych danych, na podobnym poziomie utrzymuje się poziom pracy asystentów 
rodziny, na przestrzeni 4 lat.  
Pomoc rodzinom, w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w stworzeniu 
odpowiedniego środowiska wychowawczego w celu umożliwienia powrotu dzieciom do rodzin 
biologicznych. Dane za rok 2021 przedstawia. 
 

Liczba dzieci, które 

powróciły do rodzin 

biologicznych 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny po powrocie 

dziecka              z placówek wsparcia 

Liczba rodzin z którymi współpracował 

asystent rodziny nad powrotem 

dziecka z pieczy zastępczej 

2 1 0 

Tabela 12 Powroty dzieci  z pieczy zastępczej w 2021 r. 
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmuje swoim zasięgiem dzieci 
umieszczone w pieczy zastępczej. Aby szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z tym tematem, 
dokonano poniższego zestawienia. 

 
Poszczególne 
lata 

Liczba dzieci 
przebywających w 

placówkach 
całodobowych 

Liczba dzieci 
przebywających w 

rodzinach 
zastępczych 

Liczba dzieci 
umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

Liczba dzieci, które 
opuściły pieczę 

zastępczą 

2018 11 6 4 3 

2019 12 9 6 5 

2020 9 9 1 4 

2021 7 9 3 2 
Tabela 13 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach całodobowych i pieczy zastępczej  

Jak można zauważyć porównując 4 ostatnie lata, spadła liczba dzieci przebywających w placówkach 
całodobowych, na konto liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.  
 
Centrum Profilaktyczno – Dydaktyczne 
Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne, w skład którego wchodził Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna, prowadziło 
swoją działalność do 31 marca 2021 roku. Następnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Myślenicach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Zgodnie ze Statutem Centrum 
Usług Społecznych oraz Regulaminem Organizacyjnym, działania w zakresie poradnictwa 
specjalistycznego realizuje dział organizowania i integrowania usług społecznych. Natomiast 
specjalistyczne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci prowadzi  Placówka Wsparcia Dziennego 
„Kreatywnia”.  

Poniższa tabela przedstawia statystykę pracy specjalistów CPD. 

 Mediator Prawnik Psycholog ds. 
dzieci 

i młodzieży 

Psycholog Logopeda 

Liczba osób korzystających  
z pomocy specjalisty,  
w tym: 

5 14 8 19 7 

a) liczba osób z dominującym 
problemem alkoholowym 

2 3 1 11 - 

b) liczba osób z dominującym 
problemem przemocy w rodzinie 

1 5 - 4 - 

c) liczba osób korzystających z 
innych powodów 

2 6 - 4 - 

Liczba spotkań terapeutycznych - - 15 87 81 

Liczba porad udzielonych przez 
specjalistę 

8 20 9* 8154 - 

a) liczba porad dot. nadużywania 
alkoholu 

4 5 1** 27 - 

b) liczba porad dot. przemocy w 
rodzinie 

2 8 - 11 - 

c) liczba porad z innych powodów 2 7 8** 116 - 
Tabela 14 statystykę pracy specjalistów CPD w okresie I-III 2021 r. 

*Do statystyki psychologa ds. dzieci i młodzieży wliczono dodatkowo liczbę konsultacji  

** Do statystyki psychologa ds. dzieci i młodzieży wliczono dodatkowo liczbę konsultacji oraz interwencji terapeutycznych 
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Do realizacji omawianego celu przyczyniły się oferowane przez Centrum Usług Społecznych w 2021 r. 
usługi społeczne takie jak: psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci, psychiatra dziecięcy, 
warsztaty dla rodziców, terapia rodzinna. 
Tabela obrazująca liczbę osób korzystających z usług społecznych w 2021 roku. 
 

Nazwa usługi Liczba osób 

korzystająca  

z usługi 

Kobiety Mężczyźni 

Psycholog dziecięcy 16 11 5 

Psycholog dla dorosłych 17 15 2 

Psychiatra dziecięcy 5 3 2 

Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze 27 24 3 

Terapia rodzinna 4* x x 

Porady prawne 35 31 4 

Tabela 15 Charakterystyka wsparcia udzielonego w ramach usług społecznych 

 

Cel strategiczny: Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle 

chorych, a także ich rodzin. 
 

Drugi cel strategiczny był odpowiedzią na potrzeby tej grupy mieszkańców, która najbardziej wymaga 
wsparcia ze strony lokalnej społeczności. Jednym z naczelnych problemów, rzutujących na sferę 
gospodarczą i społeczną lokalnej społeczności jest wysoki odsetek osób niepełnosprawnych w Gminie 
Myślenice. 
Obserwujemy także postępujący proces starzenia się populacji mieszkańców, co pociąga za sobą dalsze 
zwiększenie liczby osób chorych i niepełnosprawnych. Prognozy demograficzne przewidywały 
utrzymanie się takiego trendu. Konieczne było zatem zaplanowanie działań zapewniających 
kompleksową opiekę ambulatoryjną i służącą wsparciu osób w ich naturalnym środowisku oraz 
umożliwiającą aktywność społeczną osób starszych i niepełnosprawnych. Odnosi się to także do 
zapewnienia ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością, mającej na 
celu tworzenie szans zajmowania w przyszłości odpowiedniej pozycji w środowisku lokalnym. 
Według danych CUS-u, niepełnosprawność od kilku już lat jest głównych powodem przyznania 
pomocy. 
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Wykres nr  2 Powody przyznania wsparcia z pomocy społecznej w 202 roku 

 

 

Wykres nr  3 Świadczenia przyznane przez CUS w Myślenicach w 2021 r z tytułu niepełnosprawności. 

 

Cele operacyjny: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. 
 

Dzienny Dom Senior + (DDS+) jest ośrodkiem wsparcia, który rozpoczął działalność w 2020 roku. 
Zapewnienia on wsparcie seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od 
stwierdzonych potrzeb. Statystykę pracy Dziennego Domu Senior+ ilustruje poniższa tabela. 

160

718

204

26
26
2

121

52
53

Świadczenia przyznawane z powodu 
niepełnosprawności

Zasiłek stały

Zasiłek pielegnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny Zasiłek Opiekunczy

Zasiłek dla Opiekuna

Świadczenie pieniężne za życiem

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
kształcenia i rehabilitacji( …)
Liczba osób którym przyznano usługi
opiekuńcze
Liczba osób umieszczonych w DPS
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Liczba seniorów, 
jaka skorzystała        

z usług DDS+ 

Średnia liczba 
seniorów 

uczęszczających 
dziennie do DDS+ 

Liczba 
zorganizowanyc

h zajęć 
grupowych 

 

Liczba 
zorganizowanych 

zajęć 
indywidualnych 

 

Miesięczny 
jednostkowy koszt 

pobytu w DDS+ 

61 
*w tym: 

52 kobiet 
9 mężczyzn 

23,54 838 2249 1 513,57 zł. 

Tabela 16 Charakterystyka pracy DDS+ w 2021 roku. 

W czasie zawieszenia działalności spowodowanej pandemią Covid-19 w okresie od  01.012021 do 
14.05.2021 również dostarczano posiłki Seniorom. Zadanie realizowane było przy czynnym udziale 
pracowników DDS+ przez firmę zewnętrzną- umowa z barem gastronomicznym „Szlachecki”. 
 

Środowiskowe Domy Samopomocy wspierają i aktywizują oraz zwiększają zaradność i samodzielność 
życiową uczestników czyli osoby niepełnosprawne psychicznie. Proces pomagania uczestnikowi 
cierpiącemu na zaburzenia psychiczne polega na jak najlepszym wykorzystaniu jego zasobów, po to, 
aby mógł optymalnie funkcjonować w środowisku społecznym. Warsztat stwarza dla Uczestników 
warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala ich możliwości twórcze i uczy wrażliwości na 
piękno. Na terenie Gminy Myślenice działa jeden ŚDS oraz jeden WTZ. Do ŚDS „Magiczny Dom” w 
Myślenicach uczęszczało 17 osób, natomiast do ŚDS w Sułkowicach uczęszczało 17 osób z Gminy 
Myślenice. Mieszkańcy gminy uczęszczają także do ŚDS w Sułkowicach oraz na zajęcia WTZ 
Harbutowice oddział w Dobczycach.  
W 2021 roku w zajęciach WTZ Harbutowice oddział w Myślenicach oraz w Dobczycach, uczęszczało 
łącznie 38 osób z Gminy Myślenice. 
 

 

Wykres nr  4 Ujęcie procentowe osób uczęszczających do poszczególnych ośrodków wsparcia dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny: Wspieranie rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi. 

 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach podejmuje działania zmierzające do zapewnienia osobom 
starszym pomocy finansowej i usługowej oraz kierowanie do do-mów pomocy społecznej.  
Pomoc usługowa w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia usług opiekuńczych, w roku 
2021 zapewniono dla 52 osób, w formie zapewnienia podstawowej pielęgnacji, pomocy w 
przygotowywaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspierania procesu 
leczenia, podtrzymywania aktywności społecznej, załatwiania spraw urzędowych. 

DDS+
46%

WTZ
29%

ŚDS
25%

2021 rok
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Liczba 
przeprowadzonych 
wywiadów  

Liczba osób 
skierowanych do DPS 

Liczba przyznanych usług 
opiekuńczych  

Liczba zatrudnionych 
opiekunów 
świadczących usługi 
opiekuńcze 

72 9 52 19 
Tabela 17 Pomoc osobom starszym przez CUS-u, wybrane wskaźniki 

 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. Centrum Usług Społecznych w Myślenicach 
realizowało w roku sprawozdawczym działania w ramach Programu  Centrum Usług Społecznych w 
Myślenicach realizował w roku 2021 Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021, współfinansowany ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  

W ramach Programu udzielono wsparcia 22 osobom w  tym 12 osobom ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, 3 osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 7 dzieciom do 16 roku 
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ponownie przystąpił do składania wniosku do ogłoszonego 
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 
na rok 2022 i je otrzymał.  

W związku z wystąpieniem stanu epidemii w 2021r., CUS prowadziło działania mające na celu 
informowanie i pomoc dla osób przebywających w izolacji domowej oraz na kwarantannie, a także 
osoby starsze, o możliwości uzyskania pomocy w potrzebnym zakresie. Utworzona została baza 
wolontariuszy oraz uruchomiony został telefoniczny dyżur psychologa. Uruchomiono pomoc w 
zakresie dostarczania zakupów, posiłków, zapisu na szczepienia a także w wyprowadzaniu psów. Była 
to pomoc świadczona przez wolontariuszy, jak i również pracowników CUS-u oraz DDS+. CUS 
koordynował działania w tym zakresie. 

 

Program „Wspieraj Seniora” Centrum Usług Społecznych w Myślenicach realizował od dnia 1 stycznia 
2021 do 31 grudnia 2021 roku, program w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – 
„Wspieraj Seniora”. W roku sprawozdawczym przez Centralną Aplikację Statystyczną nie wpłynęło z 
Ogólnopolskiej Infolinii żadne zgłoszenień o pomoc, zaś poza infolinią wpłynęło 255 zgłoszeń.  
W realizację projektu zaangażowanych było 19 pracowników Centrum po ustaleniu szczegółów, do 
realizacji pomocy skierowano wolontariuszy. W pomoc seniorom zaangażowanych było 8 
wolontariuszy, z 2 wolontariuszami podpisano porozumienia. 
W ramach podejmowanych działań realizowanego programu wychodziliśmy naprzeciw potrzebom 
osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych kontaktując się telefonicznie celem 
udzielania im wsparcia poprzez rozmowę jak również monitorowania ich potrzeb. W związku z 
realizacja tego zadania monitorowaliśmy potrzeby u 471 osób, z którymi pracownicy przeprowadzili 
1330 rozmowy telefoniczne  
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W Parafialnym Zespole Caritas BETANIA przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach 12 wolontariuszy 
raz w miesiącu odwiedzało osoby starsze i chore, świadcząc im opiekę i pomoc. 
Na obozie dla niepełnosprawnych w sierpniu 2021 roku, 31 wolontariuszy  opiekowało się 24 
niepełnosprawnymi osobami przez 10 dni. 
  

 

Cel operacyjny:  Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych i starszych 

 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  na lata 2021-2027 
realizowane były projekty: 

a) Aktywne Myślenice, w okresie od lipca 2018 do czerwca 2021 r. Zgodnie z założeniami 
projektu, wsparciem objętych było 70 osób, w tym w roku 2021 – 68 osób. Celem projektu była 
kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.  

b) Aktywne Myślenice, w okresie od lipca 2021 r. do czerwca 2023 r. Zgodnie z założeniami 
projektu, wsparciem objęte zostaną 44 osoby, w tym w roku 2021 – 22 osoby. Celem projektu 
jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.  

Podsumowując: Wsparciem w 2021r. w ramach powyższych projektów objęto 90 osób (68+22), w 
tym zrekrutowanych w 2021roku 24 osoby (2+22). Większość beneficjentów projektu to osoby 
niepełnosprawne. Uczestnicy zostali objęci indywidualną diagnozą potrzeb oraz pracą socjalną. 

 W ramach usług aktywnej integracji zorganizowano formy indywidualnego wsparcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach usług aktywnej integracji zorganizowano formy grupowe wsparcia: 

Szkolenie 1 w terminie 29.05.2021 – 30.05.2021, 16 godzin warsztatów dla 9 uczestników – osoby 
dorosłe z zakresu: Skuteczna komunikacja interpersonalna oraz 16 godzin warsztatów dla 7 UP – dzieci 
z zakresu:  Zajęcia ogólnorozwojowe. 
Szkolenie 2 w terminie 12.06.2021 – 13.06.2021, 16 godzin warsztatów dla 10 uczestników – osoby 
dorosłe z zakresu: Radzenie sobie z emocjami i stresem oraz 16 godzin warsztatów dla 8 UP – dzieci z 
zakresu: Zajęcia psychomotoryczne). 

FORMA WSPARCIA ŁĄCZNIE 

rehabilitacja 13 i 5 osób 

terapia sensoryczna 7 i 7 dzieci 

logopeda 7 i 5 dzieci 

terapia wodna 1 i 3 dzieci 

psycholog 6 i 20 osób 

dietetyk  2 osoby 

hipoterapia 1 dziecko 

terapia wzroku 1 dziecko 

Tabela 18 Wsparcie udzielone w ramach projektów Aktywne Myślenice 1 i Aktywne Myślenice 2 w 2021 roku 
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Szkolenie 3 w terminie 26.06.2021 – 27.06.2021, 16 godzin warsztatów dla 10 uczestników – osoby 
dorosłe z zakresu: Poczucie własnej wartości oraz 16 godzin warsztatów dla 6 UP – dzieci z zakresu: 
Trening umiejętności społecznych. 
Szkolenie 4 w terminie 10–11.07.2021 tj. 16 godzin warsztatów dla 9 uczestników dorosłych z zakresu: 
Asertywność oraz 16 godzin warsztatów dla 7 uczestników dzieci z zakresu: Współdziałanie w grupie.  

Szkolenie 5 w terminie 24–25.07.2021 tj. 16 godzin warsztatów dla 10 uczestników dorosłych z zakresu: 
Budowanie samooceny oraz 16 godzin warsztatów dla 8 uczestników dzieci z zakresu: Trening 
panowanie nad lękiem.  

Ponadto, uczestnicy projektu zostali objęci usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym w 
formach grupowych tj. Kurs komputerowy ECDL w terminie 20.07.2021–23.07.2021 dla 4 uczestników 
projektu, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe. 

W ramach projektu Aktywne Myślenice udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych 25 
rodzinom. Przyznano 33 świadczeń na kwotę łączną 42 652,00 zł. Zasiłki zostały przyznawane celem 
dofinansowania kosztów m.in. związanych z: koniecznością uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, 
usługami rehabilitacyjnymi, poprawą warunków mieszkaniowych (doposażenie lub wykonanie 
niezbędnych prac remontowych), zakupem niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach kształci dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz 
niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem, w wieku od 7 do 24 lat. 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą następujące szkoły: 
Szkoła Podstawowa 8 letnia 
Branżowa Szkoła I stopnia 3 letnia 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 letnia 
Internat 
W roku 2021 do Ośrodka uczęszczało 105 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 39 z gminy 
Myślenice. 

Osoby z niepełnosprawnością uczęszczające do Placówek  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną kola w Myślenicach z trenu Gminy Myślenice są objęte 

kompleksową i wielodyscyplinarną pomocą: rehabilitacyjną, medyczną, edukacyjną, terapeutyczną, 
psychologiczną i logopedyczną, która umożliwia m. in. poprawę rozwoju psychoruchowego 
i społecznego wychowanków, poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności 
funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia, pomoc 
w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej. 
W roku 2020, do placówek prowadzonych przez PSONI koło w Myślenicach, tj. Oddziału Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju uczęszczało 30 dzieci,  natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczego uczęszczało 26 wychowanków, osób z niepełnosprawnościami z Gminy Myślenice.   
 
Klasy i odziały integracyjne. W gminie Myślenice w roku 2021 (rok szkolny 2020/2021) było 6 
klas integracyjnych w Szkołach Podstawowych w których uczyło się 27 uczniów z orzeczoną 
niepełnosprawnością. Funkcjonowało także 2 odziały integracyjne w Przedszkolach 
Samorządowych do których uczęszczało 6 dzieci. 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, iż w ciągu 2021 roku zatrudnienie podjęło 
67 osób powyżej 50 roku życia i 33 osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2021r. 
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z terenu miasta i gminy Myślenice, zarejestrowanych było 146 osób powyżej 50 roku życia i 36 
osób niepełnosprawnych. 
 

Cel strategiczny: Rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji 

mieszkańców. 
 

Dla członków wspólnot lokalnych bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych wartości. Nie 
zawsze jednak zdają sobie oni sprawę z tego, że właściwa realizacja ich potrzeb oraz oczekiwań w tym 
zakresie jest uzależniona także od nich samych. Bezpieczna społeczność lokalna odznacza się tym, że 
jej mieszkańcy włączają się w różnorodne działania na jej rzecz, są gotowi przyjąć na siebie 
odpowiedzialność za wspólne dobro oraz wykazują się inicjatywą. 
 

Cele operacyjne: Realizacja działań wzmacniających wspólną tożsamość społeczną; 
Podniesienie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za ich najbliższe otoczenie; 
Wzmocnienie aktywności obywatelskiej; 
 
Opłatek Maltański. Organizowany wspólnie z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich po raz 15 
Opłatek Maltański, adresowany był dla 56 dorosłych i 44 dzieci. Tradycyjne spotkanie wigilijne, na które 
zwykle przybywały zarówno osoby samotne jak i rodziny nie mogło się odbyć. Dlatego to pracownicy 
Centrum oraz przedstawiciele Zakonu Maltańskiego zorganizowali „spotkanie pod choinka” na 
myślenickim rynku. Ponadto do osób które nie mogły przybyć na ww. spotkanie wyruszyli z opłatkami, 
życzeniami i podarkami. Łącznie odwiedzono 20 domostw, w tym 20 rodzin (34 osoby) z małoletnimi 
dziećmi na terenie Gminy Myślenice.  

 
Według danych z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz rejestru prowadzonego przez Starostwo 
powiatowe w Myślenicach, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w 2021 roku było 
112. Zlecono 50-ciu NGO w ramach pożytku publicznego zadania na łączną kwotę 1 513 739,00 zł .  
 
W 2021 roku w ramach naboru do budżetu obywatelskiego złożono 52 projekty,  dofinansowanie 
otrzymało 39 z nich w tym 7 ogólnogminnych. Projekty będą realizowane w 2022 roku 
 
- W związku z wystąpieniem stanu epidemii w 2021r., CUS prowadził działania mające na celu 

informowanie i pomoc dla osób przebywających w izolacji domowej oraz na kwarantannie, a także 

osoby starsze, o możliwości uzyskania pomocy w potrzebnym zakresie oraz czynnie uczestniczył w akcji 

szczepień. Utworzona została baza wolontariuszy oraz uruchomiony został telefoniczny dyżur 

psychologa. Uruchomiono pomoc w zakresie dostarczania zakupów, posiłków, a także w 

wyprowadzaniu psów. Była to pomoc świadczona przez wolontariuszy, jak i również pracowników CUS 

oraz DDS+. CUS koordynował działania w tym zakresie. 

 

Program „Wspieraj Seniora”  
Centrum Usług Społecznych w Myślenicach realizował od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, 
program w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – „Wspieraj Seniora”. W roku 
sprawozdawczym przez Centralną Aplikację Statystyczną nie wpłynęło z Ogólnopolskiej Infolinii żadne 
zgłoszenień o pomoc, zaś poza infolinią wpłynęło 255 zgłoszeń. W realizację projektu zaangażowanych 
było 19 pracowników Centrum po ustaleniu szczegółów, do realizacji pomocy skierowano 
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wolontariuszy. W pomoc seniorom zaangażowanych było 8 wolontariuszy, z 2 wolontariuszami 
podpisano porozumienia.  
W ramach podejmowanych działań realizowanego programu wychodziliśmy naprzeciw potrzebom 
osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych kontaktując się telefonicznie celem 
udzielania im wsparcia poprzez rozmowę jak również monitorowania ich potrzeb. W związku z 
realizacja tego zadania monitorowaliśmy potrzeby u 471 osób, z którymi pracownicy przeprowadzili 
1330 rozmowy telefoniczne. 
 
Ponadto:  

Od 2016 roku pracownicy Centrum corocznie organizują pikniki rodzinne, podczas których 
przybyłe rodziny biorą udział w licznych grach i zabawach rodzinnych z animatorami. Na pikniki 
zapraszane są rodziny z dziećmi, a także seniorzy, w ramach wspierania idei integracji 
międzypokoleniowej.  

Zarówno warsztaty dla rodziców, jak również warsztaty wyjazdowe dla rodzin, warsztaty 
i koncerty oraz piknik rodzinny kierowane są do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, co 
sprzyja rozwijaniu wsparcia nieinstytucjonalnego czyli między tymi rodzinami. 

 
Zadanie Nazwa wskaźnika realizacji Osiągnięta wartość 

Imprezy plenerowe 
Liczba zorganizowanych imprez 14 

Liczba uczestników Wartość niemierzalna 

Koncerty Liczba koncertów 21 

Wystawy konkursy i kiermasze Liczba wystaw konkursów kiermasz 12 

Wolontariat międzypokoleniowy 
Liczba inicjatyw związanych  
z wolontariatem na rzecz seniorów 

2 

Tabela 19 Wydarzenia organizowane na terenie Gminy w 2021 roku. 

Zorganizowano kampanię edukacyjno-profilaktyczną z uwagi na obchody Światowego Dnia 
Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci obchodzonego co roku 31 marca. W ramach kampanii odbył się konkurs 
plastyczny pn. „Kim jest dziecko” adresowany do 5-6 latków, uczniów szkół podstawowych oraz 
seniorów. Dzieci w szkołach podstawowych na lekcjach wychowawczych dowiadywali się o swoim 
prawie do poczucia bezpieczeństwa i miejscach w których mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach. 
W dniu 30.04. został w mediach społecznościowych opublikowany film profilaktyczny dla rodziców. Z 
kolei w Gazecie Myślenickiej można było przeczytać o sposobach wychowania dziecka w poszanowaniu 
siebie i drugiego człowieka. Dodatkowo cała kampania była promowana przez Kurier Myślenicki, który 
nagrał krótki reportaż z podejmowanych działań. Kampania została podsumowana na obchodach Dnia 
Dziecka organizowanych przez UMiG Myślenice poprzez rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.  

W miesiącach wakacyjnych prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego Kreatywnia w zakresie wzmacniania 
samooceny, radzenia sobie z emocjami i w trudnych sytuacjach. Zajęcia warsztatowe prowadzone były 
w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-13.  

Od września 2021r prowadzone były warsztaty profilaktyczne wzmacniające samoocenę, 
poczucie własnej wartości i skuteczności pn. „Jesteśmy wyjątkowi”. Adresowane były dla dzieci w 
wieku od 8 do 12 r.ż. mieszkających na terenie gminy Myślenice.  

 

Cel strategiczny: Aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości 

lokalnej. 

 
Indywidualizacja działań na rzecz osób bezrobotnych i skuteczność działań podejmowanych w ramach 
aktywizacji zawodowej w dużej mierze zależy od prawidłowej analizy potrzeb klienta Powiatowego 



  

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁĘCZNYCH NA LATA 
2015-2022 DLA GMINY MYŚLENICE 

19 

 

Urzędu Pracy i doboru odpowiedniej formy wsparcia będącej w dyspozycji PUP. Pomoc ta powinna być 
zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej. Jednym ze sposobów, które mogą 
ułatwiać dobieranie form pomocy dla bezrobotnego jest określanie jego potencjału zatrudnieniowego 
poprzez określenie profilu pomocy. W oparciu o tę informację możliwe jest formułowanie 
odpowiednich programów i dobieranie takich form aktywizacji, które z największym 
prawdopodobieństwem mogą przyczynić się do wejścia lub powrotu bezrobotnego na rynek pracy. 
 
 

Cel operacyjny: Wspieranie aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorczości mieszkańców, 

w szczególności osób bezrobotnych; Wzmocnienie współpracy instytucji zaangażowanych 

w aktywizację zawodową mieszkańców; Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta 

i Gminy Myślenice oraz rozwój gospodarki lokalnej; 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach przekazał informacji na temat liczby osób bezrobotnych w 

Gminie Myślenice. To 472 osób (228 kobiet, 244 mężczyzn) 

Liczba osób, które skorzystały z różnych form aktywizacji zawodowej to:  

1. z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skorzystało 73 osoby,  

2. z otrzymania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 49 osób,  

3. z zatrudnienia w ramach doposażenia stanowiska pracy – 7 osób,  

4. z doposażenia stanowiska pracy – 15 osób, 

5. otrzymania bonu na zatrudnienie – 3 osób,  

6. otrzymania bonu na zasiedlenie – 6 osób, 

7. staż rozpoczęło 122 osoby,  

8. ze szkoleń skorzystało 55 osób,  

PUP realizował 5 projektów współfinansowanych  z EFS ( PO WER i RPO WM),  w których udział wzięło 

łącznie 167 osób z terenu Gminy Myślenice , w tym 74 kobiety.  

 
Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, był realizowany przez 

CUS w Myślenicach przez cały 2021 i będzie kontynuowany do października 2023 roku. 

Opis i realizacja ww. projektu w roku 2021. 

Projekt ten ma na celu podniesienie jakości, dostępności i powszechności usług społecznych w naszej 

gminie. CUS ma za zadanie koordynowanie lokalnym systemem usług społecznych użyteczności 

publicznej, a więc usługami dostępnymi dla wszystkich mieszkańców gminy. Centrum ma także 

upowszechniać społeczne formy wsparcia usługowego realizowane na zasadzie wolontariatu, 

samopomocy czy pomocy sąsiedzkiej. Dzięki powstaniu Centrum, usługi społeczne stają się nie tylko 

szerzej dostępne, lecz także bardziej spersonalizowane. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r., 

przeprowadzona została Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice 

w zakresie usług społecznych. 
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Od stycznia do kwietnia 2021 roku prace prowadził Zespół ds. Modelu CUS podzielony na 3 grupy 

robocze liczące po 4 a jedna 5 osób.  

1. Polityka prorodzinna – seniorzy, dzieci do lat 3 oraz specjalistyczne wsparcie rodzin,  

2. Wspieranie niepełnosprawnych, promocja i ochrona zdrowia oraz reintegracja zawodowa 

i społeczna, 

3. Pobudzenie aktywności obywatelskiej – NGO, aktywność społeczności lokalnej, grupy 

nieformalne.  

Prace w grupach polegała głównie na spotkaniach z przedstawicielami społeczności lokalnej, w celu 

rozeznania zasobów i potrzeb społeczności wiejskich Gminy Myślenice również pod kątem wybrania 

miejsc na realizację dwóch PAL. Praca Zespołu ds. Modelu CUS zakończyła się wypracowanym w 

oparciu o diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej dokumentem – Plan Wdrażania CUS.  

W 2021 roku w ramach omawianego projektu zrealizowano następujące wskaźniki produktu: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 
 
Gmina Myślenice w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób z niepełnośprawnościami przystąpiła do 
rządowego programu, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego. Przygotowanie programu było zadaniem 
pracowników CUS. Dzięki ww. projektowi Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Funduszu 
Solidarnościowego w wysokości: 2 507 746,35 zł. Gmina z własnego budżetu na realizacje niniejszego 
przedsięwzięcia dołoży 1 108 967,02 zł.. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3 604 237,02 zł. 

Głównym celem utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gminie Myślenice jest 
zapewnienie dorosłym osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności usług 
zamieszkiwania i opieki w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Pomoc oferowana będzie 
również osobom z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Przewidujemy, iż w skali roku z usług COM skorzysta 30 uczestników. 

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego planowane jest do niespełna dwóch lat od 
rozpoczęcia realizacji projektu. Poniżej ramowy harmonogram realizacji inwestycji. 

Styczeń 2022 – przygotowanie dokumentacji, prace projektowe i adaptacyjne budynku po byłej szkole 
podstawowej na Chełmie. 

W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice utworzone zostało Centrum 
Aktywności Lokalnej znajdujące się w kamienicy Obońskich przy myślenickim Rynku. CAL to przestrzeń 
do spotkań, realizacji pomysłów, integracji, wzajemnej pomocy, edukacji i ciekawego spędzania 
wolnego czasu dedykowana do wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice a także organizacji 

FORMA WSPARCIA ŁĄCZNIE 

Liczba osób, które skorzystały z usług dostarczanych 
przez centrum usług społecznych w ramach programu 

577 

Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie 
sposobu realizacji zadań w nowej formule 

50 

Liczba przygotowanych planów wdrożenia CUS 1 

Liczba realizowanych nowych usług społecznych 3 

Liczba utworzonych centrów usług społecznych 1 

Tabela 20 Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice w  2021 roku 
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pozarządowych i grup nieformalnych. Centrum Aktywności Lokalnej jest miejscem działania  Zespołu 
Organizowania Społeczności Lokalnej. 

Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej w 2021 roku organizował w ramach CAL zajęcia, które w 
dużej mierze miały charakter integracyjny, zmierzający do poznania potrzeb i potencjału danej 
społeczności, jak również wzmocnienie więzi społecznych. Odbyły się spotkania ze społecznością 
lokalną, zabawy animacyjne dla rodzin. Prowadzono także dyżury i szkolenia dla organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, a także dla wolontariuszy.  
Tabel zamieszczona niżej obrazuję pracę CAL-u w 2021 r. w ww. zakresie. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2021 

1 Liczba zgłoszeń nowych osób do wolontariatu 17 

2 Liczba organizacji pozarządowych którym udzielono wsparcia 24 

Tabela 21 Działalność CAL w 2021 roku 

W tworzeniu lepszego klimatu do działań społecznych, do nawiązywania skuteczniejszej i 
efektywniejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi, do aktywizowania mieszkańców i do 
tworzenia warunków dla rozwoju ekonomii społecznej Centrum Aktywności Lokalnej korzysta z wiedzy 
i wsparcia Biura Inicjatyw Społecznych. 
Zajęcia, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, to warsztaty dla 
rodziców „Pozytywna dyscyplina” – w 2 edycjach udział wzięło łącznie 32 rodziców, spotkania dla 
kobiet (spotkania ze specjalistami w ramach „Strefy kobiet” – w 3 spotkaniach uczestniczyło łącznie 28 
kobiet), jak również zajęcia skierowane do dzieci (zajęcia podnoszące samoocenę - 6 dzieci oraz 
ćwiczenia logorytmiczne -38 dzieci). Mieszkańcy naszej gminy chętnie uczęszczali także na zajęcia 
ruchowe „Zdrowy kręgosłup”, gdzie w grudniu grupa ta liczyła już 17 stałych osób. W CAL Droginia 
udało się nawiązać współpracę z działającymi na tym terenie stowarzyszeniami. Wspólnie 
przygotowano teatrzyk ekologiczny dla dzieci. Społeczność naszej gminy chętnie uczestniczyła w 
warsztatach z rękodzieła – średnio uczęszczało po 16 osób, a także majsterkowania - 15 osób.  
W ramach działalności CAL nawiązano współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy, m. in. 
z Biblioteką Miejską, z którą zorganizowano zajęcia dla dzieci z bajką terapeutyczną.  

Dla CAL 2021 rok był czasem na zaprezentowanie się lokalnej społeczności, jako miejsce otwarte na ich 
potrzeby i propozycje, a dla instytucji i organizacji działających w trzecim sektorze, przekazanie 
gotowości na realizację wielu przedsięwzięć w partnerstwie. 

W ramach powyższych zadań w Centrach Aktywności Lokalnej prowadzone były w 2021 roku zajęcia 
aktywizujące, integracyjne dla mieszkańców oraz NGO z terenu Gminy Myślenice.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę zrealizowanych zajęć przez Zespół Organizowania Społeczności 
Lokalnej w 2021 roku. 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

CAL 
Rynek 27 

 

4 4 27 31 27 15 

CAL 
Droginia 

4 5 7 12 5 9 

Tabela 22 Liczbowe zestawienie zajęć warsztatów itp. organizowanych przez CAL w 2021 roku 

 


