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WSTĘP 

W ramach projektu „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu 
Myślenickiego” realizowanego przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach dokonano przeglądu działań prozdrowotnych  
realizowanych na terenie Powiatu przez poszczególne organizacje i instytucje,  jak również w 
oparciu o współpracę wewnątrz- i międzysektorową. W pracach nad diagnozą wzięli udział 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i placówek oświatowych zainteresowani 
włączeniem się Obywatelskie Porozumienie na rzecz Zdrowia w Powiecie Myślenickim. 
Przeprowadzona diagnoza dotyczyła następujących potencjałów: 

 dotychczas realizowanych działań, akcji,  wydarzeń i projektów mających  na celu promocję 

zdrowia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych, 

 zasobów ludzkich, materialnych, intelektualnych i finansowych będących w dyspozycji 

poszczególnych organizacji i instytucji, możliwych do wykorzystania w dalszych działaniach, 

 dobrych praktyk z terenu Powiatu Myślenickiego, mogących służyć za przykład dla innych 

instytucji  i organizacji w przyszłości; 

Analiza SWOT przeprowadzona dla działań prozdrowotnych prowadzonych przez każdy typ 
instytucji, pokazuje na komplementarność zasobów poszczególnych sektorów, wskazuje tym 
samym na potencjał współpracy tkwiący w różnorodności i uzupełnianiu się w działaniach.  

Analiza możliwości współpracy, zapisana w 2. części Raportu  powstała w wyniku diagnozy 
zasobów oraz wniosków z badania stanu ochrony i promocji zdrowia w Powiecie Myślenickim 
wykonanego  w ramach niniejszego Projektu. 
 
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu  współpracy  z 
nowymi krajami Unii Europejskiej. 
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Część 1.  DIAGNOZA ZASOBÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I 
SAMORZADÓW Z TERENU POWIATU MYSLENICKIEGO,  W  OBSZARZE PROMOCJI ZDROWIA I 
PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Działania/akcje 
■ Udział w organizacji Powiatowego Dnia  Zdrowia 
■ Udział w Marszu Różowej Wstążeczki organizowanym przez Powiat 
■ Organizacja 5 maja Dnia Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym - PSOUU Myślenice 
■ Warsztaty samobadania w szkołach (profilaktyka raka piersi)  - Stowarzyszenie Hospicyjne Bądźmy Razem  
■ Pogadanki/prelekcje w szkołach na temat wolontariatu; idei hospicyjnej - Stowarzyszenie Hospicyjne 

BĄDZMY RAZEM 

■ Udana organizacja wolontariatu młodzieżowego w Wiśniowej (cykliczne spotkania, szkolenia, 

przygotowania do akcji, organizacja  udziału wolontariuszy w międzynarodowych seminariach dla 

młodzieży o różnorodnej tematyce) - Stowarzyszenie Hospicyjne BADZMY RAZEM 

■ Regularne zajęcia sportowo-rekreacyjne (pływanie, judo, taniec towarzyski, gimnastyka, strzelectwo, 

narciarstwo) – TG Sokół 
■ Organizacja zawodów, turniejów sportowych (pływackie, turnieje tańca) - TG Sokół 
■ Zimowe i letnie obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - TG Sokół, UKSy 
■ Zajęcia piłkarskie w klubach sportowych (piłka nożna i siatkowa) - KS Dalin, UKS Dobczyce, inne  
■ Sportowe zajęcia pozalekcyjne (UKS- ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy) – PSOUU Myślenice 
■ Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych – PSOUU Myślenice 
■ Pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców dzieci upośledzonych- PSOUU Myślenice 
■ Warsztaty terapeutyczne dla rodziców – PSOUU Myślenice 
■ Grupa psychoterapeutyczna dla osób z zaburzeniami osobowości - Stowarzyszenie BUSOLA 
■ Grupa wsparcia dla kobiet- ofiar przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie BUSOLA 
■ Grupa wsparcia dla dzieci po utraci rodziców - Stowarzyszenie BUSOLA  
■ Kolonie letnie dla dzieci, które utraciły bliskich - Stowarzyszenie Hospicyjne BADZMY RAZEM 

■ Grupa korekcyjno- edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie –Stowarzyszenie BUSOLA 
■ Gabinet psychoterapii - Stowarzyszenie BUSOLA 
■ Wypoczynek feryjny/ śródroczny (wyjazdy jednodniowe) młodzieży i dzieci -  Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich w Trzemeśni 

■ prowadzenie warsztatów zdrowego żywienia oraz akcji „Trzy Pokolenia Razem” przez 

Stowarzyszenie „Cepry” w Wiśniowej, cotygodniowe spotkania dla młodzieży zainteresowanej 

fantastyką – Myślenicki Klub Fantastyki 
■ Promocja idei, zasad opieki hospitacyjnej, kontaktu z chorym -  Stowarzyszenie Hospicyjne Bądźmy 

Razem 
■ Organizacja konkursu potraw ekologicznych i regionalnych - LGD Turystyczna Podkowa 
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■ Organizacja akcji i konkursów w obszarze promocji i profilaktyki zdrowia -  LGD Turystyczna Podkowa, 

Stowarzyszenie Hospicyjne BADZMY RAZEM (np. na Dniach Wiśniowej, w ramach kampanii Pola Nadziei) 

■ Organizacja dużych imprez młodzieżowych np. ferie, dzień dziecka, mikołajki – Myślenicki Klub 

Fantastyki, Stowarzyszenie Hospicyjne BĄDZMY RAZEM  

■ Organizacja Dnia Seniora- Stowarzyszenie Hospicyjne BĄDZMY RAZEM 

■ Cykliczna turystyka, spotkania ze specjalistami z zakresu ochrony zdrowia, działania profilaktyczne dla  

Seniorów  - Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Dobczyce, „Odkryj Beskid Wyspowy” 

organizatorzy: Gmina Wiśniowa i Raciechowice oraz Gminy Powiatu Limanowskiego, „Dusiołek Górski” – 

firma Bajer - Sport) 

■ Promocja aktywności fizycznej - Hospicyjna Droga Krzyżowa na Księżą Górę (649 m n.p.m.) – jeden ze 

szczytów w paśmie Ciecienia (prawidłowa jest również wymowa w paśmie Cietnia) w Beskidzie 

Wyspowym. 

■ Działania KGW 

■ Działania OSP  

■ Ekolandia w oczach dziecka niepełnosprawnego – PSOUU 

■ Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i rodziców - PSOUU 

■  Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS:   (arte - terapia) W ramach projektów działania 

artystyczno-integracyjne dla młodzieży, osób niepełnosprawnych , osób starszych jak:  realizacja 

amatorskich filmów połączona z warsztatami fotograficznymi, aktorskimi , tanecznymi, charakteryzacją. 

W ramach działalności odpłatnej - warsztaty rękodzieła- anioły malowane na drewnie, kwiaty z bibuły, 

potrawy regionalne, rekonstrukcja kostiumu historycznego, warsztaty taneczne).  

 

Zasoby materialne i ludzkie 
■ Profesjonalna kadra: nauczyciele, psychoterapeuci, pielęgniarki, ( ologofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, 

logopedzi, neurologopedii, rehabilitanci) – PSOUU, (pielęgniarki środowiskowe, hospicyjne, opieki 

długoterminowej, położne, specjalista zdrowia publicznego, psycholog, rehabilitanci, lekarze) - 

Stowarzyszenie Hospicyjne BADZMY RAZEM  członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy, 

członkowie Gminnych Komisji ds. uzależnień 

■ Koordynatorzy projektów, eksperci od promocji 
■ Przeszkoleni z ratownictwa strażacy z OSP 
■ Instruktorzy trenerzy sportowi  
■ Publikacje, broszury, książki w bibliotece hospicyjnej  
■ Sprzęt medyczny (koncentratory tlenu, ssaki, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, aparaty do pomiaru poziomu 

cholesterolu), rehabilitacyjny (łóżka, materace przeciwodleżynowe, drobny sprzęt rehabilitacyjny), 

pomocniczy (balkoniki, kule, itp…) - Stowarzyszenie Hospicyjne BADZMY RAZEM 

■ Obiekty sportowe (Dobczyce, Myślenice, Wiśniowa - użyczone do dyspozycji organizacji) 
■ Sale konferencyjne, scena (użyczone przez Dom Kultury, Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe w 

Dobczycach i Wiśniowej) 
■ Wolontariusze!!! (w tym wolontariat osób starszych) 
■ Sprzęt: biurowy, audio-wideo, medyczny, gry, sprzęt sportowy itd. 
■ Budynek w którym znajduje się ośrodek zdrowia SIO - Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni 
■ Organizacja zajęć tanecznych: ARTS,  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach  



 

 

                                                     
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 

■ PSOUU: testy specjalistyczne do badań logopedycznych , psychologicznych /DSR, Leitera, badań słuchu: 

Bogdanowicza, badanie mowy: Tarkowskiego, Chętki itp./ 
■  Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS: Instruktorzy (tańca, fotografii, plastyczni, filmowi) z 

doświadczeniem pedagogicznym oraz pracy nastawionej na terapię poprzez sztukę 

 

Środki finansowe 
■ Budżety samorządowe i centralne 
■ Składki członkowskie 
■ 1% (11 organizacji w powiecie) m.in. TG Sokół, PSOUU, Stowarzyszenie Hospicyjne BĄDZMY RAZEM 
■ Darowizny 
■ działalność odpłatna!  
■ Zbiórki publiczne 
■ FIO, Fundusze Szwajcarskie, Fundusze Norweskie, POKL, Dotacje z LGD, PROW, Euroregion Tatry, PFRON, NFZ 

– strategiczni grantodawcy 
■ Sponsorzy 
■ Fundacje prywatne polskie i zagraniczne m.in „Wawel z rodziną”  
■ Fundacja State Strett – Program Wspierania Społeczności 

 

Dobre praktyki 
■ Popularyzacja nietypowych dyscyplin sportowych: łucznicy z Dobczyc  -MGOKIS, narciarstwo alpejskie – P. 

Serafin (Siepraw) prywatna inicjatywa ,narciarstwo biegowe - LKS Osieczany i Wiśniowa , sukcesy pływaków, 

judoków - TG Sokół,  bule –Klub Petanque, paralotniarze - Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego 
■ Doroczny Piknik Paralotniarzy w Wiśniowej  
■ Powiatowe Dni Zdrowia (wykonywanie podstawowych badań: pomiar ciśnienia, glukozy, poziomu 

cholesterolu, określanie wskaźnika BMI i WHR (otyłości brzusznej), warsztaty samobadania, pogadanki na 

temat profilaktyki - Stowarzyszenie Hospicyjne BĄDZMY RAZEM 

■ Marsz Różowej Wstążeczki (profilaktyka raka) - Stowarzyszenie Hospicyjne BĄDZMY RAZEM 

■ Warsztaty samobadania z użyciem fantomu w szkołach, na festynach (profilaktyka raka piersi) Stowarzyszenie 

Hospicyjne BĄDZMY RAZEM 

■ Turnieje rycerskie w Dobczycach  - PTTK Dobczyce 
■ Profesjonalna, stała super wizja działań merytorycznych - Stowarzyszenie BUSOLA 
■ Rajd terenowy na orientację (Gmina Wiśniowa, Centrum Turystyki Aktywnej - firma) 
■ Promocja organizacji - kampania Pola Nadziei, 1%  -Stowarzyszenie Hospicyjne 
■ Ciekawe sposoby aktywizacji osób starszych (tańce, gry zespołowe, spotkania integracyjne, warsztaty 

rękodzielnicze) - UTW Myślenice, Stowarzyszenie Hospicyjne, Uniwersytet Prowincjonalny w Dobczycach  
■ Teatr w Stodole - Dorota Ruśkowska 
■ Gmina Tokarnia – Stowarzyszenie „Jesienny Liść” (osoby 45+) – organizacja wyjazdów na baseny geotermalne 

dla członków stowarzyszenia i innych chętnych osób – 1 raz w miesiącu przez cały rok, organizacja wycieczek 

turystycznych, w tym zagranicznych, wyjazdów do kina, teatru, opery i operetki, spotkań towarzyskich z 

różnych okazji. Jak jest możliwość to realizowane jest to z projektów POKL, pozostałe imprezy pokrywają sami 

uczestnicy. 
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■ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KLIMAS (gmina Tokarnia i Lubień) – organizacja już trzech edycji 

trzydniowego Rajdu Szlakami Walk o Niepodległość 1939 – 1955, podczas którego młodzież 10 – osobowe 

patrole reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z tych dwóch gmin w czasie 

gry patrolowej muszą się wykazać nie tylko wiedzą historyczną, ale przede wszystkim umiejętnością 

udzielania pierwszej pomocy, zachowania w sytuacjach trudnych, ponadto rozwijanie zainteresowań, 

promocja turystyki jako jednej z form spędzania czasu wolnego. 
■ PSOUU  Promocja Zdrowia Dziecka – PSOUU,                                                                                           Konferencja 

na szczeblu powiatu – Wczesne wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego – PSOUU, Zwierzęta w 

Rehabilitacji Dzieci – Ośrodek rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 
■ Fundacja ARTS  - Realizacja amatorskiego filmu ze współpracą międzypokoleniową i z osobami 

niepełnosprawnymi. 
■ Fundacja ARTS - Warsztaty taneczne dla dzieci i rodziców na zamku w Dobczycach w wakacje. 

 

Inne potencjały 
■ Inicjatywy integracji międzypokoleniowej i międzynarodowej : np. międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła, 

spotkania integracyjne – Dzień Seniora z udziałem młodzieży, Dzień Chorych z udziałem młodzieży, wyjazdy 

młodzieży na seminaria międzynarodowe o różnorodnej tematyce (np. wolontariat, zrównoważony rozwój) w 

ramach współpracy z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży - Stowarzyszenie Hospicyjne BADZMY RAZEM, 

Projekt „3 Pokolenia Razem” realizowany przez Stowarzyszenie „Cepry” w Wiśniowej 

■ Realizacja amatorskiego filmu ze współpracą międzypokoleniową i z osobami niepełnosprawnymi, warsztaty 

taneczne dla dzieci i rodziców na zamku w Dobczycach w wakacje, warsztaty rękodzieła i tańca - z członkami 

stowarzyszenia w Bjerringbro oraz z twórcami ludowymi z powiatu myślenickiego). 

■ Znani sportowcy: Sylwia Jaśkowiec, Agnieszka Szwarnóg,  – olimpijka, chód sportowy, bierze udział  w 

spotkaniach  w szkołach,  promuje  sport  i zdrowy styl życia wykluczający sięganie po środki psychoaktywne, 

Krzysztof Włosik- łucznik, olimpijczyk,  promuje sport i zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

przy MGOKiS w Dobczycach, Karolina Kosek – siatkarka, Anna Szafraniec – kolarstwo górskie,  

■ Zasoby ludzkie /pracownicy o wysokich kwalifikacjach zatrudnieni w PSOUU 

 

 analiza SWOT dla  ngo 
  

 Silne strony 

  

 Słabe strony 

  

■ Profesjonalna, specjalistyczna kadra (dot. 
części organizacji) 

■ Wolontariusze 
■ Silna struktura organizacyjna (dot. części 

organizacji) 
■ Stałe źródła finansowania (dot. części 

organizacji) 

■ Brak stałych źródeł finansowania 
(niestabilność finansowa) 

■ Trudności lokalowe 
■ Niewystarczająca wiedzy o potencjalnych 

źródłach finansowania i możliwości 
pozyskiwania środków 

■ Problemy z dobraniem metod działania, 
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■ Wysoki poziom motywacji i zaangażowania 
■ Dobra znajomość lokalnych potrzeb, 

możliwość sprawnego, szybkiego dotarcia do 
lokalnego środowiska, Dobra współpraca ze 
środowiskiem lokalnym, aktywizowanie 
środowiska lokalnego  

■ Wiele kanałów komunikacji 
■ Pełne zaangażowanie w realizacje zadań 

zleconych związanych z celami statutowymi 
organizacji-misyjność organizacji, 
wykorzystanie wolontariuszy, świetna 
znajomość specyfiki miejsca działań.   
Działanie projektowe – możliwość  
sfinansowania i pozyskiwania środków na 
działania organizacji, niezależność od 
instytucji samorządowych, możliwość 
rozwoju organizacji poprzez poznawanie 
głównych idei i nurtów jakimi kierują się 
grantodawcy. Projekty wzmacniają 
kreatywność członków organizacji . Działania 
projektowe sprzyjają współpracy i rozwijają 
ta współpracę pomiędzy organizacjami, 
instytucjami, mieszkańcami i ludźmi 
sprzyjając rozwojowi kapitału społecznego. 

  

  

pomysłów na akcje itp. (przywiązanie do 
standardowych pomysłów na działania)  

■ Trudność utrzymania „pasji” wolontariuszy 
(niewystarczające umiejętności współpracy z 
wolontariuszami) 

■ Dotychczasowe działania nie zawsze trafiają 
do adresatów, są niewystarczająco 
nieskuteczne,  

■ Słaba promocja organizacji 
■ Słaba współpraca między organizacjami 

działającymi w zakresie promocji i 
profilaktyki zdrowia 

■ Słaba struktura organizacyjna (dot. części 
organizacji) 

■ Działanie projektowe – brak powtarzalności, 
brak cykliczności, jednorazowe działania – 
brak ich kontynuacji, sięganie po środki nie 
związane z celami statutowymi, 
niewystarczająca ilość zewnętrznych źródeł 
finansowania na działania związane z misją , 
uzależnienie od projektów. Brak środków na 
wkłady własne lub brak środków na projekty 
refundowane 

  

  

 Szanse 

  

 Zagrożenia 

  

■ Lepsze wykorzystanie promocji organizacji 
przez wspólne działania 

■ Rozszerzenie współpracy z JST i między 
organizacjami 

■ Wymiana dobrych praktyk, wzajemne 
wsparcie organizacji 

■ Moda na zdrowy tryb życia 
■ Możliwość uzupełnienia działań - wspólnie 

można zapewnić kompleksową opiekę w 
różnych formach przez różne organizacje dla 
tych samych beneficjentów (profilaktyka, 
terapia, wsparcie) 

■ Realizacja Konwencji o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych /szcz. Art: 24,25. 

■ Wzmocnienie organizacji i samorządów 
poprzez lepsze wykorzystanie własnych 
potencjałów, usprawnioną komunikację 

■ Wymiana wiedzy skutkująca większym 
napływem środków do regionu 

■ Wzrost wiarygodności organizacji w oczach 
samorządu i mieszkańców 

■ Nowy okres programowania środków 
unijnych (zmiany zasad i źródeł finansowania 
i wynikająca z tego trudność w dostosowaniu 
się)  

■ Zagrożenie związane  z nieobiektywnymi  
kryteria podziału środków finansowych  
przez grantodawców wynikające z braku 
rzetelnej diagnozy sytuacji i potencjału 
różnych NGO 

■ Niestabilność źródeł finansowania 
■ Bunt młodzieńczy objawiający się negacją 

zdrowego trybu życia 
■ Finansowanie zajęć głównie dla dzieci, 

ograniczone środki dla dorosłych i innych 
grup 

■ Niewystarczająca ilość czasu na dodatkowe 
działania 

■ Braki w posiadaniu środków finansowych na 
realizację zadań statutowych 

■ Przy braku wsparcia - wypalanie się liderów 
organizacji, zamykanie organizacji, 
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■ Wzrost wartości proponowanych działań 
proponowanych przez organizacje 
spowodowane wysokim poziomem 
współpracy i dodatkowymi środkami 

  

rozwiązywanie placówek gdzie beneficjenci 
tracą miejsce gdzie mają zapewnioną 
kompleksową opiekę -  (Psouu kolo w 
Myślenicach) 

■ Brak cykliczności działań w organizacjach co 
przekłada się na spadek wiarygodności 
organizacji 

■  Strata środków, które mogłyby napłynąć do 
regionu 

■  Niska wartość proponowanych działań 
proponowanych przez organizacje 
spowodowana niskim poziomem współpracy 
i brakiem środków 

  

 
 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

Działania/akcje 
■ Programy profilaktyczne:  Program Ograniczania następstw Palenia Tytoniu w Polsce – Przedszkolaki 5 -6 latki 

„Czyste Powietrze wokół nas” Szkoła Podstawowa KL I -III „Nie Pal Przy mnie proszę” Kl. V- VI oraz Gimnazja I 

– III, Program zapobiegania nadwadze i otyłości, promowanie aktywności fizyczną „ Trzymaj formę” młodzież 

gimnazjum oraz szkoła podstawowa kl v-vi. Szkoły ponadgimnazjalne młodzież klas I profilaktyka raka szyjki 

macicy „Wybierz życie- pierwszy krok”, ochrona zdrowia mieszkańców polski przed szkodliwym działaniem 

dymu tytoniowego „odświeżamy nasze miasta tob3cit (tobacco free cities)” projekt realizowany od 1 

października 2011 do 30 września 2013. Realizacja programu przez PSSE Myślenice wraz  z placówkami 

oświatowymi w załączniku:  „Program Profilaktyczny Gimnazjum w Tokarni” 
■ Przedstawienia i widowiska związane z profilaktyką   
■ Konkursy dla uczniów dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki, ”Wiem co jem” konkurs promujący zasady 

zdrowego żywienia Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu , 

“Trzymaj formę” (organizowany przez Sanepid, dotyczący prawidłowego odżywiania się), szkolne konkursy 

np. plastyczne na plakat promujący niepalenie papierosów,   
■ Spotkania, pogadanki z ratownikami, strażakami, pielęgniarką, policją 
■ Działania realizowane w ramach projektów unijnych,  

○ Gimnazjum w Tokarni projekty w ramach POKL: 
  „Szkoły Jagiellońskie”, „Multimedi@lna szkoła”, „Szkiełko i Oko”, „Laboratorium Kariery”, 
„Wypasione Ferie” – zajęcia rozwijające i pogłębiające zainteresowania uczniów, przygotowujące do 
wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia w zakresie: 
samooceny, poczucia własnej wartości, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zachowania się w 
sytuacjach wywołanych agresją, mowa ciała itd.,  zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna na 
basenie połączona z nauką pływania, jazda konna, nauka tańca, aerobik dla uczniów i rodziców, gry 
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zespołowe dla uczniów i rodziców, wyjazdy na wyciąg narciarski, organizacja imprez i zawodów 
sportowych, wycieczki), poprawa wyposażenia szkoły w pomoce dydakt. 

■ Szkolenia dla nauczycieli i uczniów  m.in szkoła młodych ratowników (organizowana przez Powiat) 
■ dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne m.in. gimnastyka korekcyjna, wyjazdy na basen, ZGS 
■ Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych 
■ Działalność kół ZHP przy szkołach (m.in. promocja turystyki) Wiśniowa, Myślenice 
■ Wycieczki, obozy, zielone szkoły, ferie na miejscu i wyjazdowe organizowane przez różne instytucje  
■ Działalność PTTK przy szkołach, 
■ Koła Wolontariatu, Klub Ośmiu,  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte 

Cassino w Lubniu , Gimnazjum w Tokarni: szkolne Koło Wolontariatu „Wystarczy chcieć”, ZPO w Wiśniowej, w 

Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach 

■ Akcje charytatywne 
■ Akcje krwiodawstwa (Lubień, Myślenice) 
■ Działalność Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych prowadzona przy szkole podstawowej w 

Krzczonowie 
■ Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne  - szkoła Tokarnia, Zajęcia logopedyczne, psychologiczne, 

terapeutyczne, rehabilitacyjne – OREW Myślenice /PSOUU/ 
■ Młodzieżowe Drużyny OSP 
■ Działalność Drużyn Oldbojów w Piłce Siatkowej (rodzice, powstała Liga Mistrzów Piłki Siatkowej Oldbojów, 

rozgrywane są mecze towarzyskie, cały rok drużyny rodziców trenują na hali sportowej (osobno kobiety, 

osobno mężczyźni) 

 

Zasoby materialne i ludzkie 
■ Boiska- orliki: orlik w Lubień,  Gmina Tokarnia: Orlik w Tokarni, boiska trawiaste ogólnodostępne w każdej 

miejscowości oraz przy każdej szkole;  
■ Sale gimnastyczne: ZOIS Lubień, Gmina Tokarnia: hala sportowa przy Gimnazjum w Tokarni, sale 

gimnastyczne przy szkołach: SP2 w Tokarni, ZPO w Krzczonowie, SP w Skomielnej Czarnej 
■ Biblioteki przy szkołach 
■ Kryta pływalnia w Myślenicach 
■ Ścieżki zdrowia m.in na Zarabiu  
■ Bazy dydaktyczne szkół 
■ Stołówki szkolne 
■ Pomoce naukowe w szkołach 
■ Gabinety specjalistyczne w szkołach (stomatologiczny- Krzczonów w gm.Tokarnia, Wiśniowa, psycholog- 

Tokarnia, Myślenice) 
■ Pielęgniarki w szkołach 
■ Specjaliści: logopedzi, psychologowie, neurologopedii, tyflopedagodzy,  terapeuci zajęciowi, 

ologofrenopedagodzy, rehabilitanci – OREW Myślenice /PSOUU/ 

 

Dobre praktyki 
■ Stowarzyszenie przyjaciół osób niepełnosprawnych w Krzczonowie, Tokarnia (jako stowarzyszenie powołane 

przy szkole) 
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■ Akcja krwiodawstwa w Lubniu i Myślenicach 
■ Zajęcia sportowe dla rodziców: w Gimnazjum w Tokarni: cały rok -  drużyny oldbojów: Piłka Siatkowa dla 

kobiet i mężczyzn, okresowo aerobik (przeważnie w sezonie zimowym), mecze towarzyskie oldbojów, Gminne 

zawody sportowe itd 
■ OREW:  Zajęcia warsztatowe /wyjazdowe/ organizowane dla rodziców dzieci upośledzonych intelektualnie,  

Turnusy rehabilitacyjne organizowane dla dzieci niepełnosprawnych, Organizacja „Zielonej Szkoły” dla dzieci 

niepełnosprawnych, Organizowanie Olimpiady Sportowej z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej 

Intelektualnie 
■ Zajęcia integracyjne pozalekcyjne  dzieci i młodzieży  szkolnej z seniorami- Stowarzyszenie Integracji Rodziny 

„WIĘŻ” w Dobczycach.  

 

Środki finansowe 
■ Środki UE 
■ Środki gminne, powiatowe 
■ Sponsorzy 
■ Środki z akcji, festynów 
■ Granty 
■ Nagrody 
■ Dochody z najmu lokali będących w dyspozycji szkół, np. sal sportowych  
■ NFZ, PFRON 
■ parafie 

Inne potencjały (współpracy)  
■ Współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi 
■ Sportowe zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie w których biorą udział uczniowie Wykwalifikowana 

kadra 

 

Sojusznicy 
■ Samorządy, szczególnie wydziały Promocji Zdrowia Powiatu  
■ Parafie 
■ Policja 
■ Lekarze, służba zdrowia 
■ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkohowych 
■ Ośrodki Pomocy Społecznej 
■ Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 
■ Rodzice, Rady Rodziców 
■ OSP 
■ Kluby sportowe 
■ Organizacje pozarządowe 
■ Sanepid,  
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 analiza SWOT dla placówek oświatowych 
  

 Silne strony 

  

 Słabe strony 

  

■ Wykwalifikowana i zaangażowana kadra 
■ Baza oświatowa, infrastruktura (sale, boiska, 

sale gimnastyczne) 
■ Kapitał ludzki  - uczniowie, rodzice 
■ Dobra współpraca ze środowiskiem 
■ Dobry, szybki przekaz informacji szkoła-> 

uczeń-> rodzice 
■ Współpraca z Radami Rodziców 
■ Aktualne strony internetowe szkół (w gminie 

Tokarnia wszystkie, Gimnazjum w Tokarni: 
www.tokarnia.edu.pl, 

■ Umiejętność zarządzania projektami i 
pozyskiwania środków we współpracy z 
samorządami (Gmina Tokarnia: Gimnazjum 
w Tokarni i wszystkie pozostałe szkoły) 

  

■ Ograniczone środki finansowe 
■ Ograniczony dostęp do specjalisty (dentysta, 

logopeda, psycholog) 
■ Niewystarczająca infrastruktura turystyczna 

(brak schronisk w szkołach jako bazy 
noclegowej) 

■ Bariery mentalne (bierna postawa, myślenie 
stereotypowe niektórych nauczycieli i 
rodziców)  

■ Brak nadzoru nad jakością zorganizowanego  
żywienia w szkołach (catering, plastikowe 
naczynia, sklepiki szkolne, automaty z 
napojami, słodycze) 

  

   
  

 Szanse 

  

 Zagrożenia 

  

■ Środki UE 
■ Program profilaktyki w powiecie 
■ Moda na zdrowie, na wspólne spędzanie 

czasu w rodzinach 
■ Otwartość instytucji do współpracy na rzecz 

promocji zdrowia w szkołach (np. policja w 
Myślenicach) 

■ Pracownik ds. pozyskiwania środków UE w 
gminie, który pomaga pisać projekty dla  

■ Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
np. przy pisaniu projektów 

  

■ Ograniczone możliwości dotarcia do 
mieszkańców powiatu (bez dzieci w wieku 
szkolnym) 

■ Utarte stereotypy myślowe, trudność w 
dotarciu do osób starszych 

■ dezintegracja środowiska 
■ Zagrożenia cywilizacyjne 
■ Niewystarczająca ilość czasu na dodatkowe 

działania 

  

 
 

 

 

http://www.tokarnia.edu.pl/
http://www.tokarnia.edu.pl/
http://www.tokarnia.edu.pl/
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SAMORZĄD TERYTORIALNY 

Projekty/programy: 
■ Ustawowe zadania samorządów 

● Ochrona zdrowia psychicznego (powiat/gmina) 
● Przeciwdziałanie przemocy (powiat/gmina) 
● Przeciwdziałanie uzależnieniom (gmina) 
● Choroby cywilizacyjne (powiat/gmina) 

■ Aktywność fizyczna, Sport -> konkursy i wsparcie dla NGO (gminy, powiat) 
■ Zdrowe odżywianie -> konkury i wsparcie dla KGW (gminy/powiat) 
■ Programy profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia realizowane w powiecie myślenickim – programy 

wieloletnie, programy z wykorzystaniem technologii medycznej (Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Myślenicach 

Akcje: 
■ Powiatowe Dni zdrowia  
■ Biała niedziela, badania krwi (powiat/gminy) 
■ Marsz różowej wstążki (Powiat) 
■ Kampania profilaktyki uzależnień  (Powiat) 
■ Kampanie – palenie tytoniu (gminy) 
■ Spotkania integracyjne na Zarabiu (PCPR) 
■ Dożywianie dzieci 
■ Myślenickie Spotkania Integracyjne na Zarabiu (organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myślenicach, Domy Pomocy Społecznej Harbutowicach, Trzemeśni, Pcimiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Harbutowicach z filiami Myślenicach i Dobczycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu)  

 

Źródła: 
■ Budżety samorządów (powiatowych i gminnych) 
■ Firmy, sponsorzy 
■ Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
■ Środki unijne i inne fundusze (POKL, Norweskie,  NMF, MF, EOG) 
■ Programy Regionalne 
■ Środki NFZ 
■ PFRON 
■ Animator sportu, NZOZy, SPZOZy 

 

Współpraca 
■ Konsulenci regionalni 
■ Inne samorządy 
■ Parafie  
■ Organizacje pozarządowe 
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■ Służba Maltańska 
■ PSP i OSP z Powiatu 
■ Harcerze i zuchy 
■ Szkoły 
■ Gospodarstwa agroturystyczne 

 

Zasoby 
 Współpracujące organizacje pozarządowe  

 Wolontariusze działający przy samorządach 

 Gabinety stomatologiczne (Powiat) 

 Poradnie specjalistyczne w powiecie myślenickim, w tym poradnie specjalistyczne w SP ZOZ Myślenice 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (stacjonarna opieka zdrowotna) , 

zmodernizowane Oddziały w SP ZOZ Myślenice 

 Biblioteki samorządowe 

 Boiska sportowe  i hale sportowe  

 Place zabaw dla dzieci 

 Ośrodki kultury 

 Centrum Wodne ,,Aquarius" w Myślenicach, baseny letnie (sezonowe) w Dobczycach i Myślenicach, kąpieliska 

Górny Jaz i Dolny Jaz w Myślenicach, korty tenisowe 

 Lądowisko całodobowe dla śmigłowców sanitarnych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 

 Powiatowy Informator Medyczny ( był opracowany na 2012 r. przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia planuje wydanie 

przedmiotowego Informatora również w 2013 r.) 

 

 analiza SWOT dla samorządów 
  

 Silne strony 

  

 Słabe strony 

  

■ W miarę stały budżet na wybrane działania 
■ Możliwość pozyskania środków 

pozabudżetowych (możliwość zapewnienia 
wkładu własnego, wyspecjalizowana kadra 
do pisania i realizacji projektów) 

■ Wykwalifikowana kadra merytoryczna 
znająca się na tematyce profilaktyce i 
promocji zdrowia  

■ Duża aktywność Powiatu Myślenickiego w 
realizacji programów profilaktycznych (w 
stosunku do innych powiatów) 

■ ład organizacyjny – procedury, regulaminy 

■ Ograniczone możliwości finansowania 
projektów profilaktycznych (łatwiej 
przekonać radnych do projektów 
inwestycyjnych) 

■ Konieczność redukcji wydatków 
■ Niewystarczająca współpraca z NGO 
■ Niewystarczająca ilość czasu „ważne” 

przegrywa z „pilnym” 
■ Niewystarczające kontrakty na  świadczenia 

zdrowotne zawierane z NFZ 
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itp. 
■ Zasoby materialne (Powiat: sala obrad, 

sprzęt elektroniczny, sale, budynki, namiot, 
fantomy) 

■ Władztwo decyzyjne, „autorytet urzędu” 

■ Liderzy lokalni związani z samorządem 

■ Zasoby  ludzkie  - przygotowanie zawodowe 
liderów z samorządów (powiat, gminy)  
działających w obszarze  promocji i 
profilaktyki zdrowia na terenie powiatu 
myślenickiego 

  

   
  

 Szanse 

  

 Zagrożenia 

  

■ Fundusze z UE i inne 
■ Ustawodawstwo wspierające 

wdrażaniu programów zdrowotnych i 
promocji zdrowia 

■ Polityczne zapowiedzi działań 
odgórnie zalecających działania zdrowotne 
np. wycofanie kolorowych napojów, chipsów 
ze sklepików szkolnych 

■ Programy zdrowotne w mediach 
■ Poprawiająca się współpraca z NGO 
■ Moda na „niepalenie”, zdrową 

żywność, sport, taniec, spędzanie czasu 
wolnego w gospodarstwach 
agroturystycznych z ekologiczną żywnością 

■ Kreowanie mody na aktywny i 
zdrowy styl życia z udziałem środków 
masowego przekazu oraz przedstawicieli 
środowisk opiniotwórczych 

■ Dobry poziom edukacyjny na 
wszystkich szczeblach  

■ Lepsze zrozumienie problemów 
przez samorządy 

■ Rozwijanie współpracy i 
współfinansowanie programów 
profilaktycznych przez powiat i gminy 

  

■ Promocja zdrowia nie jest wpisana 
do zadań gminy w ustawie samorządowej 

■ Choroby cywilizacyjne „w natarciu” 
– coraz więcej potrzeb, coraz mniej środków 

■ koniec okresu programowania 
środków unijnych- brak dotacji i projektów  

■ Mnogość przepisów, niespójność 
przepisów prawnych, częste zmiany 
przepisów 

■ Kadencyjność, odmienne wizje 
polityczne  

■ Zagrożenia uzależnieniami 
■  
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Część 2.   ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE PROMOCJI ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 

W wyniku diagnozy zasobów oraz analizy wniosków z badania stanu ochrony i promocji zdrowa w 
Powiecie Myślenickim, zespół pracujący na rzecz Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia 
sformułował następujące potencjalne obszary współpracy, które następnie zostały rozwinięte w 
Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Zdrowia: 
 
CEL 1 
Wzmocnienie współpracy między   podmiotami działającymi w powiecie myślenickim na rzecz 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych  
ZADANIA:  

1. BIEŻACA WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH 

FORUM ZDROWIA 

2. WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ I REALIZACJI PROJEKTÓW W ZAKRESIE 

PROMOCJI ZDROWIA 

3. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWA 

 
 

CEL 2  
Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów związanych z promocją  zdrowia  
ZADANIA:  

1. OPRACOWANIE BAZY ZASOBÓW INSTYTUCJI/ ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJACYCH W 

RAMACH FORUM ZDROWIA   ORAZ USTALENIE ZASAD WZAJEMNEGO UDOSTĘPNIANIA 

ZASOBÓW.  

 
CEL 3 
Wzmocnienie kompetencji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
wśród przedstawicieli instytucji i organizacji, które takie zadania realizują 
ZADANIA:  

1. WYMIANA INFORMACJI I EDUKACJA W RAMACH FORUM ZDROWIA.  

 
CEL 4 
Zwiększenie efektywności działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
realizowanych na terenie powiatu myślenickiego  

ZADANIA: 

2. MASOWE WYDARZENIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA  

3. BADANIA PROFILAKTZCYNE NA CO DZIEŃ  

4. PROMOCJA AKTYWNEGO SPOSÓBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU WŚRÓD  RÓŻNYCH GRUP 

WIEKOWYCH  
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5. PROMOCJA ZDROWEGO  ODŻYWIANIA 

6. PROMOCJA DOBREGO SAMOPOCZUCIA (DOBROSTAN PSYCHICZNY) 

 


