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W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R.
POMOC SPOŁECZNA

DANE ZA ROK 2013; PRZY PUBLIKACJI DANYCH PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁO.
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Struktura osób korzystających z pomocy społecznej 

według form pomocy  
bd

pomoc pieniężna pomoc niepieniężna

zasiłek stały

zasiłek okresowy

zasiłek celowy

inna

a  Rzeczywista liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – każde gospodarstwo domowe ujęto tylko raz bez względu na rodzaj i częstotliwość otrzymanego świadczenia.                        
b  Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia. Liczeni tyle razy, z ilu form pomocy skorzystali.
c  Dane pochodzą ze Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej.
d  Dane pochodzą ze sprawozdania resortowego MPiPS-03.
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korzystających z pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 10 tys. ludności wystąpił 
w powiecie nowosądeckim i gorlickim, 
najniższy zaś w Krakowie i powiecie 
krakowskim.  

W 2013 r. najwyższy wskaźnik osób 
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
(stan w dniu 31 XII)
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DANE ZA ROK 2013; PRZY PUBLIKACJI DANYCH PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁO.

RodzinneSpecjalistyczno-terapeutyczneInterwencyjneSocjalizacyjne Łączące zadania placówek

Placówki

Struktura placówek stacjonarnych pomocy społecznej według typu
(stan w dniu 31 XII)

0,6%

Dom pomocy społecznej

Rodzinny dom pomocy

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom 

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Noclegownia

Schronisko lub dom dla bezdomnych

Pozostałe placówki

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku w ramach działalności 
gospodarczej i statutowej 

Placówki stacjonarne pomocy społecznejb

(stan w dniu 31 XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 2012 2013

Placówki stacjonarne pomocy społecznej.....................................           145                150               160        

   w tym domy pomocy społecznej.................................................             89                  89                 89               

Miejsca.........................................................................................         9244              9428             9865           
Mieszkańcy...................................................................................        8915              9094             9392            

   w tym w placówkach dla osób: 

   niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych, dzieci i młodzieży..        1556              1500             1498           

   niepełnosprawnych fizycznie......................................................            23                  23                 30            

   w podeszłym wieku.....................................................................        1750               1851            1914          

   bezdomnych...............................................................................          946                979             1000          

b  łącznie z filiami.
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pomocy społecznej 14,4% obiektów 
podlegało samorządowi gmin, a 31,3% -
samorządowi powiatów. Dla pozostałych 
54,4% placówek organem prowadzącym 
był organ niepubliczny.

Spośród 160 placówek stacjonarnych

Spośród personelu pracującego 
w zakładach stacjonarnych pomocy 
społecznej w 2013 r. 14,8% stanowiły 
pielęgniarki, 9,2% - wolontariusze, 

 2,4% - fizjoterapeuci i 0,6% - lekarze.
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Uwaga: ze względu na charakter opracowania pominięto lub uproszczono wyjaśnienia, szczegółowe uwagi i notki dotyczące metodologii, źródeł informacji itp., zamieszczone w innych publikacjach US.

DANE ZA ROK 2013; PRZY PUBLIKACJI DANYCH PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁO.
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Struktura wiekowa dzieci do 18 roku życia w rodzinach 
zastępczych według grup 

(stan w dniu 31 XII)
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Struktura rodzin zastępczych według typów
(stan w dniu 31 XII)
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w województwie małopolskim wyniosła 
2150, z czego 787 rodzin zastępczych 
prowadziły osoby samotne, natomiast 
1363 rodz iny  zastępcze by ły  
prowadzone przez małżeństwa.

W 2013 r. liczba rodzin zastępczych

dzieci w wieku do 18 roku życia 
zostało przekazanych z rodzin 
zastępczych do adopcji, co stanowiło 
8,4% dzieci przekazanych do adopcji 
w całym kraju.

W województwie małopolskim 114
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