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PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BRZESZCZE NA LATA 2015 – 2017 

 I. Wstęp

Pomoc rodzinom przezywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

oraz organizację pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Ustawa dokonuje podziału kompetencji,  zadań i działań realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej. Podział ten przedstawia poniższa tabela: 

Gmina Powiat Samorząd Województwa
• Profilaktyka - wspieranie 

rodziny 

• Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

• Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków 

• Adopcja 

• Asystent rodziny 

• Placówki wsparcia 

dziennego, 

• Rodziny wspierające inne 

podmioty lub instytucje 

działające na rzecz dziecka 

i rodziny 

• Rodziny zastępcze i rodzinne 

domy dziecka, 

• Placówki opiekuńczo – 

wychowawcze 

• Usamodzielnienie 

• Organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej (koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej), 

• Ośrodek adopcyjny 

Regionalna placówka 

opiekuńczo – terapeutyczna 

• Interwencyjny ośrodek 

preadopcyjny 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 

należy opracowanie 3 – letnich programów wspierających rodziny. Niniejszy Program Wspierania Rodziny 

w Gminie Brzeszcze na lata 2015- 2017 stanowić ma kompleksowy system wspierania rodzin w Gminie 

Brzeszcze.  Założenia  niniejszego Programu  znajdują  swoje  uzasadnienie  w dokumentach  strategicznych 

na poziomie kraju, województwa i powiatu. 

1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015

Cel główny: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin,

Priorytet 4: „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa” jako działanie określono 

promocję polityki integracji społecznej w tym prorodzinną w zakresie funkcji ekonomicznych, opiekuńczych 

i wychowawczych.

2. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020

Obszar 6 zatytułowany: Bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne, społeczne,

Kierunek  działania  6.3.1  -  wdrożenie  systemowych  form  wsparcia  na  rzecz  dzieci  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie.

3. Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2014 - 2020

Cel strategiczny: wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego i społecznego powiatu Oświęcimskiego.

Priorytet III – Integrująca polityka społeczna
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4. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze

na lata 2011 - 2016

Cel główny: wzrost poziomu integracji społecznej i efektywności rozwiązywania problemów społecznych 

Gminy Brzeszcze,

Cel szczegółowy: zwiększenie efektywności interwencji kryzysowych podejmowanych na rzecz dzieci oraz 

ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.

Rodzina w ujęciu społecznym jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera się 

całe społeczeństwo. Ma ona zasadniczy wpływ na funkcjonowanie człowieka w rolach społecznych oraz 

kształtowanie  jego  tożsamości  i  postaw.  Prawidłowo funkcjonująca  rodzina  daje  jej  członkom poczucie 

bezpieczeństwa  i  wzmacnia  ich  rozwój  osobisty.  Rodzina  jako  pierwsze  i podstawowe  środowisko 

wychowawcze  bezpośrednio  oddziałuje  na  osobowość  dziecka,  przekazując  mu  swój  system  wartości, 

tradycje,  poglądy,  a  co za  tym idzie  ukierunkowuje  na całe  życie.  Zaburzone więzi  rodzinne wpływają 

destrukcyjnie  na  funkcjonowanie  człowieka,  stanowią podstawowe źródło jego deficytów.  W przypadku 

wystąpienia jakiejkolwiek dysfunkcjonalności rodziny, Państwo ma obowiązek zapewnić dziecku specjalną 

ochronę i pomoc w przezwyciężeniu zaistniałej sytuacji. Wszelkie działania podejmowane na rzecz dobra 

dziecka i jego rodziny powinny być ze sobą spójne i uwzględniać prawo do zachowania własnej tożsamości.

Ideą  w  tworzeniu  niniejszego  programu  jest  przekonanie  o  niezastąpionej  roli  opiekuńczej 

i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, roli, którą należy promować i wzmacniać, zwłaszcza wobec 

wyzwań  współczesnego  świata,  a  którą  to  rolę  w  sytuacji  kryzysu  w  rodzinie  należy  ukierunkować 

na wspieranie rodziny dla przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania.

Podstawy prawne programu.

1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity 

Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

2. Ustawa  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2013  roku, 

poz. 182 z późn. zm.)

3. Ustawa  o  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  z  dnia  29  lipca  2005r.  (tekst  jednolity 

Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)

4. Ustawa  o  samorządzie  gminnym  z  dnia  08  marca  1990r  (tekst  jednolity Dz.U.  2013 

poz. 594 z późn. zm.)

5. Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  dnia  26 października 

1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.1356 z późn. zm.)

6. Strategia  Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na  lata  2011 – 

2016.
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II. Diagnoza demograficzno – społeczna Gminy Brzeszcze

Brzeszcze  to  gmina  położona  najdalej  na  zachód  województwa  małopolskiego.  Zajmuje 

powierzchnię  46  km2,  leży  w  paśmie  zurbanizowanych  i  uprzemysłowionych  terenów  województwa 

małopolskiego.  Jest  jedną  z  9  jednostek  samorządu  terytorialnego,  wchodzących  w skład  powiatu 

oświęcimskiego, w tym jedną z czterech gmin w powiecie posiadających status miejsko-wiejski. Do gminy, 

oprócz miasta Brzeszcze, należy pięć sołectw: Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice i Zasole. 

Gmina Brzeszcze wyróżnia się gęstością zaludnienia i wysoką liczbą ludności, która utrzymuje się 

na relatywnie stałym poziomie. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można jednak spadek liczby osób 

w wieku produkcyjnym. Wzrasta natomiast odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci w wieku 

0 – 17 lat) i poprodukcyjnym. Dynamikę tą w latach 2011 - 2013 pokazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1: Liczna mieszkańców Gminy Brzeszcze w latach 2011 -  2013.  (opracowana na podstawie 

danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz danych z Ewidencji Ludności)

Mieszkańcy
Rok

2011 2012 2013
ogółem 21 706 21 675 21 443

W wieku 
przedprodukcyjnym 
(0 -17 lat)

3 790 3463 3 841

W wieku produkcyjnym 14 207 13627 13 725

W wieku 
poprodukcyjnym 3 709 4367 38 77

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku,  w Gminie funkcjonuje 1336 rodzin,  w tym 180 rodzin 

wielodzietnych,  tj.  liczących 3 i  więcej  dzieci.  Szczegółowy podział  struktur rodzin prezentuje poniższa 

tabela:

Tabela  nr  2:  Wykaz  rodzin  z  terenu  Gminy  z  podziałem  na  liczbę  posiadanych  dzieci  (opracowano 

na podstawie danych Ewidencji Ludności)

Typ rodzin Ilość
Rodziny z 1 dzieckiem 376

Rodziny z 2 dzieci 780

Rodziny z 3 dzieci 143

Rodziny z 4 dzieci 28

Rodziny z 5 dzieci 5

Rodziny z 6 dzieci 4

Łącznie: 1336
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Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej na terenie Gminy 

koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, 

aktywizującym  oraz  integrującym  różnorodne  środowiska  na  rzecz  wsparcia  grup  i osób  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Na przestrzeni trzech lat 2011 – 2013 zauważa się spadek liczby rodzin korzystających z pomocy 

społecznej, w tym z pracy socjalnej (po nieznacznym wzroście w 2012 r., kiedy to zwiększono wysokość 

kryteriów dochodowych pomocy społecznej) zarówno w ilości rodzin jak i odsetku w stosunku do liczby 

mieszkańców  Gminy  (tabela  nr  3).  Podobnie  rzecz  ma  się  z  ilością  rodzin  posiadających  dzieci, 

a korzystających z pomocy społecznej – ich liczba na przestrzeni ostatnich trzech lat maleje (tabela nr 4)

Tabela  nr  3:  Liczba  rodzin/  osób  objętych  pomocą  społeczną  (opracowano  na  podstawie  danych  

sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej)

Rok 
2011 2012 2013

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej / Liczba osób w rodzinach

504 / 1212 474 / 1138 449/ 1070

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 457 430 416
W tym wyłączną pracą socjalną 144 132 111

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej w stosunku do liczby mieszkańców 
Gminy

5,6 % 5,8 % 4,9%

Tabela  nr  4:  Typy  rodzin  korzystających  z  pomocy  społecznej  (opracowano  na  podstawie  danych 

sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej)

Typ rodziny Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
Rodziny z dziećmi 189 191 171

w tym z 1 dzieckiem 87 81 66
2 dzieci 64 70 65
3 dzieci 28 31 31

4 i więcej dzieci 10 9 9
Rodziny niepełne 81 74 74

w tym z 1 dzieckiem 39 37 30
2 dzieci 32 25 28
3 dzieci 6 9 12

4 i więcej dzieci 4 3 4
Rodziny emerytów 84 82 74
Osoby samotne 200 192 193

Zmienia  się  odsetek osób w podziale  związanym z powodem korzystania  z  pomocy społecznej. 

Wśród powodów, dla których rodziny korzystają z pomocy społecznej, najczęściej wymienia się ubóstwo 

(tendencja  wzrostowa  na  przestrzeni  ostatnich  trzech  lat),  długotrwała  choroba  (tendencja  wzrostowa), 

bezrobocie  (tendencja  wzrostowa)  oraz  na  czwartym  miejscu:  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  – 

wychowawczych (również wzrost w stosunku do lat poprzednich). Dynamikę na tym polu obrazuje poniższa 

tabela.
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Tabela nr 5:  Powody ubiegania się o pomoc społeczną  (opracowano na podstawie danych sprawozdań 

resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej)

Powód ubiegania się o pomoc 
społeczną

Liczba rodzin w danym roku

2011 2012 2013
Ubóstwo 207 207 234
Bezdomność 17 21 26
Potrzeba ochrony macierzyństwa 65 71 67
Bezrobocie 178 162 188
Niepełnosprawność 135 120 128
Długotrwała choroba 175 163 198 
Bezradność w sprawach opiekuńczo
- wychowawczych

132 140 176

Przemoc w rodzinie 34 23 18
Alkoholizm 70 62 63
Narkomania 3 2 3

Wśród pomocy kierowanej  do  rodzin należy wymienić  wsparcie  finansowe w postaci:  zasiłków 

celowych i pomocy w naturze, zasiłków okresowych, "programu dożywiania".

Jeśli chodzi o "Program dożywianie" to wzrasta ilość osób objętych tym programem (tabela nr 6), 

w szczególności dzieci korzystających z ciepłego posiłku w szkołach i przedszkolach. (w roku szkolnym 

2013/2014 - 101 uczniów, w roku szkolnym 2014/2015 - 98 uczniów) Zauważa się  wzrost dzieci i osób 

spożywających  posiłki  w  stosunku  do  liczby  wypłacanych  zasiłków  na  zakup  żywności.  Program jest 

współfinansowany przez budżet Państwa i będzie kontynuowany w latach 2014 - 2020.

Tabela nr 6:  Świadczeniobiorcy „Programu dożywiania” (opracowano na podstawie danych sprawozdań 

resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej)

Świadczeniobiorcy
Liczba osób

Posiłki Zasiłki
2011 2012 2013 2011 2012 2013

Dzieci do 7 roku 
życia

61 66 71 46 58 50

Młodzież do 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej

116 126 176 101 86 77

Pozostałe osoby 16 21 19 198 195 175
Razem 193 213 266 346 339 302

Koszty realizacji "Programu Dożywianie" stanowią znaczącą pozycję w wydatkach na świadczenia 

z pomocy  społecznej.  W  ramach  tego  programu  finansowane  są  wydatki  na  posiłki  w  szkołach, 

przedszkolach, Noclegowni, wydatki na zasiłki na zakup żywności oraz wydatki na doposażenie stołówek 

szkolnych i przedszkolnych. Kształtowanie się kosztów realizacji Programu w latach 2011 - 2013 prezentuje 

poniższa tabela.
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Tabela nr 7: Wydatki z programu dożywanie (opracowano na podstawie danych sprawozdań resortowych 

Ośrodka Pomocy Społecznej)

2013 2012 2011

Liczba 
osób

wydatki Liczba 
osób

wydatki Liczba 
osób

wydatki
UG UW UG UW UG UW

Posiłki 266 55 160 60 638 213 46 078 66 634 193 41 052 54 606 

Zasiłki 302 37 992 50 088 339 48 372 47 478 346 41 263 39 977 

Doposażenie 11 808 17 711 11 998 16 871 10 073 14 557 

Razem 104 960 147 311 106 448 130 983 92 388 109 140 

ogółem 252 271 237 431 201 528

Kolejną formą wsparcia finansowego rodzin są świadczenia rodzinne w postaci zasiłków rodzinnych 

i dodatków do tych zasiłków oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Od kilku lat Gmina Brzeszcze realizuje program pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku 

szkolnego.  Stypendium  szkolne  może  otrzymać  uczeń  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej, 

wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę  w  rodzinie  w szczególności,  gdy  w  rodzinie  występuje: 

bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka  lub  długotrwała  choroba,  wielodzietność,  alkoholizm  lub 

narkomania,  brak  umiejętności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  gdy  rodzina  jest 

niepełna. Ilość uczniów objętych pomocą w tej formie w latach 2010 -2014 obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 8: Ilość uczniów objętych stypendium i zasiłkiem losowym z podziałem na okresy (opracowano 

na podstawie danych Gminnego Wydziału Edukacji oraz danych Ośrodka Pomocy Społecznej)

okres ilość uczniów, którym przyznano 
stypendium

ilość uczniów, którym wypłacono 
zasiłek losowy

I – VI 2010 57 0
IX - XII 2010 66 5
I - VI 2011 61 4
IX - XII 2011 63 2
I - VI 2012 48 0
IX - XII 2012 95 1
I - VI 2013 73 1
IX - XII 2013 92 2
I – VI 2014 68 4
(We wrześniu 2014 r. wpłynęło 84 wnioski o przyznanie stypendium.)

Od dwóch lat Gmina Brzeszcze realizuje również rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka 

szkolna”,  który  polega  na  dofinansowaniu  zakupu  podręczników  do  kształcenia  ogólnego,  w  tym 

specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach w rodzinach, których kryterium dochodowe, nie 
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przekracza określonego progu dochodowego (w 2013 r. 539 lub 456 zł netto na osobę w rodzinie, w 2014 r. 

539 złotych netto na osobę w rodzinie). W roku szkolnym 2013 / 2014 przyznano wyprawkę 101 uczniom. 

Na rok szkolny 2014 / 2015 wpłynęło 98 wniosków. 

W  lipcu  2014  r.  Zarząd  Województwa  Małopolskiego  podjął  uchwałę  o  realizacji  programu 

„Pierwszy Dzwonek” polegającego na  przyznaniu dotacji  dla  gmin  na udzielenie  wsparcia  dla  uczniów 

z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. 

W Gminie Brzeszcze złożono 32 wnioski o przyznanie dotacji. 

Według  stanu  na  30.06.2014  roku  -  z  Gminy  Brzeszcze  40  dzieci  wychowuje  się  w  pieczy 

zastępczej, z czego dla 32 z nich ustanowiono rodzinę zastępczą, a 8 umieszczonych zostało w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych. 1,04% liczby dzieci w wieku 0 - 17 lat z terenu Gminy wychowuje się więc 

poza  naturalnym  środowiskiem  rodzinnym  z  uwagi  na dysfunkcjonalność  rodziców.  Stwierdzić  należy, 

że dynamika  na tym polu nie  wynika z  faktu powrotu dzieci  do rodzin biologicznych wskutek wzrostu 

kompetencji  wychowawczych  rodziców,  lecz  jest  następstwem  uzyskania  przez  wychowanków  pieczy 

zastępczej  pełnoletności.  Kształtowanie się pieczy zastępczej  w Gminie w latach 2012 – 2014 pokazuje 

poniższa tabela: 

Tabela nr 9:  Wykaz dzieci  z  terenu Gminy umieszczanych w pieczy zastępczej  w latach 2011 -  2014. 

(na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji z PCPR Oświęcim).

rok

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej

Liczba dzieci które uzyskały 
pełnoletność

Liczba dzieci 
które 

powróciły 
do rodziny 

biologicznej

"na starych 
zasadach" "zgodnie z ustawą o 

pieczy zastępczej"
"na starych 
zasadach"

"zgodnie z 
ustawą o pieczy 

zastępczej"rodz. 
zastępcz

a

placówka 
opiek- 

wychow.

rodz. 
zastępcza 

placówka 
opiek - 

wychow.

stan z 2011
26 6 - -

- - -
łącznie: 32 -

2012
26 6 4 1

3 0 0
łącznie: 32 5

2013
23 6 10 6

5 2 0
łącznie: 29 16

I i II 

kwartał

2014

20 2 10 5

1 2 0
łącznie: 24

15

Tak, więc na starych zasadach w pieczy zastępczej na dzień 30.06.14 pozostaje 24 dzieci (za które 

gmina  nie  ponosi  odpłatności)  natomiast  zgodnie  ustawą  o  wspieraniu  rodziny  wg  stanu  na 30.06.14 
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w pieczy zastępczej pozostaje 15 dzieci, za które w zależności od długości okresu umieszczenia w pieczy 

gmina ponosi odpłatność co pokazuje tabela poniżej.

Tabela nr 10: Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w latach 2012 - 2014 (na podstawie danych 

Ośrodka Pomocy Społecznej)

Rok

Kwota odpłatności w złotych
Łącznie Rodzina zastępcza Palcówka 

opiekuńczo - 
wychowawcza.

2012 6 866 3 696 3 170

2013
36 125 13 762 22 363

I i II kwartał roku 2014 26 181 8155 18029

W  marcu  2010  roku  w  Gminie  Brzeszcze  przyjęty  do  realizacji  został  Gminny  System 

Przeciwdziałania Przemocy,  którego utworzenie stanowiło wykonanie zapisów ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy. 

W roku 2013 w ramach  Gminnego Systemu Przeciwdziałania  Przemocy zrealizowano działania 

edukacyjno  -  informacyjne,  na  stronie  internetowej  Ośrodka  w  zakładce  przeciwdziałanie  przemocy 

zamieszczono informacje  na  temat  możliwości  skorzystania  z  pomocy dla  osób uwikłanych w przemoc 

domową  oraz  informacje  o  realizowanych  działaniach  w  ramach  Systemu.  Przeprowadzono  program 

profilaktyczny  na  lekcjach  wychowawczych  w  PZSZiO  Nr.6  Brzeszczach  których  udział  wzięło  191 

uczniów z 9 klas, zwiększono nakład ulotek informacyjnych o formach, możliwościach, zakresie uzyskania 

pomocy w przypadku uwikłania w przemoc. Kontynuowano działania w zakresie ochrony osób doznających 

przemocy.  Z uruchomionej  od 2010r.  infolinii  skorzystali  nie tylko przedstawiciele  instytucji,  ale  przede 

wszystkim  mieszkańcy  (112  osób).  Pracownicy  socjalni  pełnili  popołudniowe  i  weekendowe  dyżury 

w ramach infolinii. Funkcjonowały dwa mieszkania chronione przeznaczone dla ofiar przemocy – z takiej 

formy wsparcia  skorzystała  1  rodzina  2 - osobowa.  W ramach  Systemu  działał  także  Punkt  Informacji 

i Wsparcia w ram,ach którego prowadzona była praca socjalna z osobami doznającymi przemocy i osobami 

stosującymi  przemoc  w  postaci  programu  psychoedukacyjnego,  z  którego  skorzystało  8  osób.  Porad 

prawnych udzielono dla 14 osób,  ze wsparcia  psychologicznego i  psychoterapeutycznego skorzystało 17 

osób. 

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2011 - 2013 obrazuje poniższa 

tabela:
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Tabela nr 11: Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2012 - 2014 (na podstawie danych Ośrodka Pomocy 

Społecznej)

Rok 2013 2012 2011
Liczba interwencji 51 68 77 

Liczba Niebieskich Kart 11 22 37 

Wydatki na realizację Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy wyniosły w 2013r. 60 058 

złotych,  przy  czym  Wojewoda  dofinansował  realizację  zadania  w  kwocie  7  680  zł.  Kształtowanie  się 

wydatków na realizację Gminnego Systemu na przestrzeni trzech ostatnich lat pokazuje tabela nr 12.

Tabela nr 12: Wydatki na realizację Gminnego Systemu Przeciwdziedzina Przemocy w Rodzinie w latach 

2012 - 2014 (na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej)

Wydatki 2013 2012 2011 
Ogółem 60 058 88 358 88 630

w tym:

Środki Wojewody 7 680 22 961 36 186

Środki Gminy 52 378 65 397 52 444

III. Analiza SWOT wsparcia rodziny w Gminie Brzeszcze

S 
(zasoby wewnętrzne – silne strony)

W 
(ograniczenia wewnętrzne – słabe strony)

• Funkcjonujące w Gminie instytucje z obszaru 
polityki społecznej: Ośrodek Pomocy 
Społecznej (w tym Klub Integracji Społecznej, 
3 mieszkania chronione, Centrum 
Wolontariatu, wsparcie specjalistyczne – 
prawne, psychologiczne, terapeutyczne, 
asystenci rodziny), Punkt Konsultacyjno –
Terapeutyczny, Punkt Wsparcia Informacji i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych Problemem 
Przemocy w Rodzinie (w tym gminna infolinia, 
zespół interdyscyplinarny), Pełnomocnik 
Burmistrza Brzeszcz ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, 
Policja, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Fundacja Pomocy 
Społecznej.

• Realizacja programów edukacyjnych, 

• Brak żłobka
• Ograniczone zasoby lokalowe w Gminie
• Ograniczona ilość mieszkań komunalnych
• Ograniczona ilość mieszkań socjalnych
• Brak świetlicy socjoterapeutycznej
• Brak specjalistycznego wsparcia zdrowia 

psychicznego dla dzieci
• Brak zainteresowania osób chcących pełnić 

funkcję rodziny zastępczej lub rodzinnych 
domów dzieci

• Obecność zjawiska wyuczonej / dziedziczonej 
bezradności rodzin korzystających z pomocy 
społecznej

• Duża ilość rodzin, w których występuje problem 
bezradności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych
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profilaktycznych m.in. „Pierwszy Dzwonek”, 
„Stypendia socjalne”, „Wyprawka Szkolna”

• Działania na rzecz społeczności lokalnej – 
współpraca OK – OPS – Samorządy, coroczna 
realizacja kampanii „Czerwiec Aktywnych 
Społeczności”, koła gospodyń wiejskich i 
świetlice środowiskowe w sołectwach .

• Praca instytucji metodą projektów, zgodność ze 
strategiami krajowymi, wojewódzkimi, 
powiatowymi.

• Infrastruktura oświatowa (6 przedszkoli, 6 
szkół podstawowych, 2 gimnazja, 1 szkoła 
ponadgimnazjalna, 1 szkoła dla dorosłych 
kształcących w trybie wieczorowym i 
zaocznym, oferująca kursy zawodowe)

• Duży poziom informatyzacji Gminy
• Zintegrowany system przeciwdziałania 

przemocy w Gminie: telefon alarmowy, zespół 
interdyscyplinarny, punkt wsparcia i informacji 
dla osób do znających przemocy, program 
korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 
przemoc

• Cykliczne programy edukacyjne w szkołach
• Świetlice środowiskowe w sołectwach 

O
(zasoby zewnętrzne -szanse)

T
(ograniczenia zewnętrzne - zagrożenia)

• Ogólnopolska Karta dużej rodziny
• Program "Pierwszy Dzwonek"
• Współpraca z placówkami powiatowymi: 

PCPR, placówki opiekuńczo wychowawcze, 
sąd - kuratorzy, Komenda Powiatowa Policji

• Możliwość aplikowania o środki zewnętrzne 
(krajowe,europejskie,wojewódzkie) - 
dofinansowanie programów

• Lokalna Grupa Rybacka
• Lokalna Grupa Działania
• Obszar "NATURA 2000"

• Niespójne i ciągle zmieniające się przepisy 
prawa

• Niepewna sytuacja największego w Gminie 
pracodawcy Kompanii Węglowej – KWK 
Brzeszcze

• Obecność zjawisk tj.:atomizacja 
rodziny,osłabienie więzi rodzinnych, 
hermetyzacja rodziny, mechanizm 
odpowiedzialności zbiorowej, przerzucanie 
odpowiedzialności za wychowanie i edukację 
dzieci na Państwo i instytucje

IV. Cel główny, cele szczegółowe

Cel główny: 

Stworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji 

rodziny

Cele szczegółowe:

1. Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa

2. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin

3. Promowanie wartości rodziny

4. Integracja form wsparcia specjalistycznego na rzecz rodzin w kryzysie
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5. Wzmocnienie działań interdyscyplinarnych na rzecz rodzin przeżywających trudności

V. Projekty w odniesieniu do celów szczegółowych

Cel szczegółowy I: 

Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa

Projekt:

I.1. Wsparcie finansowe rodzin z problemem ubóstwa

I.2.  Pomoc w dostępie  do  przeszkoli,  współfinansowanie  pobytu  dzieci  z  rodzin  wymagających 

wsparcia

I.3. Realizacja „Programu dożywiania”

I.4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów „ Stypendium szkolne”

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy

I.1. Wsparcie finansowe 
rodzin z problemem 
ubóstwa

- ilość rodzin z problemem 
ubóstwa objętych pomocą 
OPS w ciągu roku 

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

I.2. Pomoc w dostępie 
do przeszkoli, 
współfinansowanie 
pobytu dzieci 
z rodzin 
wymagających 
wsparcia

- liczba dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia 
korzystających z edukacji 
przedszkolnej

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

- Placówki Oświatowe z terenu 
Gminy

I.3. Realizacja 
„Programu 
dożywiania”

- liczba dzieci objętych 
pomocą w formie 
dożywiania w czasie roku 
szkolnego

- liczba dzieci objętych 
zasiłkami dla uczniów 
w okresie wakacji i ferii

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

I.4. Pomoc materialna 
o charakterze 
socjalnym dla 
uczniów 
„ Stypendium 
szkolne”

- liczba dzieci objętych 
wsparciem w formie 
stypendium szkolnego w 
ciągu roku

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

Cel szczegółowy II: 

Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodzin

Projekt:

II.1. Warsztat edukacyjny dla rodziców „ Akademia Kompetencji Rodzicielskich”
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II.2. Kampania informacyjno - edukacyjna o formach opieki nad dzieckiem do lat 3

II.3. Wsparcie asystentów rodziny dla rodzin niewydolnych wychowawczo

II.4. Monitorowanie sytuacji rodzin z problemem bezradności opiekuńczo- wychowawczej

II.5.  Kształtowanie prawidłowych wzorców społecznych dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych poprzez 

współpracę z wolontariuszami „ Starszy brat i starsza siostra”

II.6. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy

II.1. Warsztat edukacyjny 
dla rodziców 
„ Akademia 
Kompetencji 
Rodzicielskich”

- liczba warsztatów

- liczba spotkań w ramach 
warsztatów

- liczba uczestników 
warsztatów

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

- Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Brzeszczach

- Placówki oświatowe z terenu 
Gminy

II.2. Kampania 
informacyjno - 
edukacyjna o formach 
opieki nad dzieckiem 
do lat 3

- liczba informacja na 
stronach internetowych 
UG, OPS, OK.

2015 - 2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

- Urząd Gminy w Brzeszczach

- Placówki oświatowe z terenu 
Gminy

II.3. Wsparcie asystentów 
rodziny dla rodzin 
niewydolnych 
wychowawczo

- Sukcesywne zwiększanie 
liczby zatrudnionych 
asystentów rodziny

- liczba rodzin objętych 
asystą

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

II.4. Monitorowanie sytuacji 
rodzin z problemem 
bezradności 
opiekuńczo- 
wychowawczej

- liczba rodzin objętych 
wsparciem z tytułu 
bezradności w sprawach 
opiekuńczo - 
wychowawczych

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

- Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Brzeszczach

- Placówki oświatowe z terenu 
Gminy

II.5. Kształtowanie 
prawidłowych wzorców 
społecznych dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych 
poprzez współpracę z 
wolontariuszami 
„ Starszy brat i starsza 
siostra”

- liczba wolontariuszy

- liczba dzieci objętych 
wsparciem 
wolontarystycznym

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach, w tym Centrum 
Wolontariatu 

- Placówki oświatowe z terenu 
Gminy
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II.6. Utworzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej

- 1 świetlica
 
- liczba dzieci 
uczestniczących w 
zajęciach w świetlicy

2016-2017 - Urząd Gminy w Brzeszczach

- Organizacja Pozarządowa 

Cel szczegółowy III: 

Promowanie wartości rodziny

Projekt:

III.1 Kampania edukacyjna na rzecz wzmacniania wartości rodziny

III.2. Promocja i realizacja programu „ Karta Dużej Rodziny”

III.3. "Brzeszczańska Karta Dużej Rodziny 3+"

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy

III.1. Kampania edukacyjna 
na rzecz wzmacniania 
wartości rodziny

- liczba artykułów 
w prasie oraz na stronach 
internetowych UG i OPS

- ilość imprez 
integracyjnych w ramach 
Czerwca Aktywnych 
Społeczności

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach (w tym CW i KIS)

- Urząd Gminy w Brzeszczach

- Ośrodek Kultury w Brzeszczach

III.2. Promocja i realizacja 
programu „ Karta 
Dużej Rodziny”

- liczba wydanych Kart 
Dużej Rodziny w ciągu 
roku

2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

- Urząd Gminy w Brzeszczach

III.3. "Brzeszczańska Karta 
Dużej Rodziny 3+"

- liczba wydanych kart 2015-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

- Urząd Gminy w Brzeszczach

- Lokalni partnerzy programu

Cel szczegółowy IV: 

Integracja form wsparcia specjalistycznego na rzecz rodzin w kryzysie

Projekt:

IV.1.  Kontynuacja  systemowego -  interdyscyplinarnego wsparcia  rodzin  z  problemem przemocy 

domowej

IV. 1. Stworzenie spójnej informacji o ofercie specjalistycznej pomocy na terenie gminy

IV. 2. Opracowanie i wdrożenie „Karty specjalistycznego wsparcia”

strona 15/18



PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BRZESZCZE NA LATA 2015 – 2017 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy

IV.1. Kontynuacja 
systemowego - 
interdyscyplinarnego 
wsparcia rodzin 
z problemem 
przemocy domowej

- liczba niebieskich kart

- liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie

- liczba osób korzystających 
z punktu wsparcia i pomocy.

- liczba interwencji

2015 -2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach
- Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie
- Komisariat Policji 
w Brzeszczach
- Straż Miejska Gminy Brzeszcze
- Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
- Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej przy Sądzie Rejonowym 
w Oświęcimiu

IV.2. Stworzenie spójnej 
informacji o ofercie 
specjalistycznej 
pomocy na terenie 
gminy.

- liczba broszur 
informacyjnych

2016-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach
- Urząd Gminy w Brzeszczach
- Placówki oświatowe z terenu 
Gminy
- Ośrodek Kultury w Brzeszczach

IV.3. Opracowanie 
i wdrożenie "Karty 
specjalistycznego 
wsparcia” będącego 
w zasobach OPS 
(np. psycholog, 
terapeuta, mediator, 
prawnik) 

- liczba kart 
specjalistycznego wsparcia

2016-2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach

Cel szczegółowy V: 

Wzmocnienie działań interdyscyplinarnych na rzecz rodzin przeżywających trudności

Projekt:

V.1. Standaryzacja współpracy pomiędzy jednostkami z terenu Gminy w zakresie pomocy na rzecz 

dzieci z rodzin przeżywających trudności.

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy

V.1. Standaryzacja 
współpracy 
pomiędzy 
jednostkami z terenu 
gminy w zakresie 
pomocy na rzecz 
dzieci z rodzin 
przeżywających 
trudności.

- liczba podpisanych 
porozumień o współpracy.

- liczba spotkania dotyczące 
wypracowania standardu

- liczba wypracowanych 
standardów

2017 - Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach
- Placówki Oświatowe z terenu 
Gminy
- Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Brzeszczach
- Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie
- Komisariat Policji w Brzeszczach
- Straż Miejska Gminy Brzeszcze
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- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
- Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oświęcimiu
- Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej przy Sądzie Rejonowym 
w Oświęcimiu

VI. Adresaci Programu

Gminny Program wspierania rodziny adresowany jest do: rodzin zamieszkałych na terenie Gminy 

Brzeszcze,  zwłaszcza  rodzin  doświadczających  problemów opiekuńczo -  wychowawczych,  z problemem 

ubóstwa,  zagrożonych umieszczeniem dzieci  w pieczy zastępczej  oraz rodziny,  którym zostały odebrane 

bądź ograniczone prawa rodzicielskie.

VII. Przewidywane efekty

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągniecie następujących efektów:

• Integracja rodzin z terenu Gminy Brzeszcze

• Zahamowanie wzrostu liczby dzieci kierowanych do różnych form pieczy zastępczej

• Zwiększenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, oraz aktywizacja społeczna rodziców

• Zintegrowanie  działań  na  rzecz  dzieci  i  rodzin  biologicznych,  zagrożonych  wykluczeniem 

społecznym

VIII. Realizatorzy Programu

Koordynatorem  Programu  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Brzeszczach  przy  współpracy 

z instytucjami:

• Urząd Gminy w Brzeszczach

• Placówki oświatowe z terenu Gminy

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzeszczach

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

• Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• Komisariat Policji w Brzeszczach

• Straż Miejska Gminy Brzeszcze

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

• Organizacje pozarządowe
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IX. Źródła finansowania

Zadania  trzyletniego  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  będą  realizowane  i  wdrażane 

etapowo zgodnie z założonym terminarzem i możliwościami finansowymi Gminy. Środki pochodzić będą 

głównie z budżetu samorządu gminnego i jego jednostek organizacyjnych. Zadania ujęte w Programie mogą 

być także finansowane z innych źródeł przewidzianych prawem. 

X. Monitoring i Ewaluacja

Monitoring  będzie  przeprowadzany  celem  określenia  stopnia  realizacji  „Programu  Wspierania 

Rodziny  w  Gminie  Brzeszcze  na  lata  2015  –  2017”  i  optymalizacji  dalszych  działań.  Przedmiotem 

monitoringu  będzie  termin  realizacji  poszczególnych  projektów oraz  ich  wskaźniki.  Monitoring  będzie 

prowadzony jeden raz w ciągu roku w latach realizacji programu tj.: 2015 – 2017.

Celem ewaluacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2015 – 2017” będzie 

ocena  jego  skuteczności  i  efektywności.  Celem  ewaluacji  będzie  analiza  realnego  wpływu  Programu 

na zaspokojenie  zdiagnozowanych  potrzeb.  Badanie  ewaluacyjne  Programu  będzie  przeprowadzone 

na koniec  jego  realizacji.  Za  kryteria  ewaluacji  przyjmuje  się:  skuteczność,  trafność,  efektywność, 

użyteczność i trwałość projektów.

XI Podsumowanie

Gmina  Brzeszcze  od  wielu  lat  realizuje  działania  związane  z  pomocą  na  rzecz  rodzin  i dzieci. 

W obecnym  kształcie  wspieranie  rodziny  wymaga  jednak  skoordynowania  tej  pomocy  oraz 

zintensyfikowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu przywrócenie zdolności do prawidłowego 

wypełniania  funkcji  rodziny.  Niezbędne  jest  przy  tym  także  systematyczne  podnoszenie  świadomości 

społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. 

W realizację  programu  powinny aktywnie  włączyć  się  zatem wszystkie  instytucje  i organizacje 

z terenu Gminy, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny. Wspólne działanie pozwoli bowiem 

na zminimalizowanie  negatywnych  skutków  patologii  wśród  rodzin,  zapewni  poczucie  bezpieczeństwa 

w sytuacjach bezradności oraz stworzy spójny i skuteczny system wsparcia brzeszczańskich rodzin.
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