
 

  

SPRAWOZDANIE 

Z  DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA  POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W  BRZESZCZACH 

ZA 

2018 ROK 

 

 
Brzeszcze marzec 2019 

 



 

WPROWADZENIE ............................................................................................................................. 3 

1. Poziom i struktura wydatków w 2018 roku ............................................................................. 5 

2. Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów Ośrodka ..................................... 8 

3. System wsparcia finansowego rodzin. ................................................................................... 10 

3.1 Świadczenia z pomocy społecznej .................................................................................. 11 

3.2 Świadczenia rodzinne ..................................................................................................... 14 

3.3 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...................................................................... 16 

3.4 Dodatki mieszkaniowe .................................................................................................... 17 

3.5 Dodatki energetyczne ..................................................................................................... 18 

3.6 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) ........................... 18 

4. System wsparcia niefinansowego. ......................................................................................... 19 

4.1. Pomoc rodzinie ............................................................................................................... 19 

4.2. Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym ............................................................... 20 

4.3 Karta  Dużej Rodziny ....................................................................................................... 22 

4.4 Reintegracja społeczna i zawodowa ............................................................................... 22 

4.5 Bezdomność .................................................................................................................... 24 

4.6 Mieszkania chronione ..................................................................................................... 27 

4.7 Centrum Wolontariatu ................................................................................................... 28 

4.8 Przemoc w rodzinie ........................................................................................................ 28 

4.9 Zespół Interdyscyplinarny ............................................................................................... 33 

4.10 Projekt konkursowy  w ramach RPO „ Wiem więcej, potrafię  więcej” ......................... 34 

4.11 Ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej za 2017r. ............................................. 35 

4.12 Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej ................................................................................ 36 

5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. ......................... 38 

5.1 Wprowadzenie ................................................................................................................ 38 

5.2 3-letni Program wspierania rodziny ............................................................................... 39 

5.3 Dzieci w  pieczy zastępczej ............................................................................................. 45 

5.4 Asystenci rodzin .............................................................................................................. 46 

5.5 Placówki wsparcia dziennego ......................................................................................... 47 

6. Podsumowanie – zamierzenia na 2019r. ............................................................................... 48 



 

WPROWADZENIE 

               Obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej nakłada na Dyrektora Ośrodka art.110 ust.9 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją odpowiedzialną za realizację przede wszystkim 

zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek jest 

również inicjatorem działań o charakterze pomocowym, przy jednoczesnym wzroście 

aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów i trudności życiowych, mających 

na celu wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego. 

Podstawowym celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja 

i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez: 

• systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej 

• podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin 

i integracji ich ze środowiskiem 

• reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• ocena zasobów jak również zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej 

System działań wspomagających rodziny obejmuje różne instrumenty zarówno finansowe jak 

i niefinansowe nie tylko z zakresu pomocy społecznej, ale również z zakresu świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

dodatków mieszkaniowych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy, 

pomocy materialnej dla uczniów /stypendiów/, posiłkując się w realizacji tak wielu zadań 

ponad kilkudziesięcioma  ustawami . 



 

Dokumenty programowe wyznaczające długofalowe przedsięwzięcia mające na celu 

osiągnięcie zmian na rzecz zapewnienia mieszkańcom warunków przeciwdziałającym 

marginalizacji i wykluczeniu to: 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Brzeszcze na lata 2016-

2021 

• Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Gminie Brzeszcze na lata 2016-2021 

• Program Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018-2020 

Wskazany w Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Brzeszcze na 

lata 2016-2021  cel generalny brzmi: „Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych 

i materialnych warunków sprzyjających ograniczeniu obszarów wykluczenia społecznego”. 

Cel ten  skupia wysiłki Ośrodka we wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych 

potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

 

 

 



1. Poziom i struktura wydatków w 2018 roku 

Budżet gminy  na rok 2018 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach 

i w dziale 852 – pomoc społeczna po zmianach został wykonany w następującej wysokości: 

 

      Plan                        Wykonanie                        %       

   

Ogółem:                                             20 505 792                          19 819 818     96,70 

w tym:   własne                                   4 797 536                            4 112 060   85,71 

              zlecone                                 15 708 256                          15 707 758   99,99 

 

Źródła finansowania : 

 

budżet państwa        16 316 254                           79,57% 

budżet gminy               3 871 154                           18,84% 

środki EFS                        318 384                             1,55% 

 

 

Łączna kwota  dotacji z budżetu Państwa w roku 2018 wyniosła 16 315 254 złote w tym do 

zadań własnych wyniosła kwotę 607 998 złotych, a do zadań zleconych  -  15 708 256  złote. 
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Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 

 

Dział Rozdział Nazwa       Plan Wykonanie % 

 852 85202 

85203 

85205 

85213 

85214 

85215 

85216 

85219 

85220 

85228 

85230 

85295 

85415 

Domy Pomocy społecznej 

Ośrodki wsparcia - schronisko 

Przeciwdziałanie przemocy 

Składki zdrowotne 

Zasiłki i pomoc w naturze 

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 

Zasiłki stałe 

Utrzymanie Ośrodka 

Mieszkania chronione 

Usługi opiekuńcze 

Pomoc w zakresie dożywiania 

Pozostała działalność 

Pomoc materialna dla uczniów 

183 500 

148 622 

68 446 

44 034 

389 452 

306 593 

378 300 

1 666 327 

2 000 

331 792 

186 688 

536 081 

35 417 

178 806 

132 330 

59 852 

34 878 

304 483 

235 967 

248 580 

1 552 259 

911 

321 609 

101 525 

479 232 

33 207 

97,4 

89,0 

87,4 

79,2 

78,2 

77,0 

65,7 

93,2 

45,6 

96,9 

54,4 

89,4 

93,8 

 855 85195 

85501 

85502 

85503 

85504 

85508 

85510 

Ochrona zdrowia 

Świadczenia wychowawcze 500+ 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

Karta Dużej Rodziny 

Wspieranie rodziny( Dobry start-300+) 

Rodziny zastępcze 

Placówki opiek. wychowawcze 

4 998 

10 318 037 

4 762 776 

443 

882 286 

105 000 

155 000 

4 998 

10 317 995 

4 737 632 

399 

844 380 

89 520 

141 256 

100 

99,9 

99,5 

90,1 

95,7 

85,9 

191,1 

  Razem 20 505 792 19 819 818 96,7 

          

 

 

 

 

 

 

 

     



Wydatki z podziałem na świadczenia określone w poszczególnych ustawach 

 

Ustawa 

dotycząca 
Formy pomocy 

Wydatki 

2018 2017 

 Pomocy społecznej 

 

 

Realizacja świadczeń 

- zad. własne 

- zadania zlecone 

 

3 377 760 

1 827 

 

 3 172 538 

1 523 

Świadczeń opieki 

zdrowotnej 

-składki zdrowotne 

-koszty obsługi 

34 879 

4 998 

34 306 

4 794 

Świadczeń rodzinnych,  

funduszu alimentacyjnego, 

-realizacja świadczeń 

-koszty obsługi 

4 268 995 

452 142 

4 344 669 

 232 105 

Świadczeń wychowawczych 

500+ 

Ustawa „za życiem” 

 

Ustawa 300+ dobry start 

-realizacja 

- koszty obsługi  

- realizacja świadczeń 

- koszty 

- realizacja świadczeń 

- koszty 

10 163 695 

154 300 

16 000 

495 

720 000 

24 070 

10 324 204 

130 372 

16 492 

- 

Dodatkach mieszkaniowych 

i dodatkach 

energetycznych 

Realizacja świadczeń 

Koszty  obsługi 

235 823 

144 

 

246 698 

157 

Wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej 

Karta  Dużej Rodziny 

Koszty pobytu w RZ. 

Koszty asyst. rodz. 

koszty 

230 776 

100 310 

399 

184 420 

 89 935 

444 

Pomoc materialna dla 

uczniów 

Realizacja świadczeń 33 206 44 764 

Ogółem   19 819 818 18 827 422 

 

 

Powyższa tabela pokazuje, ze największą pozycję w 2018 r. stanowiły wydatki z ustawy 

o świadczeniach wychowawczych, następnie świadczeń rodzinnych, i z ustawy o pomocy 

społecznej. Ponadto nastąpił wzrost świadczeń skierowanych do rodzin o świadczenia 

z programu „dobry start”, którego to świadczenia nie było w poprzednich latach. 

 

 

 

 



2. Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów Ośrodka 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej określa organizację, zadania, rodzaje 

świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przyznawania. Pomoc społeczna 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych potrzeb, 

a osoby i rodziny  są zobowiązane do współpracy w rozwiązywaniu tej trudnej sytuacji. 

Mówiąc o wykluczeniu społecznym mamy na myśli brak lub ograniczenie możliwości 

uczestnictwa  ludzi w wielu aspektach życia społecznego. W tym kontekście populacja ludzi 

korzystających z pomocy społecznej już stanowi grupę osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W roku 2018 pomocą społeczną objętych było w gminie Brzeszcze 403 rodziny tj. 773 osoby 

w tych rodzinach. W stosunku do liczby mieszkańców gminy wg stanu na koniec grudnia 

2018r. wynoszącej  21 123 osoby, liczba osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 

3,65%  i zmniejszyła się w stosunku do roku 2017, kiedy wynosiła  osób tj. 3,8 %.                                   

                                              

                                               Rodziny objęte pomocą społeczną 

 

                      Wyszczególnienie 2018 2017 2016 2015 

Liczba rodzin objętych pomocą 

Liczba rodzin objętych pomocą finansową i rzeczową 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 

Liczba zawartych kontraktów 

403 

205 

198 

56 

394 

244 

150 

37 

375 

262 

113 

87 

400 

294 

106 

63 

W 2018r. nieznacznie wzrosła  liczba rodzin objętych wsparciem w stosunku do roku 2017. 

I nie są to rodziny z dziećmi, lecz osoby samotne, co pokazuje tabela dotycząca typów rodzin 

korzystających ze wsparcia . 

Populacja rodzin korzystających z pomocy społecznej jest różnorodna ze względu na 

liczebność gospodarstw domowych, wiek, typy rodzin jak i problemy, które je dotykają. 
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Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej 

                               Typy rodzin 2018 2017     2016    2015 

Rodziny z dziećmi: 

W tym: 

 - z 1 dzieckiem 

 - z 2 dzieci 

 - z 3 dzieci 

 - z 4 i więcej dzieci 

101 

 

49 

30 

18 

4 

113 

 

48 

42 

20 

3 

127 

 

50 

51 

20 

6 

141 

 

41 

70 

24 

6 

Rodziny niepełne 

W tym: 

 - z 1 dzieckiem 

 - z 2 dzieci 

 - z 3 dzieci- 

 - z 4 i więcej dzieci 

33 

 

15 

10 

6 

2 

41 

 

19 

12 

8 

2 

48 

 

20 

18 

8 

2 

67 

 

25 

28 

13 

1 

Rodziny emerytów i rencistów 64 68 67 72 

Osoby samotne 205 202 176 177 

W 2018r. najliczniejszą pozycję w typach rodzin stanowiły rodziny z 1 dzieckiem. Niestety 

wzrasta z roku na rok liczba osób samotnych, które skorzystały ze wsparcia Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

        Jeśli chodzi o problemy, które dotykają rodziny i które jednocześnie stają się powodami   

ubiegania się o pomoc to są one wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Poniższa 

tabela pokazuje, które to problemy stanowiły w katalogu przyznawanych form pomocy 

najliczniejszą pozycję. 

                                                   Powody ubiegania się o pomoc 

                                Powody 
Liczba rodzin 

2018 2017 2016 2015 

Ubóstwo  

Bezdomność  

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

Bezrobocie 

Niepełnosprawność 

Długotrwała choroba 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

Przemoc w rodzinie 

Alkoholizm 

Narkomania 

118 

23 

15 

43 

112 

160 

106 

4 

33 

4 

151 

27 

28 

61 

118 

193 

134 

3 

45 

4 

167 

27 

42 

94 

129 

177 

152 

4 

51 

0 

193 

25 

58 

138 

124 

190 

151 

3 

61 

0 

W 2018r. najliczniejszą pozycję jeśli chodzi o powody stanowiła długotrwała choroba,  

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  



3. System wsparcia finansowego rodzin. 

Instrumenty pozwalające na wspomaganie osób czy rodzin zawarte są w wielu ustawach 

zabezpieczenia społecznego. Są to świadczenia z ustaw o: 

- pomocy społecznej,  

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  

- dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,  

- stypendia szkolne, 

- świadczenia wychowawcze 500+, 

- wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- świadczenia z programu „dobry start”. 

W każdym z wymienionych instrumentów obowiązuje inne kryterium dochodowe 

uprawniające do świadczeń.       

Kryteria dochodowe 

ustawa 
Kryterium dochodowe 

Osoba samotna Osoba w rodzinie 

Ustawa o pomocy społecznej              701 zł 528 zł 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych      674 zł lub  764 zł 

Ustawa o świadczeniach z fund. alimentacyjnego                       725 zł 

Ustawa o świadczeniach wychowawczych  800 zł lub 1200 zł 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych   1 039 zł                    1 455 zł 

Ustawa o systemie oświaty / stypendia/ 701zł                        528 zł 

             Na najniższym poziomie pozostaje w dalszym ciągu kryterium dochodowe w ustawie 

o pomocy społecznej. Wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a na osobę 

w rodzinie wynosi 528 zł. 

            W ustawie o świadczeniach rodzinnych i dodatkach do tych świadczeń obowiązuje 

kryterium 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko 

niepełnosprawne.   

            Kolejne pod względem wysokości jest kryterium w ustawie o pomocy osobom 

uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wynosi ono 725 zł na osobę 

w rodzinie. 

Od kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci, która 

określa warunki i tryb nabywania prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie dziecko w wieku do 18 roku życia 

bez względu na dochód, a na pierwsze dziecko jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 800 złotych lub 1 200 złotych jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko 

niepełnosprawne. 



            Od lipca 2018 został wprowadzony Program „dobry start” tzw. 300+ przeznaczony na 

wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. 

            Najwyższe kryterium zostało określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych 

i wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej 1545zł, a na osobę w rodzinie 1802 zł. 

           W ustawie o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów obowiązuje kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. 

 

3.1 Świadczenia z pomocy społecznej 

W 2018 r. świadczeniami z pomocy społecznej  zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej  

objęto 273  rodziny tj.  368 osób w tych rodzinach. 

 

Zasiłki celowe – są to świadczenia pieniężne przyznawane na konkretny cel, głównie na 

zakup odzieży, obuwia, opału, leków, dopłat do mediów, opłat za pobyt dziecka 

w przedszkolu. Z tej formy wsparcia w 2018 skorzystało. 145   rodziny tj. 292  osoby w tych 

rodzinach. 

Zasiłki okresowe -  są to zasiłki przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym, 

a uzyskiwanym dochodem. Ośrodek otrzymuje dotację celową na tzw.  część gwarantowaną 

w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a uzyskiwanym dochodem. Z tej 

formy wsparcia skorzystało 91 rodzin tj. 168 osób w tych rodzinach na łączną kwotę 92 846 zł. 
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Najważniejsze wydatki na świadczenia z pomocy społecznej



Zasiłki stałe -  są przyznawane z tytułu niepełnosprawności /znaczny lub umiarkowany 

stopień/ lub ze względu na wiek. W 2018r zasiłki stałe otrzymywały  64 osoby. Średnia 

wysokość zasiłku w skali miesiąca wynosiła 467 złotych. Na tę formę wsparcia zadań 

własnych obowiązkowych gmina również otrzymała dotację Wojewody w wysokości  

248 580 złotych.        

                                                

                 Znaczącą pozycję w wydatkach na świadczenia z pomocy społecznej stanowiły 

wydatki na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 

W ramach tego programu finansowane były wydatki na posiłki w szkołach, przedszkolach, 

Schronisku,  wydatki na zasiłki na zakup żywności. 

Łączna wartość Programu wyniosła w 2018r.   -  101 525 zł 

W tym:                               posiłek                       -    39 221 zł 

                                            zasiłek                       -    62 304 zł 

Na realizację Programu Gmina Brzeszcze otrzymała podobnie jak w latach poprzednich 
dotację z budżetu Państwa i tak: 
 

budżet gminy                    37 208  zł   

budżet państwa                    64 317  zł   

razem 101 525 zł    

Wydatki z Programu dożywiania: 

 

2018 2017 

L. 

osób 

                       wydatki L. osób wydatki 

ogółem UG UW  ogółem UG UW 

Posiłki 83 39 221 11 890  27 331 110 60 234 18 969 41 265 

Zasiłki 98 62 304 25 318 36 986 92 67 582 27 540 40 042 

Razem   101 525 37 208 64 317  127 816 46 509 81 307 

Ogółem   101 525   127 816 

                                            

Świadczeniobiorcy Programu dożywiania. 

Świadczeniobiorcy 

Liczba osób 

Posiłki Zasiłki 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Dzieci do 7 r. życia 21 28 46 12 6 2 

Młodzież do ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 
44 62 105 24 27 28 

Pozostałe osoby 18 20 20 62 59 57 

Razem 83 110 171 98 92 87 



W 2018r. gmina uczestniczyła w dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności.  Wspólnie z Fundacją Pomocy Społecznej jako  

lokalną organizacją pozarządową  na podstawie spisanego porozumienia pomocą objęto 175 

rodzin wydając 25280 kg żywności  na łączną wartość 118 237 złotych. Oprócz dystrybucji 

paczek Fundacja przeprowadziła warsztaty edukacji ekonomicznej, żywieniowej przez 

trenerów Banku Żywności. Gmina współfinansowała koszty tej dystrybucji w wysokości 8 000 

złotych, na co składały się wydatki na wynagrodzenia dla osób rozładowujących transport, 

wynajem magazynu do przechowywania żywności, media. 

     Wysoką pozycję pod względem wysokości wydatków w budżecie Ośrodka zajmują wydatki 

ponoszone za pobyt mieszkańców skierowanych i umieszczonych w domach pomocy 

społecznej. W 2018 r. Ośrodek opłacał  pobyt za 10 osób, wydatkując kwotę 178 806 zł. Od  

2005r. skierowano i umieszczono w Domach pomocy społecznej 22 osoby, które ze względu 

na stan zdrowia, niepełnosprawność,  wiek nie mogły samodzielnie funkcjonować w swoim 

środowisku. Tylko w 2018r. skierowano do DPS-ów 4 osoby, a łącznie gmina ponosiła opłatę 

za 10 mieszkańców skierowanych i umieszczonych w DPS-ch. Średnio w 2018r. Ośrodek 

dopłacał  do 1 osoby umieszczonej w DPS-ie 2224 zł przy średnim pełnym poziomie kosztu 

pobytu wynoszącym 3030 zł. Podkreślić należy, że każda osoba umieszczona w domu 

pomocy społecznej ponosi odpłatność w wysokości do 70 % swoich dochodów, pozostałą 

różnicę  do pełnego kosztu pokrywa rodzina lub gmina. 
 

Koszty pobytu mieszkańców gminy w DPS-ch 

Rok Liczba skierowań i umieszczeń Kwota odpłatności gminy w zł 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

4 

5 

3 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

4 

15 524 

73 454 

109 658 

124 710 

148 647 

136 011 

162 907 

184 860 

211 745 

170 036 

158 202 

154 175 

162 286 

178 806 

 

 

 

 



Wykaz Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają mieszkańcy gminy: 

Nazwa DPS-u Rodzaj DPS-u 
Liczba 

umiesz-
czonych 

Przekrój 
wiekowy 

Pełny 
koszt 

pobytu 

średnia kwota 
jaką dopłaca 
gmina za m-c 

DPS „Śliżowy 

Potok” Żywiec 

Dla przewlekle 

somatycznie chorych 
3 54-85 2 862,80 2 018,38 

DPS  Kalwaria 

Zebrzydowska 
Dla psychicznie chorych 2 33-48 2 929,00 2 345,35 

DPS Bulowice Dla psychicznie chorych 2 49-67 2 912,00 2 238,40 

DPS Bobrek Dla  umysłowo chorych 1 22 3 417,00 2 524,42 

DPS Cieszyn Dla osób starszych 1 80 3 300  1 966,92 

DPS Borzęcin 
Dla osób somatycznie 

przewlekle  chorych 
1 59 3 200 2 773,33 

 

Łącznie na wszystkie świadczenia z pomocy społecznej wydano 1123 decyzje 

administracyjne. 

 

 

3.2 Świadczenia rodzinne 

System świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń obok świadczeń z pomocy 

społecznej służy wspieraniu rodzin w zabezpieczeniu potrzeb związanych z wydatkami na 

utrzymanie dzieci. Obowiązujące w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryterium 

dochodowe wynosi 674 zł lub 764 zł, jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko 

niepełnosprawne.  

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

• świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

• świadczenie rodzicielskie 

• świadczenia wychowawcze 500+ 

• świadczenie jednorazowe z ustawy „za życiem” 

• świadczenie z programu „dobry start”(300+) 

Realizacja tych świadczeń odbywa się w oparciu o dotację z budżetu państwa z uwagi,  że jest 

to zadanie zlecone gminie i która w 2018r. wyniosła  15 708 256  złote.                                   

                                                     

 

 



Wydatki na świadczenia rodzinne 

Wyszczególnienie 

2018 2017  2016 

l. świad. kwota L. świad. kwota l. 

świad. 
kwota 

Zasiłki  rodzinne 7887 874824 7726 869 918 7747 845 494 

Dodatki do zasiłków w 
tym: 

3070 406036 3 006 394 162 2997 402 636 

- z tyt. urodzenia dziecka 51 49316 48 44 491 77 58 076 

- z tyt. urlopu 
wychowawczego 

225 81684 201 74 530 218 82 056 

- z tyt. samotnego 
wychowywania 

294 56983 324 61 992 319 59 435 

- z tyt. kształcenia i 
rehabilitacji 

484 46736 401 40 251 268 26 742 

-z tyt. podjęcia nauki poza 
miejscem zamieszkania 

580 38576 623 40 740 620 39 321 

-z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego 

453 42091 436 41 927 483 46 752 

- z tyt. wychowywania 
dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

983 90651 973 90 231 1012 90254 

Jednorazowa zapomoga z 
tyt. urodzenia dziecka 

156 156000 150 150 000 167 167 000 

Świadczenie rodzicielskie 553 505811 669 615 292 614 555 701 

Zasiłki pielęgnacyjne 4395 694995 4 181 639 693   4 108 628 524 

Świadczenia pielęgnacyjne 713 1046691 595 827 593 522 677 473 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

14 7680 24 12 480 33 16 706 

Zasiłek dla opiekuna 33 16673 50 26 000 64 33 280 

Jednorazowe świadczenie 
„za życiem” 

4 16000 4 16 000 - - 

Świadczenia wychowawcze 
500+ 

20394 10170195 20 731 10 324 204 15 176 7 571 900 

Świadczenia z programu 
300+ 

2400 720000 - - - - 

Razem 39619 14614902 37 136 
        
34213 875   28 431 10 496 078 

 

Od roku 2016  rodziny są wspierane  2 rodzajami nowych świadczeń. Są to: 

-  świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł  miesięcznie ( przez 52 tygodnie, nie 

obowiązuje kryterium dochodowe)  dla osób które urodziły dziecko ,a nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego czyli m.in. bezrobotni, studenci, rolnicy, a także osoby zatrudnione na 

podstawie umów cywilno-prawnych.   

 



Drugim rodzajem wsparcia jest: 

 -  świadczenie wychowawcze 500+. Przysługuje na każde drugie dziecko bez względu na 

dochód, a na pierwsze dziecko jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych 

lub 1200 złotych jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Należy wspomnieć o kolejnym wsparciu finansowym rodzin mianowicie jest to jednorazowe 

świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” wynoszące 4 000 

złotych, które od stycznia 2017r. przysługuje rodzinom z tytułu urodzenia się dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu.   

       Od lipca 2018r. został przyjęty rządowy program „dobry start” tzw. 300+ przeznaczony 

na wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Świadczenie  w wysokości 300 zł na każdego ucznia   przysługuje bez względu na 

dochód rodziny.   

W 2018r. świadczenia rodzinne pobierały  964  rodziny na kwotę 3 724 707 złotych. Wydano 

1391   decyzji. 

Świadczenia wychowawcze 500+ pobierało 1470  rodzin  dla 2860  dzieci. Wydano 1623 

decyzje. Wypłacono 20 394 świadczenia  na kwotę 10 170 195 złotych. 

Natomiast świadczeń rodzicielskich wypłacono dla 81  osób na kwotę 505 811 złotych. 

Wydano 83 decyzje. 

 Wypłacono 4 świadczenia dla 4 rodzin na kwotę 16 000 złotych z ustawy „za życiem” 

Świadczenia „300+” złożone zostały 1793 wnioski, wydano 1783 informacji o przyznaniu 

świadczenia,  ( nie wydaje się w tym przypadku decyzji) wypłacono 2400 świadczeń na kwotę 

720 000 złotych. 

 

3.3 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Pomoc osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów to kolejna forma wsparcia rodzin 

z dziećmi. W sytuacji, kiedy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów zasądzonych 

wyrokiem Sądu nie otrzymuje bieżących i zaległych alimentów, a egzekucja tychże świadczeń 

okazuje się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy, osoba uprawniona spełniając 

kryterium dochodowe określone w ustawie, wynoszące 725 złotych na osobę w rodzinie 

może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia 

z Funduszu wypłacane są w wysokości zasądzonych alimentów nie więcej niż 500 złotych na 

osobę uprawnioną. 

W 2018r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano dla 137  osób uprawnionych 

wypłacając 1404 świadczenia na kwotę 565 711 złotych. Wydano 150 decyzji. 

Zarejestrowanych jest 313 dłużników z czego 20 zmarło, 22 dłużników spłaciło wszystkie 

swoje zobowiązania. Pozostaje 271 dłużników  alimentacyjnych w tym na terenie gminy 172, 

a poza terenem gminy 99 . 

W stosunku do dłużników podejmowane były następujące działania: 



• skierowano wezwania do 34 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia 

wywiadów alimentacyjnych i złożenia oświadczeń majątkowych 

• przekazywano komornikowi 32 informacje z wywiadów alimentacyjnych mających 

wpływ na bezskuteczną egzekucję świadczeń  

• przekazano Policji 45 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z art.209KK 

• przesyłano do Prokuratora 16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników na 

podstawie art.209 KK 

• skierowano 1 wniosek do Starosty Oświęcimskiego o podjęcie działań w celu 

odebrania praw jazdy dłużnikom 

• przesyłano 8 pism do Powiatowego Urzędu Pracy w celu aktywizacji zawodowej 

dłużników alimentacyjnych 

• zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby 

bezrobotne 

• wydano 8 decyzji uznających  dłużników za osoby uchylające się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

• przekazano do 4 Biur Informacji Gospodarczej 11 informacji o uznaniu osób 

zobowiązanych do alimentacji za dłużników alimentacyjnych. 

Łączne należności gminy od  dłużników alimentacyjnych na koniec 2018r. wynoszą 7 614 750 

złotych w tym : budżet państwa – 5268 161 złotych oraz budżet gminy 2 346 589 złotych. 

W 2018r. gmina odzyskała od dłużników alimentacyjnych kwotę 233 301 złotych w tym 

budżet gminy 93 785  złotych.  

3.4 Dodatki mieszkaniowe 

Kolejna forma wsparcia dla  rodzin realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej to dodatki 

mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni dochód z ostatnich trzech 

miesięcy nie przekracza 125 % najmniejszej emerytury /1287zł/ na osobę w rodzinie lub 

175% /1802 zł/ na osobę samotną, przy czym brane są również pod uwagę metraż 

mieszkania oraz wydatki takie jak: energia, woda, nieczystości. 

W 2018r. przyjęto  i rozpatrzono 164 wnioski o dodatek mieszkaniowy i wydano 168 decyzji 

/w tym:   2 decyzje uchylające, 1 decyzja zmieniająca, 2 decyzje pozostawiające wniosek bez 

rozpatrzenia/. Przeprowadzono 24 wywiady na potwierdzenie sytuacji dochodowej 

i mieszkaniowej osób ubiegających się o dodatek. 

Świadczenia z dodatków mieszkaniowych 

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 

Przyjęte i rozpatrzone wnioski 

Wydane decyzje 

Odmowy 

Udzielone świadczenia 

Koszt udzielonych świadczeń 

164 

168 

0 

1014 

228 602 

186 

193 

0 

1093 

238 824 

204  

209 

3 

1 252 

272 127 



Tabela poniżej przedstawia liczbę przyznanych dodatków mieszkaniowych wg ich wysokości:                                              

                                          Wysokość dodatków mieszkaniowych 

Kwota dodatku 2018 2017 2016 

Do  50 zł 

Od  51 do 100 zł 

Od  101 do 200 zł 

Od  201 i więcej zł 

5 

7 

65 

85 

 8 

13 

67 

96 

17 

12 

67 

104   

 

3.5 Dodatki energetyczne   

To kolejna forma wsparcia finansowego dla rodzin jaka zgodnie z ustawą Prawo 

energetyczne przysługuje od stycznia 2014r. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej lub gazu, który ma przyznany dodatek mieszkaniowy i który 

posiada umowę kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej lub gazu. Jest przyznawany na 

czas pobierania dodatku mieszkaniowego tj. 6 miesięcy 

 

Liczebność 

gospodarstw 

Wysokość dodatku 

energetycznego w zł. 

Liczba przyznanych 

dodatków /Liczba  

świadczeń 

Wydatki 

1 osobowe            11,36 35/162 1 868 

2-4 osób            15,77 62/276 4  421 

Powyżej 4 osób            18,93                       15/56 1 076 

Razem                      112/504 7 365 

 

Na realizację tego zadania zleconego gminie otrzymywana jest dotacja Wojewody w ramach 

której ponoszone są również koszty realizacji zadania w wysokości 2% wypłaconych 

dodatków. W kwocie 7 365 zł zawarta jest kwota 144 zł na koszty obsługi. Wydano 113 

decyzji przyznających dodatki energetyczne dla  53  rodzin. 

 

3.6 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) 

          Ośrodek Pomocy Społecznej  przejął realizację zadania w postaci udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów od miesiąca kwietnia 2014r. na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXXVIII/384/2014 z dnia 27.03.2014r. Pomoc ta 

udzielana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydanym na tej podstawie 

regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminy 

Brzeszcze. Ta forma wsparcia ma na celu wyrównanie w miarę możliwości dostępu do 

edukacji dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy 

społecznej. Zgodnie z Regulaminem stypendium  szkolne wynosi 186 złotych przy dochodzie 



powyżej 250 złotych na osobę w rodzinie lub 124 złote przy dochodzie do 250 złotych na 

osobę w rodzinie. Zgodnie z Regulaminem na wniosek rodzica może być przyznane 

stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny ( w 2018r.  nie przyznano zasiłku szkolnego). 

Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła w 2018r. kwotę 33 207 złotych w tym dotację 

Wojewody w wysokości 26 565 złotych oraz środki własne w wysokości 6 642 złotych. 

Wydano 40 decyzji administracyjnych przyznających stypendia. 

 

Stypendia za okres Liczba uczniów Kwota 

I –VI   2018 33 20 165 

IX – XII  2018 32 13 042 

Razem 65 33 207 

 

4. System wsparcia niefinansowego. 

W ustawie o pomocy społecznej mianem pracy socjalnej określa się działalność zawodową 

mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.   

 

 

4.1. Pomoc rodzinie 

W roku 2018 pracą socjalną objęto 377 rodzin tj. 724 osoby w tych rodzinach, przy czym  dla 

198 rodzin była  to wyłączna praca socjalna. 

Podstawowym narzędziem w pracy socjalnej jest rodzinny wywiad środowiskowy, przy 

pomocy którego dokonywana jest analiza sytuacji życiowej rodziny, jej zasobów, przyczyn 

trudności w zaspakajaniu swoich potrzeb życiowych. W roku 2018 przeprowadzono 768 

rodzinnych wywiadów środowiskowych będących podstawą do przyznawania w formie 

decyzji administracyjnych różnych form wsparcia zarówno finansowego jak i niefinansowego. 

                                                  

Narzędzia pracy socjalnej 

                   Wyszczególnienie 2018 2017 2016 

Liczba przeprowadzonych wywiadów w tym: 

- środowiskowe 

- alimentacyjne 

- dla innych instytucji pomocy społecznej 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych 

746 

664 

51 

31 

56 

786 

674 

86 

26 

64 

903 

811 

63 

29 

87 



 

Należy w tym miejscu powiedzieć kilka słów o wielu innych działaniach skierowanych do 

klientów Ośrodka, służących ich wspieraniu. Są to: 

 

1. Terapia rodzinna – forma wsparcia realizowana przez zatrudnionego 

psychoterapeutę w formie spotkań indywidualnych z osobami, rodzinami mająca na 

celu pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych 

z dziećmi. W 2018r. udzielono 157 porad oraz 55 porad udzielonych przez psychologa 

oraz 7 badań i opinii do celów orzeczniczych. 

2. Mediacje rodzinne -  mają ma celu rozwiązywanie sporów, konfliktów szczególnie 

wśród rodzin z dziećmi, z osobami w podeszłym wieku. Pracownik posiadający 

uprawnienia mediacyjne bezstronnie pomaga określić kwestie sporne, wypracowuje 

wzajemne, akceptowane przez strony konfliktu porozumienia. W roku 2018 

z mediacji rodzinnych skorzystały 2 rodziny .   

 

 

4.2. Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym 

Zarówno ustawa o pomocy społecznej jak i stworzona na jej podstawie Strategia Integracji 

i Rozwiązywania Problemów Społecznych w swoich zapisach określają wsparcie dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

Wsparciem finansowym dla osób starszych /ukończony 60 i 65 rok życia/, 
niepełnosprawnych są: 

• zasiłki stałe /świadczenia z pomocy społecznej/ 

• zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki 

dla opiekuna  /świadczenia z systemu świadczeń rodzinnych/ 

Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie niefinansowe to są to: 

• usługi opiekuńcze 

• kierowanie do domów pomocy społecznej 

• projekt skierowany do seniorów „Teraz seniorzy” 

 

Usługi opiekuńcze - ta forma wsparcia w pomocy społecznej przyznawana jest decyzją 

administracyjną na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w oparciu 

o art.50 ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze przysługują osobom starszym, 

chorym, niepełnosprawnym, zwłaszcza samotnym, które mają trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu w swoim środowisku zamieszkania. Osoby korzystające z usług 

opiekuńczych ponoszą odpłatności w zależności od uzyskiwanych dochodów. Od I 2016r. 

stawka za godzinę usługi wynosi 22 złote zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.  W roku 2018 

usługami objętych było  27 środowisk świadczonych  przez 7 opiekunek domowych 

zatrudnionych w Ośrodku. Dochody z odpłatności za zrealizowane usługi były przekazywane 

na dochody gminy i wyniosły one w 2018r.  62 054 złote.   



 Usługi opiekuńcze 

                          Wyszczególnienie 2018 2017 2016 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 27 26 28 

Odpłatności przekazywane na dochody gminy 62 054 49 926 47 290 

 

Jeżeli rodzina, gmina nie są w stanie zapewnić całodobowej opieki w formie usług 

opiekuńczych osobom starszym i chorym, to za ich zgodą można takie osoby umieścić 

w Domach Pomocy Społecznej. Jak pisaliśmy wyżej od 2005r. gmina poprzez Ośrodek 

Pomocy Społecznej skierowała i umieściła w domach pomocy społecznej 22 osoby /12 osób 

w tym czasie zmarło/  i w 2018r. gmina  ponosiła odpłatność za 10 osób  wydatkując za pobyt 

mieszkańców gminy  w domach pomocy społecznej  kwotę  178 174 złote 

         W stosunku do osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności 

pracownicy socjalni wypełniają specjalne druki wywiadu, a jeśli zachodzi taka konieczność     

psycholog sporządza opinie psychologiczne. W wyniku orzeczonego znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby takie mogą ubiegać się o zasiłek stały 

spełniając kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej lub zasiłek 

pielęgnacyjny z systemu świadczeń rodzinnych. 

         Należy podkreślić współpracę Ośrodka z organizacjami pozarządowymi pracującymi 

z osobami niepełnosprawnymi takimi jak Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp”, 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, 

Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach. 

          W  2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej  kontynuował realizację projektu socjalnego  pn. 

„Teraz seniorzy”. Była to  II część projektu skierowanego do osób w wieku 60+.  W projekcie 

udział wzięło 40 osób, mieszkańców 3 sołectw tj. Skidzinia, Wilczkowic i Zasola. Seniorzy   

w ramach projektu skorzystali z poszerzonych warsztatów  komputerowych , 2 prelekcji pod 

nazwą „Bezpieczny senior w Internecie” prowadzonych przez  funkcjonariuszy Policji 

i pracownika socjalnego, wzięli udział w międzypokoleniowym spotkaniu z uczniami Szkoły 

Podstawowej nr.2, a także został zorganizowany dla uczestników projektu wyjazd do teatru. 

Należy podkreślić, że niniejszy projekt objęty jest Gminnym Programem Rewitalizacji. 

           W 2018 r. gmina Brzeszcze   przystąpiła do współpracy w realizacji projektu 

„Małopolski Tele-Anioł”. Projekt Województwa Małopolskiego skierowany jest do osób 

niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Celem Projektu 

jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne z powodu: wieku, stanu zdrowia oraz 

niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego (m. in. zakupy, przygotowywanie i spożywanie 

posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena 

osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych). 



Osoby zakwalifikowane otrzymają opaskę na nadgarstek z kartą SIM, wyposażoną w przycisk 

„SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez połączenie z Telecentrum. 

Projekt polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych 

świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy 

sąsiedzkiej. 

Osoby spełniające powyższe kryteria powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący 

się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja . Na koniec 

2018r. do tego projektu zgłosiło się 10 osób z terenu naszej gminy. 

 

 

4.3  Karta  Dużej Rodziny 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. został wprowadzony 

ogólnopolski Program dla rodzin wielodzietnych -  Karta Dużej Rodziny 3+. Celem Programu 

jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych przez poszczególne ministerstwa jak 

i inne podmioty niepubliczne, które mogą zapewnić szczególne uprawnienia w ramach 

prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym uprawnienia dla członków rodziny 

wielodzietnej, a więc takiej w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci jest Karta Dużej 

Rodziny. Karta wydawana jest na wniosek rodzica przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta, 

posiada ona swój numer, dane osobowe osoby uprawnionej i jest przyznawana bez względu 

na dochód w rodzinie na czas nieokreślony dla rodziców, do ukończenia 25 roku życia dziecka 

jeśli się uczy, lub na czas ważności orzeczenia jeśli dziecko jest niepełnosprawne. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg lub zniżek w podmiotach wskazanych na 

stronie internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2018 gmina Brzeszcze 

poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu powierzono realizację tego zadania wydała 

275 kart  w tym 130 kart tradycyjnych i 145 w wersji elektronicznej rodzin  dla 32 rodzin 

wielodzietnych z terenu gminy Brzeszcze i wydatkując kwotę 399,01  zł /dotacja Wojewody/. 

Koszt wydania 1 nowej karty wynosi 13,40 zł,  koszt wznowienia 2,68 zł. a duplikat 1,34 zł. 

 

4.4  Reintegracja społeczna i zawodowa 

Bezrobocie wymieniane jest jako jeden z powodów, które uprawniają osoby czy rodziny do 

korzystania ze wsparcia z pomocy społecznej. Ponadto ograniczanie bezrobocia jest jednym 

z celów strategicznych. Brak pracy dotyka również mieszkańców naszej gminy, o czym 

świadczą dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.                                 

Bezrobotni w gminie Brzeszcze 

                  Wyszczególnienie                2018 2017 2016 

Liczba osób bezrobotnych w tym: 

kobiety 

267 

169 

285 

195 

355 

235 

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 57 56 71 



 

Jeśli chodzi o gminę Brzeszcze największą pozycję stanowią osoby bezrobotne w przedziale 

wiekowym 25-34 lata i ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. 

Kolejna tabela pokazuje liczbę bezrobotnych w gminie Brzeszcze ze względu na 

wykształcenie i tutaj największą pozycję stanowią osoby bezrobotne z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym.      

 
                                                                                                                    

W  strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje  Klub Integracji Społecznej –  dział, 

którego zadaniem jest realizacja następujących działań: 

• integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w szczególności klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotkniętych dysfunkcjami mieszkańców gminy 

Brzeszcze poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną 
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• przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego pozostawania bez pracy 

• umożliwienie uczestnikom programu powrotu do pełnienia ról społecznych, również 

poza rodziną, a tym samym zapewnienie sobie i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie przez osoby 

zagrożone wykluczeniem działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji 

• marginalizacją użytecznych ról społeczno-zawodowych 

W 2018 r. ze wsparcia Klubu skorzystało 51 osób w tym 19 kobiet. Podobnie jak 

w latach poprzednich Klub koordynował i realizował prace społecznie – użyteczne. 

Jest to forma wsparcia osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Osoby 

wykonujące prace społecznie użyteczne pracują 10 godzin tygodniowo wykonując 

prace porządkowe,  sprzątanie pomieszczeń,  w 4 podmiotach tj: 

• Urząd Gminy 

• Wydział Edukacji /szkoły, przedszkola/ 

• Ośrodek Kultury 

• Ośrodek Pomocy Społecznej 

W 2018r. koszt ogółem wyniósł 3 404 zł w tym udział gminy wyniósł 1 362  złote, a udział 

Powiatowego Urzędu Pracy wyniósł  2 042  złote. Z tej oferty skorzystały 4 osoby. 

 

Prace społecznie użyteczne 

 

Rok Liczba osób Koszty W tym: Gmina 

2018 4 3 404 1 362 

2017 8 7 833 3 133 

2016 9 13 446 5 378 

 
Klub Integracji Społecznej w 2018r. koordynował również realizację projektu „Wiem więcej 

potrafię więcej”, o którym szerzej będzie mowa w dalszej części niniejszego sprawozdania.  

 

4.5  Bezdomność 

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania jeśli jest tego pozbawiona. Bezdomność określana jest 

w literaturze jako sytuacja, w której osoby z różnych przyczyn czasowo lub trwale nie są 

w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać je 

za pomieszczenia mieszkalne. W tym znaczeniu osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca 

w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy mimo zameldowania na pobyt stały, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania zarówno ze względów prawnych np. brak tytułu prawnego do zajmowanego 

lokalu, jak i niemożliwość faktyczną np. konflikt z rodziną ,a w efekcie tytuł eksmisji z lokalu. 



Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, 

schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z art.48a ustawy o pomocy społecznej. Przyznanie 

schronienia wymaga przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną  

i wydanie decyzji kierującej do ośrodka wsparcia jakim jest schronisko 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny tymczasowe  całodobowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym w postaci tymczasowego miejsca 

noclegowego. 

Tymczasowe schronie może być udzielane również w formie ogrzewalni, która umożliwia 

interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażonych co 

najmniej w miejsca siedzące. 

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych mogą przebywać osoby zdolne do 

samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających 

w placówce. 

Bezdomni w gminie Brzeszcze to przede wszystkim mężczyźni, wymeldowani do nikąd 

zarówno z urzędu jak i w wyniku wyroków eksmisyjnych. 

 

Bezdomni w gminie Brzeszcze 

Rok Liczba bezdomnych 

2018 21 

2017 21 

2016 20 
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Bezdomni wg stanu cywilnego 
 

Rok 
Liczba          

bezdomnych 

Stan cywilny 

kawaler żonaty rozwiedziony wdowiec 

2018 21 7 2 12 - 

          2017 21 8 2 11 - 

          2016             20 10 1 9 - 

 

 
 

 
Główne przyczyny bezdomności w gminie to: 

• konflikty rodzinne 

• bezrobocie 

• uzależnienie alkoholowe 

• brak możliwości powrotu do mieszkania po opuszczeniu zakładu karnego 

• przemoc w rodzinie 

• wyroki eksmisyjne 

W 2018r. z pobytu w Schronisku skorzystało 21 bezdomnych mężczyzn, skierowanych na 

podstawie wywiadu środowiskowego i wydanych na tej podstawie decyzji oraz podpisanych 

kontraktów socjalnych. Bezdomni mają zapewniony gorący posiłek, ciepłą kąpiel, a przede 

wszystkim miejsce do spania. Część  z nich opuszcza Schronisko, żyjąc na własny rachunek 

i nie chcąc korzystać z żadnych form wsparcia /głód alkoholowy jest silniejszy, nie muszą 

przestrzegać regulaminu jaki obowiązuje w Schronisku/, po czym jak zaczyna się okres 

jesienno-zimowy wracają. Ponadto w okresie silnych mrozów, czy opadów śniegu 

pracownicy socjalni wspólnie  z  Policją przeszukują znane miejsca, w których przebywają 
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bezdomni i przywożą ich do Schroniska. Na ogólną liczbę 21 bezdomnych, którzy przebywali 

w Schronisku w 2018.-  5 osób miało uprawnienia do pobierania zasiłków stałych z uwagi na 

orzeczony stopień niepełnosprawności lub ewentualnie z tytułu wieku, 3 osoby miały 

uprawnienia emerytalne, pozostali byli zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne. Z 4 

bezdomnymi zostały zawarte programy wychodzenia z bezdomności, w których to 

programach osoby te były obligowane były do aktywnego poszukiwania pracy, całkowitej 

abstynencji-podjęcia leczenia odwykowego, 4 kontrakty zostały zrealizowane. 

 
 

Koszty utrzymania Schroniska 
 

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 

Wynagrodzenia i składki ZUS 92 978 91 063 41 532 

Materiały 7 058 9 875 4 356 

Pozostałe usługi 39 294 1 224 2 863 

Razem 132 330 102 162 48 751 

 

Pracę socjalną z bezdomnymi w Schronisku prowadzi pracownik socjalny Ośrodka pełniący 

funkcję koordynatora. Przeprowadza wywiady środowiskowe na potrzeby przyznawania 

decyzją miejsca w Schronisku, gorącego posiłku. Dba o pomoc doraźną głównie związaną 

z potrzebą zakupu odzieży, obuwia dostosowanego do pory roku, pomaga wypełnić 

dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające 

do zasiłku stałego, dba o ścisłe kontakty osób zarejestrowanych w PUP z Klubem Integracji 

Społecznej w celu aktywnego poszukiwania pracy, 3 bezdomnych brało udział  w projekcie 

„Wiem więcej, potrafię więcej” , 1 bezdomny podjął pracę, wynajął mieszkanie, 1 podjął staż 

zawodowy. 

W IV 2018r. Schronisko zostało tymczasowo przeniesione do nowej siedziby z uwagi na prace 

remontowo-termomodernizacyjne dotychczasowego obiektu, w którym było zlokalizowane.   

Pomieszczenia Schroniska zostaną dostosowane do standardów wynikających 

z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

4.6 Mieszkania chronione 

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 

potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług 

w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie 

z zaburzeniami psychicznymi, osobom doznającym przemocy może być przyznany pobyt 

w mieszkaniu chronionym. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. dysponował 

2 mieszkaniami chronionymi tj. 1 mieszkanie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

1 mieszkanie interwencyjno-kryzysowe.  W 2018r. z mieszkania chronionego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 rodzina.  



4.7  Centrum Wolontariatu 

      Centrum Wolontariatu formalnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka od 

2009r. Centrum Wolontariatu działa w 3 obszarach: 

• Jest Punktem Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, z usług którego korzystać 

mogą zarówno wolontariusze jak i instytucje, organizacje chcące podjąć 

współpracę z wolontariuszami, zapewnia szkolenia i doradztwo z zakresu 

wolontariatu. 

 W 2018r. podpisano 8 porozumień z wolontariuszami, zorganizowano 3 szkolenia  

dla 16 wolontariuszy 

• promuje wolontariat i wszystkie wartości związane z wolontariatem, pracę dla 

dobra drugiego człowieka, a także zdobywanie doświadczeń będących 

fundamentem aktywności zawodowej w przyszłości.  

• Uczestniczy w obradach  Wojewódzkiej Kapituły Konkursu „Barwy Wolontariatu” 

• Tradycją stało się, że każdego roku w grudniu obchodzony jest Światowy Dzień 

Wolontariusza i z tej okazji w 2018r. nagrodzonych zostało 191 wolontariuszy 

współpracujących z instytucjami. 

• Centrum Wolontariatu wraz z partnerami współrealizuje programy środowiskowe 

– pomoc rodzinom, w których są osoby niepełnosprawne, starsze, samotne 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, towarzyszenie i pomoc w nauce 

dzieciom, organizowanie czasu wolnego ( współpraca ze stowarzyszeniem Free 

w Oświęcimiu – przekazanie artykułów rzeczowych – meble, komputery, rowery, 

ubrania dla klientów OPS) 

W   2018r. kontynuowano  realizację programu „Starszy brat – Starsza siostra”. Do 

współpracy z 17 dziećmi skierowano 16 wolontariuszy. Zadaniem programu jest 

wspierać dziecko i tym samym rodzinę. Przeszkolony i przygotowany wolontariusz 

przychodzi do domu wspieranego dziecka, wskazuje mu jak spędzić wolny czas, 

zaraża pasjami, pokazuje, że warto się uczyć. Staje się starszym bratem, starszą  

siostrą – wzorem do naśladowania. 

 W VI 2018r. zorganizowano wspólny Piknik Integracyjny dla uczestników projektu 

Starszy Brat - Starsza Siostra i uczestników zajęć w placówce  wsparcia dziennego 

w Jawiszowicach z rodzinami – udział wzięło 27 osób. 

• Zorganizowanie wspólnie z Ośrodkiem Kultury programu „Bank czasu” tj. ruchu 

samopomocy i inicjatywy społecznej wśród mieszkańców gminie. 

 

4.8   Przemoc w rodzinie 

        
   W X 2016r. Rada Miejska w Brzeszczach przyjęła uchwałę w sprawie  przyjęcia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na 

lata 2016-2021. Corocznie przy okazji składania sprawozdania z działalności Ośrodka 

przedstawiany jest roczny raport z monitoringu realizacji Programu. 



 

Cel główny Programu  to: „stworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych 

warunków sprzyjających ograniczeniu przemocy w rodzinie”. 

Program zawiera 5 kierunków działań i są to: 

 

  

I. Diagnozowanie i monitorowanie przemocy w środowisku lokalnym 

 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2018 r. 

I.1 Opracowanie diagnozy 
przemocy w środowisku 

lokalnym 

-liczba przeprowadzonych 
diagnoz 

1 diagnoza powstała   
na podstawie analizy 

 danych statystycznych OPS, KP i ZI, 
kolejna będzie następstwem badań ankietowych , 

danych statystycznych OPS, ZI i KP 

I.2. Przeprowadzenie 
badania ankietowego 

-liczba przeprowadzonych 
ankiet 

Badanie ankietowe dot. zjawiska przemocy 
 zostanie przeprowadzone w 2019r.  

zarówno w szkołach 
 jak i  wśród osób zajmujących się pomaganiem 

I.3 Cykliczny monitoring 
zjawiska przemocy 

-liczba przeprowadzonych 
badań ewaluacyjnych 

 Badanie ewaluacyjne  
zostanie przeprowadzone 

 na podstawie wyników badania ankietowego 
 w 2019r w stosunku do roku 2015  

II. Podnoszenie  poziomu  świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy 
w rodzinie. 

 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2018 r. 

II.1 Prowadzenie zajęć 
edukacyjno-

informacyjnych 

 wśród mieszkańców 

-liczba przeprowadzonych 
zajęć 

1. W ramach projektu „Teraz seniorzy” Edycja II 
przeprowadzono: 

 2  prelekcje po 2 godziny każda pod nazwą 
„Bezpieczny senior w internecie”  

w trakcie których seniorzy byli informowani  
o zagrożeniach i oszustwach internetowych,  
 a także o problematyce przemocy domowej  

wśród ludzi w podeszłym wieku 
oraz reagowania na przemoc  

w momencie bycia tego świadkiem. 
 Prelekcje przeprowadzono  

w sołectwach Zasole i Skidziń  
przez pracownika OPS i funkcjonariusza KP.  

Liczba uczestników - 19 
2. 56 prelekcji w szkole na temat przemocy w 

rzeczywistości i Internecie prowadzone w 
szkołach podstawowych przez dzielnicowych 

Komisariatu Policji w Brzeszczach (klasy trzecie)  



II.2 Opracowanie i 
publikowanie 
materiałów 

informacyjnych na 
temat zjawiska 

przemocy i instytucji 
udzielających pomocy 

- liczba publikacji online - na stronie internetowej Ośrodka 

www.ops.brzeszcze.pl  
działa zakładka  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY, 

 gdzie zamieszczane są informacje 

  na temat możliwości skorzystania z pomocy 
dla osób uwikłanych w przemoc domową  

oraz informacje o realizowanych działaniach 

 w ramach Programu,  

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zamieszczane są cykliczne artykuły 

 dot. wielu aspektów związanych  

ze zjawiskiem przemocy. 

W 2018 zamieszczono 12 artykułów. 
-  Rozdystrybuowano ok 100 informatorów 

„Stop Przemocy seksualnej” w ramach 
ogólnopolskiej kampanii ”Prawa dla osób 

przemocy seksualnej” 
oraz  60  informatorów wydanych przez PARPA, 

NPZ oraz IPZ dotyczących zjawiska przemocy 
domowej 

II.3 Realizacja działań 
profilaktycznych 
mających na celu 

udzielanie 
specjalistycznej pomocy 
w zakresie promowania 

i wdrażania 
prawidłowych metod  

wychowawczych w 
stosunku do dzieci z 
rodzin zagrożonych 

przemocą 

- liczba przeprowadzonych 
zajęć 

Projekt „Akademia Rodzicielska” 
Skierowana dla rodziców biologicznych dzieci 

umieszczonych  
w pieczy zastępczej. 

Udział wzięło 8 osób w 5 spotkaniach  

II.4 Organizowanie 
alternatywnych 

(aktywnych) form 
spędzania czasu 

wolnego dla dzieci 

 i młodzieży z rodzin 
zagrożonych przemocą 
we współpracy z OK i 

szkołami 

-liczba wydarzeń o 
charakterze integracyjnym 

skierowanych do rodzin 
zagrożonych przemocą 

1.Kampania w dniu 15.04.2018r.  
pod nazwą „Dzień dobrych uczynków” –  
przy współpracy z Regionalnym Centrum 

Wolontariatu w Krakowie,  
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku, 

placówkami oświatowymi w Brzeszczach, 
Stowarzyszeniem Res Sacra Misere  w Olkuszu, 

Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach,  
Sursum Corda w Nowym Sączu.  

Łączna liczba biorących udział 4.900 osób. 
Propagowano wartości życia bez przemocy, z 
szacunkiem i życzliwością do drugiej osoby. 

2. 29.06.2018 Piknik integracyjny  
dla uczestników programu „Starszy Brat, Starsza 

Siostra” oraz dzieci uczestniczące 
 również w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w 

Jawiszowicach (razem  dzieci wraz z rodzinami -
organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach. 
3. 8-9.09.2019r. zorganizowano warsztaty 

integracyjno - edukacyjne   pod nazwą 
 „Uczymy się reagować” z zabawami integracyjnymi i 

atrakcyjnym dwudniowym wyjazdem   

http://www.ops.brzeszcze.pl/


dla 14 dzieci, w rodzinach których 
 prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”  

oraz zagrożonych przemocą. 
 W jego trakcie przeprowadzono  

warsztaty o charakterze edukacyjno – 
terapeutycznym,  

poświęconym radzeniu sobie z trudnościami 
szczególnie w relacjach interpersonalnych.  

Cześć spotkania poświęcono  
na zajęcia relaksacyjne  

(kino, lunapark), sportowe (park linowy) oraz 
edukacyjne (Park miniatur, zamek ze 

średniowiecznym grodem) 
4.Zorganizowano spotkanie integracyjne 

 pod nazwą „Integracja między pokoleniami”, 
 w dniu 18.06.2018r., w którym 15 seniorów z 

terenu gminy Brzeszcze 
 brało udział w przedstawieniu zorganizowanym 
przez uczniów klas podstawowych (I-III) SP Nr 2  

oraz wspólnym poczęstunku.  
Projekt został zorganizowany przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy 
współpracy ze SP Nr 2. 

II.5 Współpraca ze 
związkami 

wyznaniowymi, 
kościołem w zakresie 

przeciwdziałania 
przemocy 

- liczba zawartych 
porozumień 

-  mimo wystosowania  do wszystkich parafii z 
terenu gminy propozycji podpisania 

stosownych Porozumień  

w 2018 r. podpisano tylko 1 porozumienie z 
Kościołem Wolnych Chrześcijan 

III. Podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się zawodowo lub społecznie 
problematyką przemocy 

 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2018 r. 

III.1 Zapewnienie 
poradnictwa 

specjalistycznego dla 
osób zajmujących się 
przemocą- realizacja 

superwizji 

-liczba przeprowadzonych 
spotkań z 

ekspertem/doradcą 

 W 2018 zrezygnowano z realizacji superwizj 
Zorganizowano szkolenie pn. 

„Dialog motywacyjny” 

  

III.2 Zapewnienie szkoleń z 
zakresu 

przeciwdziałania 
przemocy dla osób 

zajmujących się 
problematyką 

przemocy 

- liczba przeprowadzonych 
szkoleń  

  szkolenie, w dniu 6.11.2018r. –  
 „Dialog motywacyjny” 

 8 godzin dla 14 uczestników  

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach 

III.3 Kontynuacja działań 
Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

- liczba spotkań ZI 

-  liczba rodzin objęta 
działaniem Zespołu 

-  odbyło się 10 spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Wsparciem Zespołu objęto 29 rodzin 

( tj.64 osoby w tych rodzinach ) 

objętych procedurą Niebieskie Karty 



IV. Zapewnienie kompleksowego systemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą 

 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2018r. 

IV.1 Realizacja 
specjalistycznego 

poradnictwa 
(psychologiczne, 

prawne, rodzinne, 
socjalne) 

- liczba Punktów Informacji 
Wsparcia i Pomocy 

- liczba osób objęta 
wsparciem Punktu 

- w ramach struktury organizacyjnej OPS 
funkcjonuje  

 Punkt Informacji i Wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą , 

Jest czynny w każdą środę w godz. 16-17tej 

- w 2018r  42 osoby skorzystały ze wsparcia 
Punktu  oraz 

 Psychoterapia – 22 osoby 

Porady prawne – 6 osób 

Program psychoedukacyjny dla sprawców 
przemocy – 9 osób 

IV.2 Realizacja pracy 
socjalnej z ofiarami 

przemocy 

- liczba osób objętych pracą 
socjalną 

- 42 osoby  dotknięte przemocą 

 zostało objęte pracą socjalną  

(rozmowy wspierające, porady, ) 

 
IV.3 

Zapewnienie 
bezpiecznego 
schronienia 
rodzinom 

dotkniętym 
przemocą 

- liczba mieszkań  1 mieszkanie interwencyjno-kryzysowe. 

W 2018 nie było konieczności 

 umieszczania w nim rodziny  

doznającej przemocy 

IV.4 Realizacja 
opracowanej 

jednolitej procedury 
postępowania 

podczas interwencji 
kryzysowej wobec 
osoby doznającej 

przemocy 

- liczba interwencji działa uruchomiona od 2010r. infolinia o nr 
668 994 230  

z której mogą korzystać 

 nie tylko przedstawiciele instytucji, 

 ale przede wszystkim mieszkańcy –  

w 2018r. z takiej możliwości  

skorzystało 7 osób 

w ramach infolinii pracownicy socjalni  

pełnią dyżury  

popołudniowe i weekendowe 

w 2018 odnotowano 5 interwencji   

- jest  opracowana procedura  

dotycząca odebrania dziecka (art. 12a uopp)    
zamieszczona na stronie internetowej  

Ośrodka w zakładce „Przeciwdziałanie 
przemocy” 

IV.5 Realizacja pomocy 
psychologicznej dla 
dzieci i młodzieży – 

ofiar i świadków 
przemocy w 

rodzinie (PPP) 

- liczba rodzin z dziećmi 
objęta pomocą  
psychologiczną 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
prowadziła  w 2018r: 

dla 4 dzieci  – świadków przemocy w rodzinie 
pomoc psychologiczną, 

dla 6 dzieci – świadków przemocy w rodzinie – 
pomoc pedagogiczną    

 



V. Zapewnienie kompleksowego systemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych 
kryzysem 

 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2018r. 

V.1 Realizacja pracy 
socjalnej z 

osobami/rodzinami w 
kryzysie 

- liczba osób/rodzin 
objętych pracą socjalną 

W 2018r. pracą socjalną 

 objęto 42 rodziny będące w  sytuacji 
kryzysowej. 

V.2 Zapewnienie rodzinom 
dostępu do mediacji 

- liczba rodzin objęta 
mediacjami 

Specjalista pracy socjalnej  

w zakresie przeciwdziałania przemocy  

posiada uprawnienia  

do prowadzenia mediacji. 

 Z takiej formy wsparcia  

skorzystały w 2018r. - 2 rodziny 

V.3 Edukacja w zakresie 
skutecznych sposobów 

w zakresie 
rozwiązywania 
konfliktów ( dla 

„pomagaczy) 

- liczba 
przeprowadzonych 

szkoleń 

 W 2018r. brak oferty szkolenia  

w zakresie skutecznych sposobów 

 rozwiązywania konfliktów 

 w grupie „pomagaczy” 

V.4 Realizacja warsztatów 
mających na celu 

udzielanie 
specjalistycznej pomocy 

w zakresie wdrażania 
prawidłowych metod 

wychowawczych w 
stosunku do dzieci z 
rodzin zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym 

- liczba 
przeprowadzonych 

warsztatów 

Działania z tego zakresu 

 były realizowane w ramach 

 Programu Wspierania Rodziny 

 czyli: Akademia Rodzicielska,   

Szkoła dla rodziców w szkołach, 

 działania w ramach projektu RPO  

„Wiem więcej, potrafię więcej” 

 

4.9  Zespół Interdyscyplinarny 
 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Burmistrza w 2010r. W jego skład 

wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, pedagodzy, przedstawiciele kuratorów 

zawodowych i społecznych, medycyny. Zespół spotyka się raz w miesiącu, na których to 

spotkaniach omawiane są sprawy osób dotkniętych przemocą, w których założone zostały 

Niebieskie Karty. 

W 2018r. Zespół spotkał się 10 razy i omawiał sprawy 29 rodzin, w których założono 

Niebieskie Karty ( 18 nowych i 11 z 2017r.) Odbyło się również 23 spotkania grup roboczych, 

które planują i realizują wsparcie dla osób dotkniętych przemocą.   

    



 

Wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy wyniosły w 2018r. kwotę 59 852  

złote. 

 

 

4.10   Projekt konkursowy  w ramach RPO „ Wiem więcej, potrafię  więcej” 

W IV 2016r Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu 

konkursowego w ramach RPO „Wiem więcej, potrafię więcej”. Wartość projektu na okres 

realizacji IV 2016 do III 2019 wynosi 758 932,50 zł w tym kwota dofinansowania 

645 086,50 zł , a wkład własny w postaci zasiłków 113 846 zł. Projekt skierowany jest do 

85 osób w tym: 30 dzieci w wieku 6-15 lat, 18 opiekunów tych dzieci, 12 bezrobotnych, 

15 seniorów, 10 osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-

zawodowa osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Wszystkie działania 

w projekcie zostały poprzedzone indywidualną diagnozą społeczną i psychologiczną na 

podstawie których ustalane były Indywidualne Ścieżki Uczestnictwa.  

W 2018r. zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych odbyły się: trening 

kompetencji społecznych – 14 osób, warsztaty  komputerowe – 4 osoby, indywidualne 

poradnictwo zawodowe – dla 6 osób, zorganizowano   staże dla 7 osób,  kursy zawodowe dla 

6 osób,  zajęcia aktywizujące dla seniorów. W zakresie aktywizacji społecznej dzieci działania 

skierowano do uczestników placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej 

w Jawiszowicach. Zorganizowano: indywidualne wsparcie pedagogiczne, indywidualne 

wsparcie psychologiczne, pierwsza pomoc przedmedyczna i profilaktyka zdrowia, trening 

pedagogiki zabawy, warsztaty ruchowo-sportowo-rozwojowe, trening kompetencji 

społecznych.  

W 2018r. wydatkowano kwotę 270 865 złotych na wymienione działania oraz kwotę 47 519 

złotych jako wkład własny tj. zasiłki celowe i celowe specjalne. Zakończenie projektu będzie 

miało miejsce w III 2019. 
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4.11 Ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej za 2017r. 

                  Artykuł 16a ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek 

przedstawienia Radzie Miejskiej oceny zasobów w pomocy społecznej. Taka ocena została 

przedstawiona Radzie w IV 2018 za 2017r. W IV 2019r. przedstawiona zostanie Radzie ocena 

zasobów za 2018r. 

     Przedstawione zasoby, a więc to czym gmina dysponuje wynika zarówno z realizowanych 

ustaw nakładanych niejednokrotnie na gminy bez wsparcia finansowego, jak również są one 

odpowiedzią na konkretne potrzeby mieszkańców. Ocena zasobów pomocy społecznej za 

2016r. odzwierciedla realizację zadań z zakresu polityki społecznej na terenie gminy 

Brzeszcze, zadań które z znacznym stopniu koordynowane są przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

Ośrodek jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym i integrującym 

różne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zaprezentowane dane statystyczne w ocenie zasobów wykraczają poza ramowy obszar 

pomocy społecznej, lecz analiza niektórych problemów związanych ze zjawiskiem 

wykluczenia społecznego nie może być właściwa bez oceny lokalnej sytuacji demograficznej 

i infrastruktury, sytuacji na rynku pracy czy też lokalnych możliwości dostępu do różnych 

form aktywizujących. Należy pamiętać także, że wiele rodzin czy osób boryka się z wielo 

problemowością  i nie można ich sytuacji zamknąć w jednej grupie problemów. Uznano, że  

na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można spadek liczby ludności w wieku 

produkcyjnym, a wzrost odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym jak 

i poprodukcyjnym. Ta ogólnopolska tendencja zaczyna dotykać również gminę Brzeszcze, 

a to powoduje konieczność zwrócenia uwagi na tworzenie i realizację lokalnych programów 

wsparcia i pomocy dla tych grup wiekowych.  Utworzenie w 2015r. żłobka i przedszkola 

w ramach działalności gospodarczej oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci 

o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i zlecenie prowadzenia jej organizacji 

pozarządowej  jest zalążkiem dla szerszego wsparcia najmłodszych mieszkańców naszej 

gminy. Wskazane jest również wyjście naprzeciw  tym, którzy chcieliby prowadzić  kluby 

dziecięce, lub pełnić funkcje opiekunów dziennych.  Dla najstarszej grupy wiekowej również 

brakuje infrastruktury, a przy wzrastającym zapotrzebowaniu na usługi opiekuńcze dla osób 

starszych, chorych, niepełnosprawnych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, czy 

konieczności umieszczania osób wymagających wsparcia całodobowego w domach pomocy 

społecznej będzie stanowiło dla gminy niemałe wyzwanie. Dlatego od wielu lat Ośrodek 

postuluje utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych tym bardziej, że jest to cel 

strategiczny zawarty w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2024. 

        Poważnym problemem naszej gminy jest problem bezrobocia, który stanowi jeden 

z głównych powodów korzystania z pomocy społecznej, dlatego funkcjonujący w strukturze 

Klub Integracji Społecznej obejmuje bezrobotnych szerokim wsparciem.       

        Obok długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia znaczącym powodem 

ubiegania się  o wsparcie z pomocy społecznej jest bezradność opiekuńczo-wychowawcza, co 



wskazuje na konieczność realizowania projektów i programów wspierania rodziny, by 

w perspektywie minimalizować wydatki na pokrywanie kosztów pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej 

        Relatywnie stała  liczba osób objęta jest wsparciem w ramach Gminnego Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy i działającego w ramach tego Systemu Punktu Wsparcia 

i Informacji dla osób doznających przemocy.   

        Analiza danych wynikających z oceny zasobów wskazuje niestety na wzrost zarówno 

liczby osób korzystających z różnych form wsparcia finansowego, ale też przewiduje się 

wzrost opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, opłat za pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej, wydatków na utrzymanie Noclegowni dlatego mając na względzie 

prognozowaną sytuację demograficzną, przewidywany wzrost liczby świadczeniobiorców, 

aktualny stan zasobów instytucjonalnych, możliwości finansowe gminy, państwa jak również 

kierując się zapisami w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zarekomendowano: 

•  Poszerzenie dostępności i rozwinięcie oferty placówki wsparcia dziennego m.in. 

przez organizację działań środowiskowych 

• Utrzymanie wypracowanego wsparcia dla bezrobotnych 

• Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych 

w miejscu zamieszkania 

• Budowanie systemu wsparcia dla osób starszych poprzez propagowanie idei 

dziennych domów pomocy i wolontariatu oraz rozwijanie działań aktywizujących 

seniorów 

• Zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny poprzez prowadzenie programów 

wspierania rodziny 

• Kontynuacje lokalnych systemowych rozwiązań w celu ograniczenia zjawiska 

bezdomności 

• Kontynuacje lokalnych działań w ramach przeciwdziałania przemocy 

 

4.12  Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Według stanu na dzień 31.XII 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zatrudniał 
45 pracowników.                                                      
 

Na 45 pracowników zatrudnionych w Ośrodku w tym 2 osoby w ramach umowy na 

zastępstwo  i 2 stażystów 37 ma wykształcenie wyższe co stanowi 82% ogółu pracowników, 

natomiast wśród pracowników socjalnych 8 na 9 ma wykształcenie wyższe, 5 posiada 

specjalizację II0, 3 pracowników  ma specjalizację I0 . Wszyscy pracownicy Ośrodka brali 

udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i kompetencje. Były to zarówno 

szkolenia wewnętrzne  prowadzone przez kierowników działów na których omawiane były 

zagadnienia z nowelizacji przepisów prawa oraz zewnętrzne, w wielu wypadkach bezpłatne, 

organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Instytut Rozwoju 



Służb Społecznych i inne firmy szkolące. Zakres tematyczny szkoleń odpowiadał potrzebom 

zgłaszanym w planie szkoleń przez pracowników w zakresie: 

• kontroli zarządczej 

• prawa zamówień publicznych 

• procedury administracyjnej w pomocy społecznej 

• świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

• świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzicielskich 

• realizowania i finansowania projektów systemowych POKL 

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakładania Niebieskiej Karty 

• realizowania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

• realizacji zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych  

Kadra  Ośrodka Pomocy Społecznej 

Łącznie w 2018r. wydano w Ośrodku Pomocy Społecznej 6 370 decyzji administracyjnych. 

Zostało złożonych 14 odwołań od decyzji do SKO w Krakowie( wszystkie z zakresu świadczeń 

rodzinnych, 500+) z tego 3 decyzje zostało utrzymanych w mocy, 2 odwołania zostały 

uchylone i jednocześnie przyznające świadczenia, 1 odwołanie pozostaje w toku rozpatrzenia 

przez SKO. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Wykształcenie 

wyższe licencjat średnie zawodowe podstaw. 

Dyrektor 

Z-ca Dyrektora 

Główna Księgowa 

Dział Pomocy Środowiskowej: 

- pracownicy socjalni 

Dział Usług i Świadczeń 

Dział księgowości 

Sekcja opieki nad chorym w 
domu 

Konsultanci: 

-prawnik 

-psycholog 

-informatyk 

Dział Św. Rodzinnych 

KIS 

Asystenci  rodzin 

Prac. Zatrudnieni  na umowy 
na zastępstwo 

Stażyści 

      1 

      1 

      1 

 

9 

3 

5 

7 

 

 

1 

1 

1 

7 

2 

2 

2 

       

3 

1 

1 

1 
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3 

3 

1 

 

 

1 

1 

1 

6 

2 

2 

2 

 

2 
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1 
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1 
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       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

  Razem 45 35 2       8        1        



5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. 

5.1 Wprowadzenie  

Obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

wynika z art.176 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. 

Wspieranie rodziny  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych spoczywa na jednostkach administracji samorządowej i rządowej i jest to 

zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania tych funkcji. Chodzi głównie o dobro dzieci, które potrzebują szczególnej 

ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego . Ustawa w tym zakresie 

nakłada na gminy również inne zadania, a mianowicie: 

• opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodzin 

• tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji asystentów rodzin 

• tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze 

poprzez: 

o zapewnienie  rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

o organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających 

o prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc 

dla dzieci 

o finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 

o finansowanie kosztów ponoszonych na udzielanie pomocy rodzinom 

wspierającym 

• współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym /dzieci do 1 roku życia 

wymagające specjalistycznej opieki/ 

• sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodzin 

• prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

• przekazywanie do BIG-u informacji o zaległościach w opłatach rodziców za pobyt  

dzieci w pieczy zastępczej 

Rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze gmina ma obowiązek 

zapewnienia wsparcia, polegającego na: 

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie 

• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

• podniesieniu świadomości w zakresie planowania  oraz funkcjonowania rodziny 

• pomocy w integracji rodziny 



To wsparcie prowadzone jest w formie pracy z rodziną za jej zgodą i przy wykorzystaniu 

zasobów własnych tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego w postaci instytucji i podmiotów 

działających na rzecz dzieci i rodziny. 

5.2 3-letni Program wspierania rodziny 

Trzyletni program wspierania rodziny  na lata 2018-2020 został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Brzeszczach w I 2018. 

 

Celem głównym  „Programu Wspierania Rodziny  w gminie Brzeszcze na lata 2018-2020”, 

jest  – „stworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu 

funkcji rodziny”. 

Program zawiera 5 celów szczegółowych i zaplanowane działania-projekty na lata 2018-

2020: 

Cel szczegółowy I: 

Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa 

 Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2018  

 
I.1 

Wsparcie finansowe rodzin 
w ramach pomocy 

społecznej 

– ilość rodzin z problemem 
ubóstwa objętych pomocą OPS w 

ciągu danego roku 

- 118 rodzin/ 206 osób w rodzinach 
objęte pomocą  

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Brzeszczach  

z tytułu ubóstwa.  

 
I.2 

Współfinansowanie pobytu 
dzieci w przedszkolach 
z rodzin wymagających 

wsparcia  

– liczba dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia, 
korzystających z edukacji 

przedszkolnej 

- 20 dzieci objętych wsparciem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w 

opłacie wyżywienia w przedszkolach 

 
I.3 

Realizacja „Programu 
dożywiania” oraz wsparcie 
rodzin żywnością z Banku 

Żywności 

– liczba dzieci objętych pomocą w 
formie dożywiania w czasie roku 

szkolnego 
– liczba dzieci objętych zasiłkami 

dla uczniów w okresie wakacji 
i ferii 

- liczba wydanych skierowań 

- 45 dzieci objęte pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej w formie dożywiania w czasie roku 

szkolnego 
-21 dzieci objęte pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach zasiłkami dla uczniów 
w okresie wakacji 

- 5 dzieci objęte pomocą w okresie przerwy 
świątecznej w miesiącu grudniu 

-175 skierowań dla 408 osób w rodzinach 

 
I.4 

Pomoc materialna 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów: stypendia szkolne i 

zasiłki szkolne 

– liczba dzieci objętych 
wsparciem w formie stypendium 

szkolnego w ciągu roku 

- 65 dzieci   zostało objęte pomocą 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzeszczach w 

formie stypendium szkolnego  

 
I.5 

Realizacja państwowego 
systemu wsparcia rodzin 

wychowujących dzieci 

– liczba rodzin i dzieci objętych 
wsparciem w formie: świadczeń 

rodzinnych ,świadczeń 
wychowawczych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń "Za życiem", 

Świadczenia 300+ 

Świadczenia rodzinne: 
964 rodziny / 1044 dzieci 

Świadczenie wychowawcze: 
1470 rodzin / 2860 dzieci 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego : 92 
rodziny/137 dzieci 

Świadczenie „Za życiem”: 
4 rodziny/ 4 dzieci 
Świadczenia 300+: 

1793 rodziny/2400 dzieci 

 



Cel szczegółowy II: 

Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2018 
 

 
II.1 

Warsztaty edukacyjne 
kompetencji rodzicielskich 

– liczba warsztatów 
– liczba spotkań w ramach 

warsztatów 
– liczba uczestników 

- 1 edycja, 5 spotkań, 8 uczestników  
warsztatów kompetencji rodzicielskich – 

w ramach   
„Akademii Rodzicielskiej 2018”  

skierowane do rodziców biologicznych mieszkających 
w Gminie Brzeszcze,  

których dzieci zostały umieszczone w pieczy 
zastępczej lub są zagrożone umieszczeniem w pieczy  
zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach 
5 dzieci, których rodzice  
uczestniczyli w zajęciach  

skorzystało z opieki  
w punkcie opieki nad dziećmi „ Plastuś „ 

- 4 spotkania dla rodziców zorganizowane 
 w ZSP nr 4  w Brzeszczach  

( Zrozumienie potrzeb dziecka z całościowym 
zaburzeniem rozwoju, Jak radzić sobie z napięciem 

emocjonalnym dziecka z zespołem Aspergera, 
Odczarować Autyzm) 

 
- 2 spotkania dla rodziców zorganizowane  

w ZSP nr 1 w Przecieszynie 
 (Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy, Wirtualne 

życie a realne problemy, bezpieczeństwo dzieci w 
sieci, cyberprzemoc)  

 
II.2 

Wsparcie rodzin 
niewydolnych wychowawczo 

pomocą asystenta lub 
pomocą rodziny wspierającej 

– liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 

- liczba rodzin objętych 
wsparciem 

 rodziny wspierającej 

-25 rodzin  w ciągu 2018r. 
objętych wsparciem  

 2 asystentów rodziny 
 

- brak rodzin wspierających 
mimo prowadzonej kampanii  

zachęcającej do pełnienia tej funkcji 

 
II.3 

Monitorowanie sytuacji 
rodzin z problemem 

bezradności opiekuńczo– 
wychowawczej 

– liczba dzieci objętych 
wsparciem z tytułu bezradności 

w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 

-57 rodzin  w tym  117 dzieci 
 objętych jest pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach  
z tytułu  

bezradności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych 

 
- 51 dzieci objęte pomocą Poradni Psychologiczno-  

Pedagogicznej w Brzeszczach  
(z tego 31 dzieci w terapii z tytułu  bezradności 

opiekuńczo- wychowawczej w rodzinie,  
20 dzieci z tytułu wsparcia w związku z problemami 

w nauce szkolnej) 
 

- w Punkcie Konsultacyjno- Terapeutycznym 
prowadzono  terapię dzieci i ich rodzin zagrożonych 

dysfunkcjonalnym schematem funkcjonowania – 
(praca z dzieckiem- 13 dzieci 

praca z rodzicami na rzecz dziecka -26 rodziców, 
praca z rodziną- 8 rodzin ) 



 
II.4 

Kształtowanie prawidłowych 
wzorców społecznych dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych 
poprzez współpracę z 

wolontariuszami – program 
„ Starszy brat- starsza siostra 

– liczba wolontariuszy 
 
 

 

 

– liczba dzieci objętych 
wsparciem wolontarystycznym 

-16 wolontariuszy współpracujących  
z Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach  
w ramach programu  

„ Starszy brat i starsza siostra”. 
 

- 17 dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach w ramach programu „ 

Starszy brat i starsza siostra” 

 
II.5 

Utworzenie placówki 
wsparcia dziennego o 

charakterze 
socjoterapeutycznym 

– utworzenie 1 placówki 
– liczba dzieci uczestniczących 

w zajęciach w placówce 

- działanie przewidziane do realizacji w 2019r. 

- Działa  świetlica o charakterze opiekuńczo-
wychowawczym,  

prowadzona na zlecenie Gminy Brzeszcze  
przez Fundację Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta 

w Radwanowicach 
( możliwości uczestnictwa 
 w zajęciach dla 15 dzieci ) 

 
II.6 

Zwiększanie szans 
edukacyjnych dzieci 

z problemami w nauce 
szkolnej 

– liczba dzieci uczestniczących 
w zajęciach wyrównawczych  

-ZSP nr 4 w Brzeszczach 
93 dzieci skorzystało z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 
( w tym  m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

rozwijające uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjne, 
rewalidacyjne, logopedyczne, rozwijające 

kompetencje społeczne) 

-ZSP nr 1 w Przecieszynie 
45 dzieci skorzystało z zajęć dydaktyczno–  

wyrównawczych,11 dzieci  skorzystało z zajęć o 
charakterze terapeutycznym (dysleksja rozwojowa), 

1 dziecko skorzystało  z zajęć rewalidacyjnych 

- ZSP nr 3 w Skidziniu 
72 dzieci skorzystało z zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych, 27  dzieci skorzystało z zajęć 
specjalistycznych (min. logopedycznych, 

tyflopedagogicznych, surdopedagogicznych, 
oligofrenopedagogicznych, zajęć rozwijających 

kompetencje uczenia się) 

- ZSP nr 5 w Brzeszczach 
54  uczniów skorzystało z zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych,  
9 uczniów z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,  

6 uczniów skorzystało  
z terapii emocji i zachowań 

 
- ZSP nr 6 w Jawiszowicach 

45 dzieci skorzystało z zajęć dydaktyczno–  
wyrównawczych, 

16 dzieci skorzystało z zajęć rozwijających 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cel szczegółowy III: 

Wzrost poczucia wartości rodziny wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2018 
 

III.1 Zachęcanie do różnorodnych 
form aktywności 

w ramach wolnego czasu 

– ilość imprez integracyjnych 14 imprez: 
15 kwietnia - Światowy Dzień Dobrych Uczynków – 

finał akcji. 
26 maja - XX Gminny Dzień Dziecka z Samorządami 

Osiedlowymi nr 3, 4, 7 
2 czerwca  - DZIEŃ DZIECKA z Samorządami 

Osiedlowymi nr 1,2,8. 
10 czerwca - XVII Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy 

pod patronatem burmistrza Brzeszcz. 
7 lipca - WITAJCIE WAKACJE – plenerowa impreza 

rekreacyjna. 
2 września - Piknik Rodzinny. 

8 września - Akcja Narodowe Czytanie 2018 pod 
Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. 

16 września - Wycieczka w Pieniny z 
przewodnikiem. 

28 września - Inauguracja Sezonu Kulturalnego 
2018 / 2019. 

29 września - Latające Smoki – konkurs na 
najładniejszy latawiec. 

24 listopada - VIII Edycja Festiwalu Wieś Pełna 
Skarbów. 

15 grudnia - Warsztaty Bożonarodzeniowe 
„Świąteczne inspiracje”. 

15 grudnia - Jarmark Bożonarodzeniowy. 
15 grudnia - „Świąteczny czas” – spektakl taneczny 
w wykonaniu tancerzy Akademii Tańca Millenium.  

III.2 Promocja i realizacja 
programu „ Karta Dużej 

Rodziny” 

– liczba wydanych Kart Dużej 
Rodziny w ciągu roku 

 - wydano 275 kart „Dużej Rodziny”: 
W tym: 

- 130 tradycyjnych 
- 145 elektronicznych  

III.3 Integracja 
międzypokoleniowa 

– liczba projektów 
– liczba uczestników 

- zorganizowano warsztaty pod nazwą  
„ Młodzi duchem vs młodzi ciałem,  

czyli zderzenie dwóch pokoleń”.  
Uczestnikami byli podopieczni 

Fundacji Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta 
 Z placówki wsparcia dziennego 

 w Jawiszowicach  
 6 dzieci oraz 10 osób starszych 
z Dziennego Domu Senior „+”.  

Odbyło się  5 spotkań 
 w dniach 27.08.2018 -31.08.2018. 

Uhonorowaniem projektu 
 był wspólny wyjazd do Muzeum Chleba w 

Radzionkowie. 
 

- zorganizowano spotkanie integracyjne pod 
nazwą „ Integracja międzypokoleniowa” w dniu 

18.06.2018, 
w którym 15 seniorów z terenu 

 gminy Brzeszcze brało udział w przedstawieniu 
zorganizowanym przez uczniów klas 

podstawowych I – III SP nr 2 oraz wspólnym 
poczęstunku.  

Projekt został zorganizowany przez OPS w 
Brzeszczach przy współpracy SP nr 2  



Cel szczegółowy IV: 

Wzrost integracji różnych form wsparcia specjalistycznego na rzecz rodzin w kryzysie oraz rodzin, 
w których członkami są osoby niepełnosprawne 

 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2018 
 

IV.1 Kontynuacja systemowego 
– interdyscyplinarne-go 

wsparcia rodzin będących w 
sytuacji kryzysowej, 

dotkniętych przemocą 

– liczba niebieskich kart 
– liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

– liczba osób korzystających 
z punktu wsparcia i pomocy 

 
– liczba posiedzeń grup roboczych 

w ramach NK 
– liczba posiedzeń grup roboczych 

w ramach wsparcia rodziny 

- 29 rodzin objętych procedurą "Niebieskie 
Karty" 

- 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

- 42 osoby  skorzystały z punktu wsparcia 
i pomocy dla rodzin z problemem przemocy 

domowej w tym :  
22 osoby skorzystały z porad terapeutycznych, 

6 osób z porad prawnych 
- 9 osób  uczestniczyło w indywidualnych 

spotkaniach dla osób stosujących przemoc 

-37 interwencji  w związku z wystąpieniem 
przemocy domowej 

-18 grup roboczych w ramach NK 

- 6 grup roboczych w ramach wsparcia rodziny 

- w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym 
udzielono 14 porad dotyczących ofiar przemocy 

domowej 

IV.2 Stymulowanie rozwoju osób 
niepełnosprawnych 

w tym m.in. 
-wsparcie kobiet w ciąży i 

ich rodzin z dziećmi u 
których zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie lub 
nieuleczalną chorobę w 

ramach ustawy „Za Życiem” 
-współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 
pracującymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

– liczba osób korzystających ze 
wsparcia 

 
 
 

– liczba godzin wsparcia 
– liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny z ustawy „Za 
życiem” 

 
– liczba wypłaconych świadczeń 

jednorazowych w ramach ustawy 
„Za życiem” 

  

- 63 osoby skorzystały z zajęć rehabilitacyjnych 
(m.in. rehabilitacja na sali 660 zajęć, 

rehabilitacja w domu 360 zajęć, zajęcia 
logopedyczne 600 zajęć,  

zajęcia z pedagogiem 60 zajęć,  

terapia zajęciowa dla młodzieży z 
upośledzeniem umysłowym 120 zajęć ) 

- 1.800 godzin wsparcia 

- 6 rodzin korzysta ze wsparcia asystenta rodziny 
z ustawy „Za życiem„ 

- 4 osoby otrzymały świadczenie jednorazowe w 
ramach ustawy „Za życiem„ 

IV.3 Prowadzenie kampanii 
informacyjnej na temat 
oferty specjalistycznej 

pomocy na terenie gminy 
oraz aktualizowanie 

informacji 

– liczba broszur informacyjnych -uaktualniono informację o ofercie 
specjalistycznej pomocy różnych instytucji i 
organizacji działających na terenie gminy na 

rzecz rodziny- broszura „Specjalistyczna Pomoc 
Rodzinie „- 200 szt. Broszury  są rozdawane  w 

placówkach na  terenie gminy 

 
 
 
 
 
 



Cel szczegółowy V: 

Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej 

 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2018 

  

V.1. Współpraca z powiatowym 
koordynatorem pieczy 

zastępczej oraz udział w 
zespołach okresowej oceny 

sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy 

– liczba spotkań zespołów Oceny okresowe: 
- 5 spotkań w PCPR w Oświęcimiu dot. 10 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 
-2 spotkania w Placówce Opiekuńczo- 

wychowawczej w Kętach – dot. 4 dzieci, 
-2 spotkania w Domu Dziecka w Oświęcimiu dot. 

4 dzieci, 
-1 spotkania w Wiosce Dziecięcej im. Janusza 

Korczaka w Rajsku dot. 3 dzieci 

V.2 Działania na rzecz rodziców 
dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej lub 
zagrożonych umieszczeniem 

w pieczy, w tym: pomoc 
socjalna , poradnictwo 

specjalistyczne, wsparcie 
edukacyjne, 

– ilość spotkań zespołów 
zadaniowych 

– ilość osób które podjęły 
współpracę z OPS 

– ilość spotkań Akademii 
Rodzicielskiej 

– liczba dzieci, które powróciły do 
rodziny biologicznej 

- liczba rodzin wspierających  

-Zorganizowano 4 spotkania zespołów 
zadaniowych dot. rodziców biologicznych, dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 

-Sporządzono 29 opinii dot. rodziców 
biologicznych (dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej) z  terenu gminy Brzeszcze. 

-Sporządzono  16 opinii do Sadu Rejonowego w 
Oświęcimiu dot. współpracy rodzin  z 

asystentami. 
 

- 4 rodziny podjęły współpracę z OPS 
 

- 5 spotkań , 8 uczestników warsztatów 
kompetencji rodzicielskich – „Akademia 

Rodzicielska 2018” skierowane do rodziców 
biologicznych mieszkających  

w Gminie Brzeszcze, których dzieci zostały 
umieszczone w pieczy zastępczej 

 lub są zagrożone umieszczeniem w pieczy 
 

- 6 dzieci powróciło do rodzin biologicznych 
- 4 dzieci opuściło pieczę zastępczą 

( usamodzielnienie ) 
- brak rodzin wspierających 

 

Na podstawie zebranych informacji wynika, że „Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Brzeszcze na lata 2018 – 2020”  realizowany był zgodnie z założeniami. Koordynatorem 

Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy współpracy z instytucjami: 

• Urząd Gminy w Brzeszczach 

• Jednostki  oświatowe z terenu Gminy 

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzeszczach 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

• Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

• Komisariat Policji w Brzeszczach 



• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 

• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu 

• Organizacje pozarządowe 

 Z zaplanowanych 19 szczegółowych projektów w ramach programu zrealizowano 18 z 

nich, co stanowi  95%.  1 projekt nie  zrealizowany to : utworzenie placówki wsparcia 

dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, które to zadanie zaplanowano na 2019r. 

Niemal 100 procentowa realizacja projektów zawartych w Programie świadczy o 

prawidłowych założeniach jeśli chodzi o cele i możliwości zarówno rzeczowe jak i finansowe 

gminy w tym zakresie. 

 

5.3 Dzieci w  pieczy zastępczej 

Do roku 2012, a więc daty wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 31 dzieci, z tego na dzień 31.12.2018r. w pieczy 

pozostaje 7 dzieci za które gmina nie ponosi odpłatności. 

Poniższa tabela pokazuje liczbę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej od 2012r, za które 

gmina została zobligowana do ponoszenia odpłatności. W ciągu 7 lat w pieczy zostało 

umieszczonych 40 dzieci, z czego 15 dzieci opuściło pieczę zastępczą ( 10 dzieci wróciło do 

rodziców biologicznych, 1 dziecko –adopcja,  4 dzieci osiągnęło pełnoletniość- z tego 2 

zawarło związek małżeński, a 2  osoby wyjechały poza gminę). 

 

 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wg   ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

Rok Razem 

Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Spokrewnione 
Nie 

spokrewnione. 

Zawodowa 
Rodzina 

zast. 

Dom 
dziecka 

  

Wioska 
Dziecięca 

2018 3 - - - 3  

2017 7 2  3 2  

            2016 6 1 - 1 1 3 

            2015 6 1 - 2 3  

            2014 2 1 1 - -  

            2013 11 7 - - 4  

            2012  5 3 1 - 1  

 

 

 

 

 



W 2018 r. ponosiliśmy opłaty za pobyt   25  dzieci w pieczy  zastępczej z tego : 

Rodziny zastępcze spokrewnione –     12 dzieci 

Rodziny zastępcze niezawodowe -         5 dzieci 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze -  5 dzieci 

Wioska Dziecięca   w Rajsku                   -  3 dzieci 

      

Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to głównie: 

• uzależnienie od alkoholu rodziców 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

• przemoc w rodzinie 

• pobyt za granicą obojga rodziców 

 

Dzieci umieszczane są w pieczy zastępczej zawsze na podstawie wyroku Sądu. W przypadku 

spokrewnionych rodzin zastępczych to zazwyczaj dziadkowie występują do Sądu o 

powierzenie im tej funkcji i dopiero na  podstawie  wyroku Sądu  Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie obciąża gminę kosztami pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj: 

• w pierwszym roku pobytu 10% wydatków na opiekę i wychowanie 

• w drugim roku pobytu 30% wydatków na opiekę i wychowanie 

• w trzecim i kolejnych 50% wydatków na opiekę i wychowanie 

 Za  21 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  od 2012r. gmina w 2018r. opłacała  50% 

kosztów pobytu, za 3 dzieci  - 30% kosztów pobytu, a za 1 dziecko 10 % kosztów. I tak łączne 

wydatki poniesione w 2018r. za pobyt 25 dzieci w pieczy zastępczej wyniosły  230 776 

złotych tj: 

• za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota wydatków 

wyniosła 141 256 złotych 

• za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych kwota wydatków wyniosła 89 520 

złotych    

                          

5.4 Asystenci rodzin 

            W przypadku, gdy Ośrodek poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego  dyrektor Ośrodka musi  takiej rodzinie na wniosek 

pracownika socjalnego i za zgodą tej rodziny przydzielić jej asystenta rodziny. Również Sąd 

może w swoim postanowieniu przydzielić rodzinie asystenta. Asystent rodziny ma pełnić 

specyficzną rolę w stosunku do rodzin wychowujących dzieci, które mają kłopoty z należytym 

wypełnianiem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Rola asystenta polega na 

intensywnej pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczenia jej 

zachowań, czynności niejednokrotnie podstawowych, bądź odbudowanie normalnego 

funkcjonowania rodziny, aby pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi. 

Praca asystenta wymaga pełnej dyspozycyjności i gotowości,  do pomocy w każdej chwili  



powierzonej jego opiece rodzinie, która ma wolę współpracować z asystentem na rzecz 

zmiany swojego życia. Ale jednocześnie asystent nie może zastępować czy wręcz wyręczać 

rodziców w ich obowiązkach, jego rolą jest wspieranie, motywowanie do zmiany, udzielanie 

wsparcia dzieciom. Jego zadaniem jest pomóc zrealizować rodzinie plan naprawczy, tak by 

groźba zabrania dziecka została odsunięta. 

                       

Zadania z zakresu wspierania rodziny Rada Miejska w Brzeszczach, powierzyła od 

2012r. Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Realizując przepisy prawa zawarte w tej ustawie 

Ośrodek zatrudnił 2 asystentów rodziny. Osoby na tych stanowiskach spełniają wymagania 

ustawowe co do wykształcenia, niekaralności.  Asystenci w 2018r.  obejmowali swoim 

wsparciem 20 rodzin. Koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2018r. wyniosły 100 310 

złotych, przy czym należy wspomnieć, że Ośrodek otrzymał dotację w ramach konkursu 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „asystent rodziny 2018” w wysokości 38 606 złotych.  

Z uwagi na wejście w życie w I m  2017r.  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za 

życiem”, która dotyczy rodzin, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do katalogu zadań 

asystenta dodano nowe zadanie polegające na koordynacji wsparcia dla kobiet w ciąży i ich 

rodzin. Oprócz wsparcia asystenta  takiej rodzinie przysługuje na jej wniosek jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4 000 złotych . 

W 2018r. 4 rodziny skorzystały z wsparcia finansowego w wysokości 4 000 złotych oraz 

6 rodzin zostało objęte wsparciem asystenta rodziny z ustawy „za życiem”. 

 

5.5 Placówki wsparcia dziennego 

             Rodzina niewydolna wychowawczo może otrzymać wsparcie w postaci opieki 

i wychowania dziecka w placówce wsparcia dziennego. Taką placówkę w rozumieniu art.18 

ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej może prowadzić gmina, podmiot któremu 

gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190 ustawy lub podmiot, który uzyskał 

zezwolenie burmistrza czyli placówki prywatne. W placówce wsparcia dziennego 

jednocześnie może przebywać maksymalnie 30 dzieci, a placówką może kierować osoba 

spełniająca wymagania określone w ustawie.  

W XI 2015r. gmina Brzeszcze zleciła na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci organizacji 

pozarządowej tj. Fundacji Przyjaciół Brata Alberta w Radwanowicach. Placówka swoją 

siedzibę ma  w Jawiszowicach. Do placówki uczęszcza 15 dzieci wskazanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej i za zgodą rodziców. Dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej 

kadry zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny, a z uwagi na to, że placówka 

zlokalizowana jest na terenie sołectwa dzieci są do niej dowożone transportem Fundacji. Na 

pokrycie kosztów funkcjonowania placówki gmina przeznaczyła w 2018r. w ramach 

dofinansowania dla organizacji pożytku publicznego kwotę 74 237 złotych, a Ośrodek pokrył 

koszty transportu w wysokości 24 900 złotych.  



 

6. Podsumowanie – zamierzenia na 2019r. 

            Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018r zajmował w budżecie gminy jedno 

z czołowych miejsc i to głównie za sprawą dotacji na zadania zlecone, które Ośrodek 

realizuje. Ale nie tylko wielkość środków finansowych decyduje o tej pozycji – mówimy 

mianowicie o szerokim zakresie zadań przypisanych ustawami do realizacji, ale również 

ogromnej  różnorodności tych zadań. To szerokie spektrum zadań wymusza na nas 

konieczność ciągłej profesjonalizacji i doskonalenia. 

             W niniejszym sprawozdaniu pokazane  zostały  nie tylko problemy beneficjentów 

pomocy społecznej, które ich dotykają, ale również zasoby, którymi gmina dysponuje, i które 

powstały z potrzeby rozwiązywania tych problemów. Stwierdziliśmy w dokumencie jakim 

jest „ocena zasobów za rok 2017, że należy dołożyć wszelkich starań, aby te zasoby 

zachować, ale również dążyć do realizowania nowych zadań nie tylko będących zadaniami 

obowiązkowymi wynikającymi z określonych ustaw. Cieszy nas funkcjonowanie placówki 

wsparcia dziennego w postaci świetlicy  o charakterze opiekuńczo-wychowawczym dla 15 

dzieci z terenu gminy, której prowadzenie gmina zleciła organizacji pozarządowej, realizując 

tym samym zalecenie pokontrolne. W 2016 r. podjęliśmy również działania  na lata 2016-

2019 w ramach projektu „Wiem więcej potrafię więcej” w ramach środków EFS. Również 

realizowane projekty takie jak : „Akademia Rodzicielska, „Starszy brat- starsza siostra”,  

„Uczmy się reagować” w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,   projekt 

realizowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury – „Bank czasu”, program ”Teraz seniorzy”, 

kampania edukacyjna na rzecz wspierania rodziny – „Integracja między pokoleniami” – 

wszystkie te projekty realizowane w ramach Programu Rewitalizacji dla gminy Brzeszcze na 

lata 2017-2023. Wreszcie  przystąpienie gminy do projektu wojewódzkiego „Małopolski Tele-

Anioł” są odpowiedzią na konkretne potrzeby mieszkańców naszej gminy.  

              Należy podkreślić bardzo ważne przedsięwzięcie Gminy w kwestii utworzenia 

ośrodka  wsparcia dziennego tj. Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego 

Senior+ na lata  

2015-2020. Zadanie zapisane do realizacji zarówno w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-

2024 oraz w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy 

Brzeszcze na lata  

2016-2021. W III 2018r. gmina  uruchomiła ośrodek wsparcia dziennego – Dzienny Dom 

Senior+ w Jawiszowicach. Jest on przeznaczony dla 15 osób w wieku 60+, nieaktywnych 

zawodowo, zamieszkałych w gminie Brzeszcze. Na koniec 2018r. ze wsparcia Domu 

korzystało 11 osób. Łączny koszt funkcjonowania DD Senior+ w 2018r. wyniósł 217 224,63zł 

w tym dotacja Wojewody 37 800 złotych. 

 

 

 

 



      Zamierzenia na 2019r. 

• prawidłowe zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym realizowanie 

zadań wynikających z ustaw,  przekazanych do realizacji Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej, 

• realizacja i monitoring  Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021,  

• realizacja i monitoring  Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie  w gminie 

Brzeszcze na lata  2016-2021   

• zakończenie realizacji projektu konkursowego  pt. „Wiem więcej  potrafię więcej” w 

ramach RPO województwa  małopolskiego realizowanego w latach 2016-2019, 

• współudział w  pracach  związanych z opracowaniem  lokalnej polityki senioralnej 

• opracowanie procedury realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w kontekście ogłoszonej w 2018r. ustawy o Solidarnościowym 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która zakłada realizację pakietów 6 

programów  skierowanych na rzecz wsparcia   osób niepełnosprawnych, 

• w ramach Klubu Integracji Społecznej kontynuowanie prac społecznie - użytecznych 

oraz aktywizację zawodową klientów pomocy społecznej 

• realizacja przedsięwzięć zawartych w    Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020 

• kontynuowanie wsparcia rodzin przez asystentów rodziny 

• dążenie do minimalizowania konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej 

zwłaszcza poprzez zwiększenie obsady etatowej asystentów 

• praca socjalna oraz wsparcie asystentów w rodzinach biologicznych, z których dzieci 

zostały umieszczone pieczy zastępczej w celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych 

• wspieranie oraz nadzorowanie działalności  placówki wsparcia dziennego jako 

zadania obowiązkowego gminy zleconego organizacji pozarządowej 

• udział w konkursie ogłaszanym przez MRPiPS – „asystent rodziny 2019” 

• umożliwianie asystentom możliwości podnoszenia swoich kompetencji   

• systematycznie wprowadzać standardy w działalności wolontarystcznej 

• prawidłowo realizować ustawę „Rodzina 500+” 

• systematycznie podnosić kwalifikacje i kompetencje pracowników Ośrodka 

• prawidłowo realizować standardy kontroli zarządczej 

  

 


