
 

 

UCHWAŁA NR XXII/221/2020  

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 

poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz. 821) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala 

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2021-2023, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018-2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach 

Zbigniew Kolasa 

 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XXII/221/2020  

Rady Miejskiej w Brzeszczach 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 7740
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Załącznik do uchwały nr …….  

Rady Miejskiej w Brzeszczach  

z dnia ……..     

 

 

PROGRAM WSPIERANIA 

RODZINY  

W GMINIE BRZESZCZE  

NA LATA 2021-2023 
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WPROWADZENIE 

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 

i zaspokajania potrzeb swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny 

i psychospołeczny dziecka, jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której przebiega proces jego 

socjalizacji, kształtowanie osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych. Rodzina 

oddziałuje na dziecko poprzez określony i swoisty układ stosunków społecznych, na których podłożu 

dziecko przyswaja sobie określone wartości i wzory osobowe. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka w sferze psychicznej 

i materialno-bytowej, jest źródłem poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Są jednak rodziny, 

które niewłaściwie pełnią przypisane im role. W rodzinach tych niejednokrotnie zachodzą zjawiska 

patologiczne (np. alkoholizm, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo społeczne, narkomania, 

przestępczość, brak właściwej opieki rodzicielskiej i bezradność życiowa oraz nieprzystosowanie 

społeczne), które czynią je dysfunkcjonalnymi, czyli takimi, które nie potrafią sprostać swoim 

obowiązkom, m.in. względem dzieci, oraz pomyślnie rozwiązywać swoich problemów i sytuacji 

kryzysowych. 

Dezorganizacja rodziny powoduje, że staje się ona niewydolna wychowawczo, a tym samym wymaga 

świadczenia komplementarnego wsparcia ze strony przedstawicieli różnych grup zawodowych 

(np. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych, opiekunów placówek 

wsparcia dziennego, pracowników ochrony zdrowia, policji, kuratorów sądowych czy przedstawicieli 

innych instytucji i organizacji, które działają na rzecz rodziny i dziecka) oraz podejmowania działań 

w oparciu o sprecyzowany plan działania. Taką możliwość daje stworzenie lokalnego systemu 

wspierania rodziny, który – przy założeniu, że naturalnym i koniecznym środowiskiem wychowania 

dziecka jest rodzina – powinien być nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu życiowych jej problemów 

oraz przywróceniu prawidłowego funkcjonowania, a gdy już nastąpi rozkład więzi rodzinnych 

i zaistnieją okoliczności zmuszające do rozłączenia rodziny i umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 

na motywowanie rodziców do zmiany oraz stworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny. 

Istotne znaczenie dla stworzenia systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma przygotowanie programowych podstaw jego 

funkcjonowania. Na szczeblu gminnym taką rolę pełnią programy wspierania rodziny, w ramach 

których planowane są zadania służące wzmocnieniu bądź przywróceniu zdolności rodzin 

do wypełniania przypisanym im funkcji głównie poprzez wczesną profilaktykę i interwencję. 

Niniejszy program został przygotowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Moderatorem 

prac nad dokumentem był Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.  W pierwszej jego części zostały 

przedstawione podstawy prawne jego tworzenia. Drugą i trzecią część programu obejmują 

informacje ogólne na temat gminy oraz diagnozę lokalnej sytuacji rodziny i dziecka, która została 

przygotowana w oparciu o dane pochodzące z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla 

Gminy Brzeszcze. Dalsze części programu obejmują przygotowany w formie zestawień tabelarycznych 

harmonogram, wyznaczają cele i niezbędne do podjęcia zadania, wskazując m.in. realizatorów 

poszczególnych zapisów oraz czas ich wdrożenia. Finalne części programu zawierają informacje 

na temat sposobu finansowania dokumentu oraz prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji. 
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PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA PROGRAMU 

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 -

2023 wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację 3-letnich 

gminnych programów wspierania rodziny”. 

Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwoju Gminy Brzeszcze na lata 2015 – 2024 przyjętą 

Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XI/70/2015 z dnia  30.06.2015 r. oraz Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzeszcze na lata 2016 – 2021 przyjętą uchwałą 

Rady Miejskiej w Brzeszczach  nr XXVI/194/2016 z dnia 30.06.2016 r., zmienioną uchwałą 

LIII/423/2018 z dnia 27.09.2018 r. 

 

INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

Brzeszcze to gmina miejsko-wiejska zajmująca powierzchnię 46 km2. Jest położona w województwie 

małopolskim. Wchodzi w skład jednostek samorządu terytorialnego należącego do powiatu 

oświęcimskiego. Do gminy, oprócz miasta Brzeszcze, należy pięć sołectw: Jawiszowice, Przecieszyn, 

Skidziń, Wilczkowice i Zasole. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. liczba ludności gminy Brzeszcze 

wyniosła 20 993 osób, z czego 10 874 stanowiły kobiety, a 10 119 mężczyźni. Struktura ludności 

gminy przedstawiała się następująco: 

 

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców Gminy Brzeszcze w latach 2017 – 2019. (opracowano 

na podstawie danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz danych z Ewidencji Ludności) 

 

Mieszkańcy 

Rok 

2017 2018 2019 

ogółem 21 420 21 123 20 993 

W wieku przedprodukcyjnym (0 -17 lat) 3 733 3 982 3 858 

W wieku produkcyjnym 13 356 12 053 12 283 

W wieku poprodukcyjnym 4 331 5 088 4 852 
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Wykres nr 1:  Liczba mieszkańców w roku 2019 według grup wiekowych i płci (OZPS) 

 

Na terenie gminy funkcjonuje 2055 podmiotów gospodarczych. w tym w sektorze: rolniczym 14, 

przemysłowym 173, budowlanym 257 (Dane z samorządowe vademecum samorządowca, rok 2019). 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych w gminie Brzeszcze wynosiła 249 osób. 

Szczegółowy rozkład w tym obszarze przedstawia z kolei poniższa tabela  

 

Tabela 2: Dane o osobach bezrobotnych z terenu Gminy Brzeszcze w 2019 roku (dane statystyczne 

PUP Oświęcim) 

Osoby 
bezrobotne na 

dzień 31.12.2019 
r. 

Ogółem Kobiety Będący w 
szczególnej 
sytuacji na 

rynku pracy 

W tym 
 

do 30 roku 
życia 

w tym do 
25 roku 

życia 

powyżej 50 
roku życia 

długotr
wale 

bezrobo
tni 

Brzeszcze 
miasto 

 
149 104 132 43 23 42 57 

Brzeszcze 
obszar wiejski 

 
100 62 79 36 23 16 34 

Łącznie 
 
 

249 166 211 79 46 58 91 
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Gmina posiada bazę oświatową, na którą składa się 9 przedszkoli, w tym: 7 publicznych  

oraz 2 przedszkola niepubliczne, 6 szkół podstawowych, w tym 6 publicznych. W zasobach gminy 

Brzeszcze dodatkowo znajdują się 4 świetlice szkolne.  Działalność kulturalna i sportowa w gminie 

ogniskuje się wokół Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Popularyzacją kultury fizycznej, organizowaniem 

zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych zajmują się również organizacje pozarządowe 

(kluby sportowe). W gminie funkcjonują 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Główną instytucją 

realizującą zadania pomocy społecznej w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

a nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Komisariat Policji w Brzeszczach oraz jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej: w Brzeszczach, Jawiszowicach, Skidziniu, Przecieszynie, Brzeszczach Bór       

i Zasolu. 

 

ANALIZA WSPARCIA SPOŁECZNEGO W GMINIE BRZESZCZE W KONTEKSCIE RODZINY I DZIECKA 

Pomoc i wsparcie w gminie Brzeszcze z pomocy społecznej (z wyłączeniem świadczeń rodzinnych 

oraz świadczeń wychowawczych) w 2019 roku uzyskało 414 osób, co stanowiło 1,97 % wszystkich 

mieszkańców gminy. W stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy 

i wsparcia zmniejszyła się o 70 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 33 osoby. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej liczba osiągnęła poziom 120 osób, 

co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 26 osób. 

 

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

sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 

Rok 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

/ Liczba osób w rodzinach 
 

394/808 

 

403/773 

 

414/833 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 

 150 198 242 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 

stosunku do liczby mieszkańców Gminy 3,8% 3,65% 3,96% 
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Tabela nr 4. Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej (opracowano na podstawie danych 

sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 

Typ rodziny 

 

Rok  2017 

 

Rok  2018 

 

Rok  2019 

 

Rodziny z dziećmi 

 

 

113 

 

101 

 

129 

w tym z 1 dzieckiem 48 49 45 

2 dzieci 42 30 33 

3 dzieci 20 18 22 

4 i więcej dzieci 3 4 5 

 

 

Rodziny niepełne 

 

 

41 

 

33 

 

24 

w tym z 1 dzieckiem 19 15 11 

2 dzieci 12 10 7 

3 dzieci 8 6 4 

4 i więcej dzieci 2 2 2 

  

 

Rodziny emerytów 

 

68 

 

64 

 

59 

 

W gminie Brzeszcze w roku 2019 najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, było kolejno: długotrwała 

lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm. 
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Tabela nr 5. Powody ubiegania się o pomoc społeczną (opracowano na podstawie danych 

sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 

 

Powód ubiegania się o pomoc społeczną 

Liczba rodzin w danym roku 

2017 2018 2019 

Ubóstwo 151 118 95 

Bezdomność 27 23 20 

Potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 28 15 19 

Bezrobocie 61 43 28 

Niepełnosprawność 118 112 91 

Długotrwała choroba 193 160 132 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 134 106 85 

Przemoc w rodzinie 3 4 2 

Alkoholizm 45 33 37 

Narkomania 0 0 0 

Narkomania 

 

 

 

4 4 2 
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Wykres nr 2 : Liczba rodzin pobierających świadczenia pomocy społecznej w 2029 r. według powodów 

(OZPS) 

 

 

Sytuacja, w której w pierwszych pięciu sklasyfikowanych powodów przyznania pomocy 

z największymi wartościami, na czwartym miejscu  wskazano bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, co stanowić winno przy opracowywaniu programu wspierania rodziny jeden 

z priorytetów, gdyż wartość ta w sposób bezpośredni obrazuje niezdolność zaspokojenia potrzeb 

socjalno–bytowych czy emocjonalnych pozostających na wychowaniu dzieci.  

Bezradność występować może także w kwestii prowadzenia gospodarstwa domowego – problem 

z zapewnieniem odpowiedniego wyżywienia, odzieży itp. Bezradności tej nie należy jednak mylić 

z problemem posiadania przez rodzinę niewystarczających środków finansowych na zabezpieczenie 

tych potrzeb, gdyż w tym wypadku niezaspokojenie ich nie musi występować w parze 

z nieprawidłowym pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Trudna sytuacja życiowa 

ma bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie rodzin i jednostek. Rodziny potrzebują 

wsparcia na różnych etapach swojego życia. Skuteczna pomoc w tym zakresie może być osiągnięta 

jeśli będzie przebiegać przy współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji działających na rzecz 

wsparcia rodzin i dzieci wymagających pomocy. Gminny system wsparcia rodzin powinien oferować 

szeroki wachlarz pomocy, który stworzy możliwość skorzystania ze wsparcia adekwatnie 

do występującego problemu. Filar tego systemu tworzą pracownicy socjalni i asystenci rodziny. 

W znacznej grupie klientów pomocy społecznej przyczyną kryzysu był również problem uzależnienia 

od alkoholu i bardzo często związana z nim przemoc w rodzinie. Pomimo, że problemy te dotykają 

relatywnie niewielkiej w skali gminy liczby rodzin, to traktowane są przez służby społeczne 

priorytetowo, gdyż ponownie dotyczą one najsłabszej grupy jaką są dzieci. 

Wsparcie w wyszczególnionych  trudnościach życiowych często nie wiąże się z konieczności objęcia 

doświadczających przemocy i współuzależnienia pomocą finansową. Pracownicy socjalni realizują 
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jednak swoje zadania w oparciu o niefinansowe świadczenia z pomocy społecznej: pracę socjalną, 

poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, dożywianie (w ramach programu posiłek 

w szkole i w domu), asystenturę itp. Świadczenia niepieniężne stanową obecnie wręcz główną 

oś systemu pomocy w gminie Brzeszcze. 

 

 

Wykres nr 3  Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w 2019 roku (OZPS) 
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Wykres nr 4 Wskaźnik pracy socjalnej obliczony jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną 

do rodzin i osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100% (OZPS) 

 

 

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

sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 

Świadczeniobiorcy 

Liczba osób 

Posiłki Zasiłki 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Dzieci do 7 roku życia 28 21 18 6 12 13 

Młodzież do ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 
62 44 31 27 24 21 

Pozostałe osoby 20 18 15 59 62 82 

Razem 110 83 64 92 98 116 
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Celem zapewnienia pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy na terenie gminy Brzeszcze 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który tworzy 

grupa specjalistów podejmujących współpracę. Działania Zespołu skierowane są do rodzin 

znajdujących się w kryzysie z powodu przemocy domowej i ukierunkowane są na rozwiązanie 

konkretnego problemu w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 

wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

diagnozowanie przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,  działania informacyjno-profilaktyczne 

realizowane poprzez rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, skoordynowana współpraca profesjonalistów łączących 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z pracy podmiotów, które reprezentują, 

zapewniająca skuteczne reagowanie na zjawiska aktów przemocy. 

 

Tabela nr 7. Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2017 – 2019 (opracowano na podstawie danych 

Ośrodka Pomocy Społecznej) 

Rok 2017 2018 2019 

Liczba interwencji 14 37 28 

Liczba Niebieskich Kart 27 29 34 

 

Obok opisanych zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach realizuje także szereg innych form wsparcia zabezpieczenia społecznego 

ukierunkowanych na wsparcie dzieci i rodzin w zakresie: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, stypendium szkolnego  oraz Karty Dużej Rodziny. 

 

W ramach wsparcia rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach podejmuje działania 

zmierzające do eliminacji pojawiających się w ich funkcjonowaniu problemów, poprzez pracę socjalną 

prowadzoną przez pracowników socjalnych. Pomoc rodzinom realizowana jest także przez wsparcie 

asystenta rodziny. Praca asystenta koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań 

trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Głównym celem asystentury jest podniesienie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności prowadzenia gospodarstwa 

domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Cechami charakterystycznymi asysty jest 

indywidualizacja pracy, wynikająca z małej liczby odbiorców, dostosowanie jej do określonych grup 

beneficjentów i ich realnych potrzeb, oferowanie wsparcia specjalnie do nich kierowanego. 

Należy nadmienić, że rodzinie może zostać przydzielony asystent rodziny, tylko za jej zgodą. 

W tym kontekście asystenturę należy rozumieć jako formę wsparcia, a nie przymusu. 

Od 1 stycznia 2017 r. został poszerzony zakres pracy asystenta rodziny, któremu przypisano zadania 

mające na celu kompleksowe wsparcie, wynikające z połączenia zadań asystenta rodziny 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 7740



Program Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 - 2023 

 

OPS Brzeszcze Strona 12 
 

na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny z ustawą i Programem „Za życiem”. 

Do dominujących zadań asystenta rodziny, które wynikają z ustawy „Za życiem” należy wsparcie 

instrumentalne, informacyjne, emocjonalne, a w przypadku problemów opiekuńczo-wychowawczych 

–pedagogizacja. Nowe rozwiązanie prawne zapewnia dostęp do poradnictwa w zakresie wspierania 

rodziny i określa uprawnienie do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu.  

 

Wykres nr 5 Liczba asystentów rodziny zatrudnionych w OPS Brzeszcze oraz liczba rodzin objętych 

pracą asystenta rodziny (OZPS) 

 

Pomimo szerokiej oferty wsparcia, w sytuacjach wyjątkowych, po wyczerpaniu wszystkich form 

pomocy rodzinie oraz z uwagi na dobro dziecka i konieczność zapewnienia mu niezwłocznej opieki, 

umieszcza się dzieci zamieszkujące teren gminy Brzeszcze w pieczy zastępczej, a gmina, w ramach 

zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, współfinansuje ich pobyt. 

Tabela nr 8. Liczba  dzieci  pozostających w pieczy zastępczej na terenie gminy Brzeszcze  

(opracowano na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba dzieci pozostających                    

w pieczy zastępczej 

34 

w tym  w 7 placówce 

25 

w tym 8 w placówce 

24 

w tym 10 w placówce 
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Tabela nr 9. Odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej w latach 2017 – 2019 (opracowano na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) 

 

 

 

Kwota odpłatności w złotych 

Łącznie Rodzina zastępcza Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza 

2017 

 184 420,19 84 935,00 99 485,19 

2018 

 230 776,19 89 519,85 141 256,34 

2019 

 239 472,87 68 905,28 170 567,59 

 

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. 

Realizacja tych świadczeń prezentuje poniższa tabela: 

Tabela nr 10. Liczba wypłaconych świadczeń (opracowano na podstawie danych sprawozdań 

resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

l. św. kwota l. św. kwota l. św. kwota 

Zasiłki rodzinne 7726 869 918 7887 874 824 6 292 1 092 896 

Dodatki do zasiłków w tym: 3006 394 162 3070 406 036 2712 364 548 

z tyt. urodzenia dziecka 48 44 491 51 49 316 32 32 000 

z tyt. urlopu wychowawczego 201 74 530 225 81 684 199 75 352 

z tyt. samotnego 

wychowywania 

324 61 992 294 56 983 272 54 256 

z tyt. kształcenia i 

rehabilitacji 

401 40 251 484 46 736 435 45 070 
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z tyt. podjęcia nauki poza 

miejscem zamieszkania 

623 40 740 580 38 576 523 37 275 

z tyt. rozpoczęcia roku 

szkolnego 

436 41 927 453 42 091 350 35 000 

z tyt. wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

973 90 231 983 90 651 901 85 595 

Jednorazowa zapomoga z tyt. 

urodzenia dziecka 

 

150 150 000 156 156 000 153 153 000 

Świadczenie rodzicielskie 

 

669 615 292 553 505 811 622 575 695 

Zasiłki pielęgnacyjne 

 

4181 639 693 4395 694 995 4 715 892 571 

Świadczenia pielęgnacyjne 

 

595 827 593 713 1 046 691 821 1 295 857 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 24 12 480 14 7 680 17 9 987 

Zasiłek dla opiekuna 

 

50 26 000 33 16 673 12 7 440 

Jednorazowe świadczenie „za 

życiem” 

4 16 000 4 16 000 3 12 000 

Świadczenie wychowawcze 

500+ 

20 731 10 324 204 20 394 10 170 195 32 178 16 089 141 

Świadczenie Dobry Start – 

300+ 

- - 2 400 720 000 2 464 739 200 

RAZEM: 37 136 34 213 875 39 619 14 614 902 49989 21 232 335 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 7740



Program Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 - 2023 

 

OPS Brzeszcze Strona 15 
 

Wykres nr 6 Graficzne ujęcie świadczeń rodzinnych w 2019 roku  (OZPS) 

 

W wyszczególnieniu, z powyższego zastawienia rządowego programu „500+” wynika, że liczba rodzin 

pobierających w 2019 roku świadczenia wychowawcze wyniosła 2485 dla 3686 dzieci. 

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 16 088 140,76 zł. Liczba rodzin, które pobrały świadczenia 

wychowawcze na pierwsze dziecko wyniosła 1310. Kwota wypłaconych świadczeń - 6 573 494,44 zł. 

 

Wykres nr 7 Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego. Dane za 2019 rok 

dotyczą okresu od stycznia do czerwca  (OZPS) 

 

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzicielskie wyniosła 90 rodzin (liczba rodzin odpowiada 

liczbie dzieci). Kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich - 575 695,00 zł. Liczba rodzin 

pobierających w roku 2019 świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu wyniosła 3. Kwota wypłaconych 

świadczeń wyniosła  12 000,00 zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 7740



Program Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 - 2023 

 

OPS Brzeszcze Strona 16 
 

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

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

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

brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub gdy rodzina jest niepełna. 

Ilość uczniów objętych pomocą w tej formie obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela nr 11. Ilość uczniów objętych stypendium i zasiłkiem losowym z podziałem na okresy 

(opracowano na podstawie danych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz danych Ośrodka 

Pomocy Społecznej) 

okres ilość uczniów, którym przyznano stypendium kwota 

I-IV 2017 41 26288 

IX-XII 2017 38 18476 

I -IV 2018 33 20165 

IX-XII 2018 32 13042 

I – VI 2019 17 10933 

IX – XII 2019 20 9920 

 

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

internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2019 gmina Brzeszcze poprzez Ośrodek 

Pomocy Społecznej, któremu powierzono realizację tego zadania wydała 1355 kart, w tym 686 kart 

tradycyjnych i 669 w wersji elektronicznej. Szczegóły realizacji tego zadania obrazuje poniższa tabela: 

 

Tabela  nr 12. Karta Dużej Rodziny w 2019 roku 

Liczba rodzin Liczba wydanych kart w 2019 roku Łączna liczba 
wydanych kart od 

początku programu, 
tj. 2014 

 
511 

 

 
1355 

 
2603 
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ANALIZA SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 

 poparcie działań i współpraca 
z samorządem gminnym, 

 działalność instytucji pracujących 
na rzecz rodzin, 

 systematyczne monitorowanie rodzin 
zagrożonych kryzysem przez 
pracowników socjalnych, asystentów 
rodzin oraz przedstawicieli innych 
zawodów kontaktujących się z rodziną, 

 rozwijający się system pieczy zastępczej, 

 realizacja programów osłonowych 
i profilaktycznych, 

 otwartość na współpracę, 

 inicjowanie działań na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej członków rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 wspieranie rodzin we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności 
do prawidłowego funkcjonowania 
poprzez pracę socjalną z rodziną, 

 zmiana postaw społecznych, 

 aktywizacja społeczna klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 

 

 mała świadomość i gotowość społeczna 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej, 

 tkwienie w uzależnieniu od pomocy 
społecznej, 

 wyuczona bezradność, 

 roszczeniowość klientów OPS, 

 narastający problem przemocy 
w rodzinach, 

 wrastający problem osób uzależnionych 
od alkoholu, 

 zła sytuacja finansowa rodzin, 

 niewystarczająca współpraca między 
instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

Szanse 
 

Zagrożenia 
 

 

 kierowanie pomocy do konkretnych 
adresatów, 

 racjonalne wykorzystanie środków 
finansowych, 

 możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

 

 

 wzrost skomplikowanych problemów 
rodzin, 

 reorganizacja systemu pomocy 
społecznej, kryzys społeczny 
i gospodarczy związana z pandemią 
wirusa SARS-CoV-2 
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CELE I ZADANIA 

Cel główny: Utworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu 
funkcji rodziny. 
 

Projekty w odniesieniu do celów szczegółowych zostały ujęte w tabeli: 

 

Cel szczegółowy I : 

Zmniejszenie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin  

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Termin Realizatorzy 

I.1 Wsparcie finansowe 

rodzin  w ramach 

pomocy społecznej 

Liczba rodzin z 

problemem                     

ubóstwa objętych 

pomocą OPS   w 

ciągu danego roku 

90 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

I.2 Realizacja programu 

"Posiłek w szkole 

i w domu" 

Liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym  

korzystających ze 

wsparcia 

 

21 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

 

Liczba dzieci w wieku 

szkolnym 

korzystających 

ze wsparcia 

23 

I.3 Pomoc materialna 

o charakterze 

socjalnym dla uczniów: 

stypendia szkolne i  

zasiłki szkolne 

Liczba dzieci 

objętych wsparciem 

w formie 

stypendium 

szkolnego w ciągu 

roku 

25 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

I.4 Realizacja 

państwowego systemu 

wsparcia rodzin 

wychowujących dzieci 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

w formie: 

świadczeń 

rodzinnych (tj. 

zasiłek rodzinny)  

230 

 

2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

jednorazowej 

zapomogi z tyt. 

urodzenia dziecka, 

50 

 

świadczenia 60 
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rodzicielskiego 

zasiłku 

pielęgnacyjnego 

80 

świadczenia 

pielęgnacyjnego 

70 

świadczenia 

wychowawczego 

2500 

świadczenia „Dobry 

start”, 

1700 

świadczenia  

z funduszu 

alimentacyjnego 

70 

jednorazowego 

świadczenia z ustawy 

„Za życiem” 

2 

I.5 Zwiększenie liczby 

rodzin korzystających z 

ulg w ramach karty 

dużej rodziny 

Liczba wydanych kart 

dużej rodziny w roku 

kalendarzowym 

200 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

 

Cel szczegółowy II 

Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Termin Realizatorzy 

II.1 Warsztaty edukacyjne 

kompetencji 

rodzicielskich 

Liczba warsztatów  1 2021 – 
2023 

Jednostki oświatowe 
gminy 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

Liczba godzin 
zrealizowanego 
wsparcia    

12 

Ilość uczestników 8 

II.2 Wsparcie rodzin    

przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

objętych pomocą 

asystenta  lub pomocą 

rodziny wspierającej 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

asystenta 

24 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

rodziny wspierającej 

1 

II.3 Wsparcie 

instytucjonalne rodzin 

przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

Liczba 

zrealizowanych form 

wsparcia 

8 2021 – 

2023 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w  Brzeszczach 

Jednostki oświatowe 

gminy 
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wychowawczych Świetlica opiekuńczo-

wychowawcza 

w Jawiszowicach 

Punkt Konsultacyjno 

Terapeutyczny 

w Brzeszczach 

 

Cel szczegółowy III 

Utrzymanie wsparcia na rzecz rodzin w kryzysie oraz rodzin, których członkami są osoby 

niepełnosprawne 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Termin Realizatorzy 

III.1 Wsparcie rodzin 

będących w kryzysie 

związanym 

z występowaniem 

przemocy domowej 

Liczba rodzin 

objętych procedurą 

„Niebieskie karty” 

18 2021– 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Komisariat Policji 

w Brzeszczach 

Punkt Konsultacyjno-

Terapeutyczny w 

Brzeszczach 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Liczba rodzin 

objętych praca 

socjalną 

25 

Liczba osób 

korzystających z 

Punkt Wsparcia i 

Pomocy dla Osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie 

8 

Liczba osób 

kierowanych do 

Komisji 

rozwiazywania 

problemów 

alkoholowych 

5 

III.2 Wsparcie kobiet 

w ciąży  i ich  rodzin 

w ramach ustawy 

„Za Życiem” 

 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

wsparcia asystenta 

rodziny w ramach 

ustawy „Za Życiem” 

6 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

jednorazowych w 

ramach ustawy „Za 

Życiem” 

4 

III.3 Wspieranie 

funkcjonowania rodzin 

dotkniętych 

Liczba osób 

korzystających 

z specjalistycznych 

2  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 7740



Program Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 - 2023 

 

OPS Brzeszcze Strona 21 
 

niepełnosprawnością usług opiekuńczych, 

w tym dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Stowarzyszenie Rodziców 

na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych 

"Olimp" w Brzeszczach 

Liczba odbiorców 

usług realizowanych 

przez Stowarzyszenie 

„Olimp” 

25 

Liczba osób 

korzystających z 

programu „Opieka 

wytchnieniowa” 

3 

III.4 Akcja informacyjna 

na temat oferty 

specjalistycznej 

pomocy na terenie 

gminy 

Liczba broszur 

informacyjnych 

2002 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

 

 

Cel szczegółowy IV 

Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im powrotu do rodzin 

biologicznych 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Termin Realizatorzy 

IV.1 Współfinansowanie 

pobytu dziecka 

w rodzinnej 

lub instytucjonalnej 

formie pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci 

umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

23  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

 Wysokość środków 

na pokrycie 

ich pobytu 

290000 

IV.2 Podejmowanie 

współpracy z rodziną 

biologiczną w zakresie 

powrotu dziecka 

umieszczonego 

w pieczy zastępczej 

do rodzin 

Liczba rodzin które 

podjęły współpracę 

ukierunkowaną na 

odzyskanie dziecka 

 

2 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Oświęcimiu 

Liczba dzieci, które 

powróciły do rodzin 

biologicznych 

2 

IV.3 Podejmowanie 

współpracy 

z podmiotami 

działającymi na rzecz 

dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej 

Liczba spotkań 

dotyczących oceny 

okresowej  dzieci 

przebywających w 

pieczy zastępczej 

6 2021 – 

2023 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Oświęcimiu 
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ADRESACI PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Brzeszcze na lata 2021-2023 adresowany 

jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze, w szczególności rodzin doświadczających 

problemów opiekuńczo – wychowawczych. 

 

PLANOWANE EFEKTY 

 Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi.  

 Zwiększenie dostępu do usług społecznych.  

 Zapewnienie kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie.  

 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 -2023 będzie 

finansowana: 

 z budżetu gminy, 

 ze środków samorządu powiatowego, 

 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, 

 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, 

 z programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, 

 ze środków pozyskanych z innych źródeł. 

Wysokość środków finansowych na realizację Programu w latach 2021-2023 zostanie ujęta 

w przyjmowanej corocznie uchwale budżetowej Gminy Brzeszcze. 

 

WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU 

Koordynatorem realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2021 - 

2023 będzie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Sformułowane w dokumencie 

zadania będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji. 

Monitoring i ewaluacja Programu, polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat 

realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, będą prowadzone corocznie. Gromadzone dane 

z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawią się w trakcie wdrażania 

dokumentu oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań korygujących, czy realizacja wyznaczonych 

zadań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych 

rezultatów ich wdrożenia  –  czy uzyskane efekty są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami 

i na co miały wpływ. 

Do oceny wdrożenia sformułowanych w Programie zadań zostaną wykorzystane wyznaczone 

w dokumencie wskaźniki monitorowania. 
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PODSUMOWANIE 

Celem działalności profilaktycznej jest zapobieganie negatywnym stanom rzeczy, zarówno tym, które 

dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które już istnieją. Działając w myśl zasady, że „lepiej zapobiegać 

niż leczyć”, powinno się promować działania profilaktyczne ukierunkowane na wspieranie rodzin 

w szczególności przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

w opiece nad dziećmi oraz tworzenie coraz lepszych warunków dla poprawy jakości życia rodzin 

i dzieci, co zahamuje proces umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną. Aby podołać temu 

wyzwaniu niezbędna jest więc ścisła współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz 

wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka 

i rodziny. Tak rozumiany Program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia 

dziecka i rodziny. 
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