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1. Stopień realizacji  programu w 2020 rok w odniesieniu do projektów i celów 

szczegółowych 

 

Cel główny: 

Stworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji 

rodziny 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa. 

2. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin. 

3. Wzrost poczucia wartości rodziny wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze. 

4. Wzrost integracji różnych form wsparcia specjalistycznego na rzecz rodzin w kryzysie 

oraz rodzin, w których członkami są osoby niepełnosprawne. 

5. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

 

Cel szczegółowy I : 

 

Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa 

 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 
Monitoring- stopień realizacji  

w 2020  

 

I.1 

Wsparcie finansowe 

rodzin w ramach 

pomocy społecznej 

ilość rodzin z problemem 

ubóstwa objętych 

pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w ciągu danego roku 

97 rodzin, a 100 osób w tych 

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 

25 dzieci objętych wsparciem 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach w opłacie wyżywienia 

w przedszkolach 

 

I.3 

Realizacja „Programu 

dożywiania” 

oraz wsparcie rodzin 

Liczba dzieci objętych 

pomocą w formie 

dożywiania w czasie roku 

szkolnego 

27 dzieci objętych pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

w formie dożywiania w czasie roku 

szkolnego 

  



żywnością z Banku 

Żywności 

Liczba dzieci objętych 

zasiłkami dla uczniów 

w okresie wakacji i ferii 

 

13 dzieci objętych pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

zasiłkami celowymi z przeznaczeniem 

na zakup żywności. 

Liczba wydanych 

skierowań 

133 skierowania do odbioru żywności 

z Banku Żywności, dla 284 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 

28 dzieci w 17 rodzinach zostało 

objęte pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Brzeszczach w formie 

stypendium szkolnego; 

 

1 dziecko otrzymało zasiłek szkolny 

o charakterze socjalnym  

 

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 rodzinne: 

807 rodzin / 773  dzieci 

 

świadczenie wychowawcze: 

2452 rodziny / 3886 dzieci 

 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego: 77 rodzin / 109 

dzieci 

 

świadczenie „Za życiem”: 

2 rodziny / 2  dzieci 

 

 

Cel szczegółowy II: 

 

Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin 

 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 
Monitoring- stopień realizacji  

w 2020  

 

II.1 Liczba warsztatów  

Zorganizowana przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

„Akademia Rodzicielska 2020” 



Warsztaty edukacyjne 

kompetencji 

rodzicielskich 

warsztaty skierowane do rodziców 

nastolatków mieszkających 

w gminie Brzeszcze 

pn.: „Nastolatek na wojennej 

ścieżce, czyli trudny okres 

dojrzewania”, część II. 

  

8 dzieci, których rodzice 

uczestniczyli w zajęciach 

skorzystało z opieki w punkcie 

opieki nad dziećmi ”Plastuś„ 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Liczba spotkań w ramach 

warsztatów 

 

4 spotkania x 3 godziny = 12 godzin 

Liczba uczestników 8 uczestników warsztatów 

 

II.2 

Wsparcie rodzin 

niewydolnych 

wychowawczo, 

pomocą asystenta 

lub pomocą rodziny 

wspierającej 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta  

28 rodzin objętych wsparciem 

asystentów rodziny 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem rodziny 

wspierającej 

 

Brak rodzin wspierających 

 

II.3 

Monitorowanie 

sytuacji rodzin 

z problemem 

bezradności 

opiekuńczo – 

wychowawczej 

Liczba dzieci objętych 

wsparciem z tytułu 

bezradności w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

23 rodziny,  których wychowuje 

się  53 dzieci, objętych było 

pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach z tytułu 

bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych 

 

55 rodzin z problemem opiekuńczo 

- wychowawczym objętych było  

pomocą  Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Brzeszczach  



w formie: 

terapii indywidualnej – 22 dzieci 

psychoedukacji - 44 dzieci 

diagnostyki - 43 dzieci 

porad indywidualnych – 26 dzieci 

 

W Punkcie Konsultacyjno- 

Terapeutycznym w Brzeszczach 

prowadzono:  

praca  indywidualna z dzieckiem – 

26 dzieci 

praca z rodzicami na rzecz dziecka – 

28 rodziców 

wsparcie psychologiczne 

i terapeutyczne dla rodziców dzieci 

uzależnionych, rodziców dzieci 

z zaburzeniami w funkcjonowaniu 

emocjonalnym oraz z zaburzeniami 

zachowania - 12 rodziców 

praca terapeutyczna i konsultacje 

dzieci i młodzieży pod kątem 

uzależnienia — 7 dzieci 

terapia grupowa z dziećmi - 28 dzieci 
 

 

II.4 

Kształtowanie 

prawidłowych 

wzorców społecznych 

dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

poprzez współpracę 

z wolontariuszami – 

program „ Starszy brat- 

starsza siostra 

Liczba wolontariuszy 

 

 
 

10 wolontariuszy 

współpracujących z Centrum 

Wolontariatu przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

w ramach programu „ Starszy brat - 

starsza siostra”.  

Liczba dzieci objętych 

wsparciem 

wolontarystycznym 

 

11 dzieci objętych pomocą 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach w ramach programu 

„ Starszy brat - starsza siostra”. 



 

II.5 

Utworzenie placówki 

wsparcia dziennego 

o charakterze 

socjoterapeutycznym 

Utworzenie 1 placówki 

 

 

 
 

Działanie nie zostało jeszcze 

zrealizowane. W XI 2019 r. do MCP 

w Krakowie został złożony wniosek 

o dofinansowanie projektu w 

ramach EFS na zwiększenie ilości 

miejsc i rozszerzenie oferty 

placówki wsparcia dziennego 

dla dzieci o działania 

specjalistyczne. Wniosek nie 

zakwalifikował się do 

dofinansowania z powodu 

otrzymania niewystarczającej ilości 

punktów i znajduje się na liście 

rezerwowej. Procedura 

odwoławcza została wykorzystana, 

ale bez oczekiwanego rezultatu. 

Planuje się uruchomienie placówki 

wsparcia dziennego dla dzieci 

w formie specjalistycznej w 2021 r. 

ze środków własnych gminy.  

W gminie funkcjonuje1 placówka 

wsparcia dziennego dla 15 dzieci 

w formie opiekuńczo – 

wychowawczej, prowadzona 

na zlecenie gminy Brzeszcze 

przez Fundację Przyjaciół Fundacji 

im. Brata Alberta 

w Radwanowicach. 

Liczba dzieci 

uczestniczących 

w zajęciach w placówce 

Liczba dzieci uczęszczających 
do placówki w 2020 r. to 6 na 15 

miejsc 
 

Z uwagi na epidemię COVID-19 

PWD funkcjonowała w bardzo 

ograniczonym zakresie i nie było 

możliwości  rekrutowania nowych 

uczestników zajęć 



 

II.6 

Zwiększanie szans 

edukacyjnych dzieci 

z problemami w nauce 

szkolnej 

Liczba dzieci 

uczestniczących 

w zajęciach 

wyrównawczych  

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 

w Brzeszczach: 

 

zajęcia rewalidacyjne - 24 uczniów 

zajęcia dydaktyczno wyrównawcze - 

156 uczniów 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - 

35 uczniów 

integracja sensoryczna - 15 uczniów 

gimnastyka korekcyjna -  20 uczniów 

zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno- emocjonalne - 10 uczniów 

zajęcia o charakterze terapeutycznym 

- 2 uczniów 

zajęcia logopedyczne – 35 uczniów 

zajęcia z rehabilitacji – 10 uczniów 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 

w Przecieszynie: 

 

zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze - 

44 uczniów 

zajęcia o charakterze terapeutycznym-

16 uczniów 

zajęcia rewalidacyjne - 4 uczniów 

zajęcia logopedyczne – 5 uczniów 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 

w Skidziniu: 

 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawczych – 22 uczniów 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjnych – 9 uczniów 



zajęcia rozwijające  umiejętności 

uczenia się – 11 uczniów 

zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne – 

7 uczniów 

zajęcia rewalidacyjnych – 

3 uczniów 

zajęcia logopedycznych – 

5 uczniów 

zajęciach socjoterapeutycznych – 

1  uczeń 

zajęcia o charakterze 

terapeutycznym - terapia dysleksji- 

10 uczniów 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 

w Brzeszczach: 

 

 zajęcia dydaktyczno- 

wyrównawcze – 65 uczniów, 

w tym: 

zajęcia rewalidacyjne - 9 uczniów 

zajęcia rewalidacyjne – 

tyflopedagogiczne - 2 uczniów 

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

– 34 uczniów 

zajęcia socjoterapeutyczne – 

3 uczniów 

nauczanie indywidualne – 

3 uczniów 

zajęcia terapeutyczne (pomoc 

psychologiczna) - 39 uczniów 

 



Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 

w Jawiszowicach: 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

- 74 uczniów 

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

- 24 uczniów 

zajęcia rozwijające  umiejętności 

uczenia się – 3 uczniów 

zajęcia logopedyczne - 23 uczniów 

zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno-emocjonalne - 22 

uczniów 

integracja sensoryczna - 8 uczniów 

zajęcia rewalidacyjne 

(z orzeczeniem 

o niepełnosprawności) - 4 uczniów 

zajęcia zindywidualizowane ścieżką 

kształcenia - 2 uczniów 

konsultacje indywidualne 

z rodzicami i uczniami - 11 uczniów 

zajęcia specjalistyczne 

z psychologiem szkolnym – 

8 uczniów  

 

Cel szczegółowy III: 

 

Wzrost poczucia wartości rodziny wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze 

 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji 
Monitoring - stopień realizacji  

w 2020 
 

III.1 

Zachęcanie do 

różnorodnych form 

aktywności w ramach 

wolnego czasu 

Ilość imprez 

integracyjnych 

28 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – 800 osób 

 



„Mikołaj święta umili kierowcom 

bez promili” - ogólnopolska 

kampania społeczna NO PROMIL, 

NO PROBLEM – 150 osób 

 

Święto niepodległości - świętujemy, 

śpiewamy, pamiętamy – koncert 

w wersji on-line, w których udział 

wzięło 950 uczestników 

 

4 warsztaty artystyczne w ramach 

projektu „Jawiszowicki Paw 

elementem lokalnej tożsamości 

i dziedzictwa” – 50 osób 

 

5 konkursów, w którym brało udział 

200 uczestników 

 

„Jawiszowicki Paw” - 80 osób 

 

 Światowy Dzień Zwierząt 

ze Schroniskiem w Oświęcimiu –  

konkurs fotograficzny, zbiórka karmy 

– 50 osób 

 

 Konkurs na najpiękniejszy list 

do świętego Mikołaja - konkurs 

plastyczno - literacki – 17 osób 

 

 „Świąteczne anioły” - konkurs 

plastyczny w wersji on-line – 

34 osoby 

 

 - „Drzewko i dekoracje świąteczne 

w moim domu” - konkurs 

fotograficzny na najpiękniejszy stroik 

i drzewko świąteczne – 19 osób 

 

2 koncerty, w których brało udział 

140 uczestników: 



Popis gry na instrumentach 

w wykonaniu uczniów Ogniska 

Muzycznego Metrum – 70 osób 

oraz 

MAGIC SHOW – pokaz magii i iluzji 

Finalisty programu Mam Talent – 

Bartosza Lewandowskiego – 70 osób 

 

Wystawy 10 on-line - 11 628 

wyświetleń: 

„Dawne wystawy w OK” Malarstwo- 

Tadeusz Noworyta, 

„Karykatury” - Katarzyna Chwalisz, 

„Dom w czasie i przestrzeni”- PŚDS 

w Kętach, 

„Impresje Malarskie” - RSTK 

Oświęcim, 

„Namalujmy się nawzajem”, 

„Zwierzaki w naszym codziennym 

życiu”, 

„Cholery, Miawki i Krasnoludki, 

czyli Halloween po Polsku”, 

„Tradycyjne stawy karpiowe - 

gospodarka rybacka i przyroda”, 

„Przypominamy wystawę 

Magdaleny Banaś i Karoliny 

Gorczyńskiej z 2014”, 

„Bez alkoholu – tylko tak chcę żyć”. 

 

2 akcje charytatywne, w których 

uczestniczyło 140 osób 

 

ŚWIĄTECZNA PACZKA - społeczna 

akcja charytatywna, zbierania 

i przekazania darów dla rodzin 

potrzebujących – 100 osób. 

 

Kino „Wisła”, w ofercie 

uczestniczyło: 



Rodzinne poranki kinowe: 

13 seansów, widzów 170, 

Mama i Tata idą do kina: 1seans, 

26 widzów. 

 

Działalność bibliotek: 

 

12.09.2020 r. 

Święto Ogrodu Społecznego 

w Brzeszczach – stanowisko 

Biblioteki: zajęcia kreatywne 

z owoców i warzyw, „Zdrowa 

lektura”, „Slow life” - 10 osób 

 

19.09.2020 r. 

Święto Ogrodu Społecznego 

w Starych Brzeszczach – stanowisko 

Biblioteki: zajęcia kreatywne 

z owoców i warzyw, bookcrossing- 

35 osób 

 

1 - 30.09.2020 r. 

Rodzinne zabawy literackie 

w Bibliotekach: „Dzień Postaci 

z Bajek”, „Święto Drzewa”, „Tydzień 

zakazanych książek - 56 osób 

 

Działalność hali sportowej: 

24.11.2020 r.  

Dzień Marszu + Spacer z psem – 

22 osoby 

 

11.11.2020 r.  

Rodzinny Bieg Niepodległości – 

impreza on-line - 111 osób 

 

14-15.11.2020 r.  

Plogging Brzeszcze – jesienny – 

100 osób 



III.2 

Promocja i realizacja 

programu „ Karta 

Dużej Rodziny” 

Liczba wydanych Kart 

Dużej Rodziny w ciągu 

roku 

247 kart tradycyjnych  

240 kart elektronicznych  

III.3 Integracja 

międzypokoleniowa 

Liczba projektów 

 

Liczba uczestników 

10.01.2020 r. odbyło 

się  spotkanie z zespołem 

muzycznym „Tęcza” z Brzeszcz, 

podczas którego śpiewano m.in. 

kolędy. 

 

13.01.2020 r. odbyło 

się spotkanie uczestników 

Dziennego Domu Senior+ 

w Jawiszowicach z uczniami 

szkoły podstawowej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

w Jawiszowicach. W spotkaniu 

wzięło udział 10 uczniów i 10 

seniorów. 

Temat spotkania: Degustacja 

i rozmowa o owocach 

i ich wpływie na nasze zdrowie. 

 

15.01.2020 r. odbyło 

się spotkanie uczestników 

Dziennego Domu Senior+ 

w Jawiszowicach z uczniami 

z szkolnej świetlicy Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

w Jawiszowicach. W spotkaniu 

uczestniczyło 10 uczniów 

i 10 seniorów 

Temat spotkania: Dzień Babci. 

Przedstawienia wykonane przez 

uczniów. 

 

21.01.2020 r. odbyło 

się spotkanie uczestników 

Dziennego Domu Senior+ 

w Jawiszowicach z uczniami 



szkoły podstawowej Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 6 

w Jawiszowicach. W spotkaniu 

udział wzięło 10 uczniów 

i 10 seniorów 

Temat spotkania: Dzień Babci. 

Przedstawienia wykonane przez 

uczniów. 

 

22.01.2020 r. odbyło 

się spotkanie uczestników 

Dziennego Domu Senior+   

w Jawiszowicach z dziećmi 

z Przedszkola „Tęcza” 

w Jawiszowicach. Seniorzy 

odwiedzili dzieci w Przedszkolu. 

W spotkaniu brało udział 10 

dzieci i 10 seniorów. 

Temat spotkania: Dzień Babci. 

Dzieci przedstawiły baśń 

pt.: „Królewna Śnieżka”. 

 

20.02.2020 r. odbyło 

się spotkanie uczestników  

Dziennego Domu Senior+ 

w Jawiszowicach z Paniami z Koła 

Gospodyń Wiejskich 

w Jawiszowicach. Spotkanie 

odbyło się w siedzibie Dziennego 

Domu Senior+ w Jawiszowicach. 

W spotkaniu uczestniczyło 20 

osób. Temat spotkania: Urodziny  

(90 lat) Pani Rudolfiny, 

uczestniczki Dziennego Domu 

Senior+ 

 

09.03.2020 r. odbyło 

się spotkanie uczestników 

Dziennego Domu Senior+ 

w Jawiszowicach z Paniami z Koła 



Gospodyń Wiejskich 

w Jawiszowicach. Spotkanie 

odbyło się w siedzibie Dziennego 

Domu „Senior+” 

w Jawiszowicach. W spotkaniu 

brało udział 18 osób. Temat 

spotkania: Dzień Kobiet. 

 

27.01.2020 r. odbyło 

się spotkanie z Paniami 

Amazonkami z Brzeszcz, podczas 

którego przeprowadziły prelekcje 

na temat tego, jak się należy 

badać, jak reagować na każde 

zagrożenie. 16 osób  

uczestniczyło w spotkaniu.  

 

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 2020  

IV.1 

Kontynuacja 

systemowego – 

interdyscyplinarnego 

wsparcia rodzin 

będących w sytuacji 

kryzysowej, 

dotkniętych 

przemocą 

Liczba Niebieskich Kart  

17 rodzin objętych procedurą 

Niebieskie Karty 

  

liczba posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

 

8 posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie (z czego 5 stacjonarnie 

i 3 zdalnie) 

 



Liczba osób korzystających 

z punktu wsparcia 

i pomocy 

 

Wsparciem specjalistów łącznie 

objętych zostało 56 osób dorosłych, 

w tym 26 osób z psychoterapii dla 

dotkniętych przemocą, 7 osób 

z psychoterapii dla stosujących 

przemoc, 7 osób z poradnictwa 

prawnego oraz 16 osób 

ze specjalistycznej pracy socjalnej.  

Liczba posiedzeń grup 

roboczych w ramach NK 

 

12 posiedzeń grup roboczych 

procedury Niebieskie Karty 

Liczba posiedzeń grup 

roboczych w ramach 

wsparcia rodziny 

7 grup roboczych w ramach wsparcia 

rodzin 

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” 

Liczba osób korzystających 

ze wsparcia 

 

 

 

 

 

 

  

69 osób korzystało z zajęć 

rehabilitacyjnych: 

rehabilitacja na sali 4 razy w miesiącu 

po 40 min. – 27 osób 

 

rehabilitacja w domu 4 razy 

w miesiącu po 40 min. – 7 osób 

 

zajęcia z logopedą 4 razy w miesiącu 

po 40 min. – 22 osoby 

 

zajęcia z pedagogiem 2 razy 

w miesiącu po 60 min. – 3 osoby 

 

zajęcia SI 4 razy w miesiącu po 60 

min. – 5 osób 

 

terapia zajęciowa dla młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym 3 razy 

w miesiącu po 2 godz. – 3-5 osób  

Liczba godzin wsparcia 
2500 godzin wsparcia 

 



liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny z ustawy 

„Za życiem” 

6 rodzin korzysta ze wsparcia 

asystenta rodziny z ustawy 

„Za życiem” 

Liczba wypłaconych 

świadczeń jednorazowych 

w ramach ustawy 

„Za życiem” 

2 rodziny 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 

100 broszur „Specjalistyczna Pomoc 

Rodzinie” zawierających informacje 

o ofercie specjalistycznej pomocy 

różnych instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy na rzecz 

rodziny, w formie w ilości 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 2020 

V.1. 

Współpraca 

z powiatowym 

koordynatorem pieczy 

zastępczej oraz udział 

w zespołach 

okresowej oceny 

sytuacji dziecka 

umieszczonego 

w pieczy 

Liczba spotkań zespołów 

1 spotkanie dotyczące 3 dzieci, 

zrealizowane w Wiosce Dziecięcej 

im. Janusza Korczaka w Rajsku 

 

2 opinie pisemne  w związku 

z ocenami okresowymi  2  dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej sporządzone 

dla Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 

 

Z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii , oceny okresowe 



ograniczały się do udziału  

w spotkaniu pracowników 

organizujących ocenę okresową 

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  

 7 spotkań zespołów 

zadaniowych dotyczących rodzin 

z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi 

 

18 opinii dotyczących rodziców 

biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej, przebywających 

na terenie gminy Brzeszcze 

 

15 opinii do Sądu Rejonowego 

w Oświęcimiu dotyczących 

współpracy rodzin  z asystentami  

Ilość osób które podjęły 

współpracę z OPS 

2 rodziny podjęły współpracę 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach 

Ilość spotkań Akademii 

Rodzicielskiej 

Zorganizowana przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach „Akademia 

Rodzicielska 2020” warsztaty 

skierowane do rodziców 

nastolatków mieszkających 

w gminie Brzeszcze 

pn.: „Nastolatek na wojennej 

ścieżce, czyli trudny okres 

dojrzewania”, część II. 

Liczba dzieci, które 

powróciły do rodziny 

biologicznej 

2 dzieci powróciło do rodzin 

biologicznych 

 

2 dzieci usamodzielniło się 

 

Liczba rodzin wspierających 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, a instytucjami współpracującymi są: 

• 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 w 2020 roku zrealizowano 

18. Projekt utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie specjalistycznej 

nie został zrealizowany. W 2019 roku, w szkołach i instytucjach zajmujących się rodzinami 

z dziećmi, przeprowadzone zostały badania, które miały na celu zdiagnozowanie potrzeb 

i zakresu wsparcia jakiego miałaby udzielać placówka specjalistyczna. Na podstawie wyników 

badań przygotowany został wniosek o dofinansowanie ze środków EFS, projektu zwiększenia 

ilości miejsc oraz rozszerzenia oferty wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego 

dla dzieci o formę specjalistyczną. W listopadzie 2019 r. wniosek został złożony 

do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Niestety, wniosek nie uzyskał 

wystarczającej ilości punktów do dofinansowania i obecnie gmina Brzeszcze znajduje 

się na liście rezerwowej. Mimo zastosowania całej procedury odwoławczej, nie uzyskano 

poprawy wyniku. Proces trwał do czerwca 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją, planuje 

się uruchomienie placówki w 2021 r. ze środków własnych gminy. Zlokalizowana będzie 

w Brzeszczach, przy ul. Nosala i będzie wpisana w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Intencją jest utworzenie 15 miejsc dla dzieci przejawiających zaburzenia 

zachowania. Epidemia COVID-19 wpłynęła zarówno na zamierzenia jak i realizację zadań 

w wielu obszarach, dlatego zakłada się, że działalność placówki w formie specjalistycznej 

rozpocznie się nie wcześniej niż we wrześniu 2021 r. 

 

2. Dzieci w  pieczy zastępczej  
 

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

w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 31 dzieci, z tego na dzień 31.12.2020 r. w tej formie 

opieki pozostaje 6 dzieci, za które gmina nie ponosi odpłatności. 

 

Poniższa tabela pokazuje liczbę małoletnich, umieszczanych corocznie od 2012 r. w pieczy 

zastępczej, z podziałem na rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 



 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

Rok Razem 

Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Spokrewnione Niespokrewnione 

Zawodowa 

rodzina 

zastępcza 

Dom 

dziecka 

 

Wioska 

Dziecięca 

2020 3 2 - - 1 - 

2019 4 - - - 4 - 

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 2020  r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ponosił opłaty za pobyt  26  dzieci 

w pieczy  zastępczej, z tego : 

• w rodzinach zastępczych spokrewnionych: 14 dzieci 

• w rodzinach zastępczych niezawodowych: 2 dzieci 

• w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: 7 dzieci 

• w Wiosce Dziecięcej 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 

• problemy szkolne 

 

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, i tak: 

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

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

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

 



 W 2020 r. gmina Brzeszcze gmina opłacała  50% kosztów pobytu za 20 dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej, za 3 dzieci 30 % kosztów, za 3 dzieci 10% kosztów. Łączne wydatki 

poniesione w roku sprawozdawczym za pobyt 26 dzieci w pieczy zastępczej wyniosły  

265 323,00 zł, w tym: 

• za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota wydatków 

wyniosła 210 733, 00 zł, 

• za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych kwota wydatków wyniosła 54 590,00 

zł. 

 

3. Asystenci rodzin  

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji 

i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach 

niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Jednostkami organizacyjnymi 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek 

samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Asystent rodziny to osoba przez 

pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać 

trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Towarzyszy rodzicom 

we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, 

by środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  

 

Asystowanie rodzinie polega na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną, dla rodziny 

(na jej rzecz).  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w celu realizacji zapisów ustawy o wsparciu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie swoich kompetencji, w 2020 r. zatrudniał 

3 asystentki rodzin (do 13 kwietnia 3 asystentki, a od 14 kwietnia 2 asystentki w związku 

ze zmianą stanowiska pracy przez jedną z nich), które swoim wsparciem obejmowały 28 rodzin 

liczących łącznie 67 dzieci.  

 

Na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny, oprócz wypłaty świadczeń w ramach 
Programu rządowego „Dobry start”, w 2020 r. wydatkowana  została kwota 410 758,35 zł, 
z czego: 

• na placówki opiekuńczo – wychowawcze: 210 732,97 zł 

• na rodziny zastępcze: 54 590,43 zł 



• na pozostałe koszty (w tym wynagrodzenia asystentek): 142 034,95 zł 

• dotacja do zadań własnych: 3400,00 zł 
 

Z uwagi na wejście w życie w I  2017 r.  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

w rodzinach, gdzie urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do zadań asystenta dodano nowe, polegające 

na koordynacji wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. W 2020 r. 6 rodzin objętych było 

wsparciem asystenta rodziny z ustawy „Za życiem”. Rodzaj wsparcia uzależniony 

jest od indywidualnych potrzeb rodzin. Po rozeznaniu sytuacji w rodzinie tworzony jest plan 

pracy oraz indywidualny katalog możliwego wsparcia. Asystent rodziny udziela rodzinie 

wsparcia w formie: 

• rozmów wspierających 

• pomocy w kontaktach z pracownikami instytucji działających na rzecz rodziny  

• załatwiania spraw urzędowych na podstawie pisemnego upoważnienia 

• współtowarzyszenia podczas wizyt lekarskich i rehabilitacji 

• wpierania w opiece nad dzieckiem w obecności rodzica, w przypadku braku możliwości 

pomocy ze strony członków rodziny, 

• pomocy przy organizowaniu działań charytatywnych. 

 

W przypadku 2 rodzin asystent współpracował w opracowaniu indywidualnego katalogu 

wsparcia w ramach specjalistycznych  usług opiekuńczych. 

 

Oprócz wsparcia asystenta, z ustawy „Za życiem” rodzinie przysługuje, na jej wniosek, 

jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 złotych. W 2020 r. z takiego wsparcia 

finansowego skorzystały 2 rodziny. 

 

 

4. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci 
 

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie 

pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, 

opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci 

w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki 

przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności 

związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką 

jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. 

 



W 2020 r. w gminie Brzeszcze, na  podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego 

z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dla dzieci 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (prowadzenie świetlicy opiekuńczo – 

wychowawczej na terenie gminy Brzeszcze); zapewnienie transportu (dowóz i odwóz dzieci 

i młodzieży do świetlicy)  zadnie to realizowała Fundacja Przyjaciół  Fundacji  im. Brata Alberta 

w Radwanowicach. Placówka swoją siedzibę ma w Jawiszowicach. Dzieci tam uczęszczające 

mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry. Z uwagi na to, że placówka zlokalizowana 

jest na terenie sołectwa dzieci mają zapewniony transport. Na pokrycie kosztów 

funkcjonowania placówki gmina przeznaczyła w 2020 r., w ramach dofinansowania 

dla organizacji pożytku publicznego, kwotę  122 708,00 zł. Liczba uczęszczających do placówki 

w 2020 r. to 6 dzieci. Z uwagi na epidemię COVID-19 PWD funkcjonowała w bardzo 

ograniczonym zakresie i nie było możliwości rekrutowania nowych uczestników zajęć. 

 

 

5. Zamierzenia na 2021 rok 
 

Zamierzeniem na 2021 r. jest realizacja wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w Programie 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, utrzymanie zatrudnienia asystentów rodziny i monitorowanie 

warunku tego zatrudnienia, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, tj. nie więcej niż 15 rodzin na jednego asystenta, a w razie konieczności zwiększenie kadry, 

umożliwienie pracownikom tego obszaru uczestnictwa w szkoleniach i superwizji. 

Jednocześnie z wykonywaniem zdań przez asystentów rodzin, planuje się świadczenie pracy socjalnej 

przez pracowników socjalnych w rodzinach biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

a przez to dążenie do minimalizowania konieczności umieszczania dzieci w formach alternatywnych 

dla rodziny. Ponadto, przewiduje się przeprowadzenie kontroli w świetlicy opiekuńczo – 

wychowawczej w Jawiszowicach w celu potwierdzenia prawidłowości realizacji powierzonego 

przez gminę zadania, a także wspieranie działalności placówki ze szczególnym uwzględnieniem 

jej promowania, jako instytucji wspierającej rodzinę i dzieci. Jak już wspomniano w niniejszym 

sprawozdaniu, zamysłem na 2021 r. jest również uruchomienie palcówki wparcia dziennego w formie 

specjalistycznej dla 15 dzieci znamionujących zaburzeni zachowania, przez to zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W założeniu, w ofercie jednostki, znajdzie się specjalistyczna pomoc 

dostosowana do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb, możliwości, predyspozycji i problemów 

dziecka oraz zaangażowanie rodziców w ten proces, w celu wzmocnienia ich poczucia sprawczości, 

odpowiedzialności i współuczestniczenia w pomocy własnemu dziecku.  Ośrodek Pomocy Społecznej, 

w trakcie roku planuje przystępować do lokalnych, regionalnych i rządowych programów 

oraz  projektów mieszczących się w obszarze wspierania rodziny, jeśli tylko takowe będą ogłaszane.  

 

 

 

 


