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1.1  Wprowadzenie  

Obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  
nakłada na Burmistrza art.179 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 
czerwca 2011r. W związku z powierzeniem realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej Burmistrz udzielił upoważnienia  dla Dyrektora Ośrodka do 
składania w imieniu Burmistrza Radzie Miejskiej w Brzeszczach w terminie do 31 marca 
każdego roku sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 
przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadań.    

      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, 

` 

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, 
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• pomocy w integracji rodziny, 

• przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej 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. 

 

1.2       3-letni Program wspierania rodziny 

Trzyletni program wspierania rodziny  na lata 2018-2020 został przyjęty uchwałą Nr. 
XLV/377/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30.01.2018 roku w sprawie przyjęcia 
Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018- 2020. 
  

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: 

Poniżej przedstawiony został raport z monitoringu realizacji Programu za rok 2019: 

 

Cel szczegółowy I: 

Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa 

 Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2019  

 
I.1 

Wsparcie finansowe rodzin 
w ramach pomocy 

społecznej 

– ilość rodzin z problemem 
ubóstwa objętych pomocą OPS w 

ciągu danego roku 

- 95 rodzin/ 155 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 

18 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 

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

szkolnego 
- 34 dzieci objęte pomocą Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Brzeszczach zasiłkami dla dzieci. 
-198 skierowań dla 458  osób w rodzinie  

 
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 

- 24 dzieci w 12 rodzinach zostało objęte pomocą 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzeszczach w 

formie stypendium szkolnego 

 
I.5 

Realizacja państwowego 
systemu wsparcia rodzin 

– liczba rodzin i dzieci objętych 
wsparciem w formie:  

Świadczenia rodzinne: 
627 rodzin / 1017 dzieci 
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wychowujących dzieci świadczeń rodzinnych  
,świadczeń wychowawczych, 

świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, 

 świadczeń "Za życiem", 
Świadczenia 300+ 

Świadczenie wychowawcze: 
2485 rodzin/3686 dzieci 

Świadczenie „Dobry Start” (300+): 
1865 rodzin/2464 dzieci 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego :  
116 uprawnionych 

Świadczenie „Za życiem”: 
3 rodziny/ 3  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, 4 spotkania 7 uczestników warsztatów 

kompetencji rodzicielskich – „Akademia Rodzicielska 

2019” skierowane do rodziców nastolatków, 

mieszkających w Gminie Brzeszcze, „Nastolatek na 

wojennej ścieżce, czyli trudny okres dojrzewania” 

zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach 

W zajęciach uczestniczyło 7 osób, 17 dzieci których 

rodzice uczestniczyli w zajęciach skorzystało z opieki 

w punkcie opieki nad dziećmi”Plastuś„ 

W  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Brzeszczach zorganizowano  dwa spotkania pod 

nazwą Warsztaty Psychoedukacyjne dla Rodziców w 

okresie listopad - grudzień 2019. Liczba uczestników 

to  4 osoby. 

 
II.2 

Wsparcie rodzin 
niewydolnych wychowawczo 

pomocą asystenta lub 
pomocą rodziny wspierającej 

– liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 

- liczba rodzin objętych 
wsparciem 

 rodziny wspierającej 

-26 rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny 
 

- brak rodzin wspierających 
pomimo akcji promocyjnej  
w postaci ulotek, plakatów, 

informacji na stronie internetowej  
Ośrodka 

 
II.3 

Monitorowanie sytuacji 
rodzin z problemem 

bezradności opiekuńczo– 
wychowawczej 

– liczba dzieci objętych 
wsparciem z tytułu bezradności 

w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 

-25  rodzin  z  52 dziećmi objętych jest pomocą 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 

 
-42 dzieci objęte pomocą Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Brzeszczach (między innymi w 
formie: terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, 

diagnostyki, psychoedukacji) 
 

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

dysfunkcjonalnym schematem funkcjonowania – 
(praca z dzieckiem - 18 dzieci 

praca z rodzicami na rzecz dziecka -29 rodziców, 
praca z rodziną- 8 rodzin) 
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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 

12 wolontariuszy współpracujących z Centrum 
Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach w ramach programu „ Starszy brat i 
starsza siostra”. 

 

-12 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 2020 
 W XI 19. opracowano i przedłożono projekt 

uruchomienia specjalistycznej placówki wsparcia 
dziennego(socjoterapeutyczna)  dla 15 dzieci w 

ramach konkursu MCP Kraków. Placówka będzie 
miała siedzibę przy ul. Nosala( obiekt 

wystandaryzowany), 
 funkcjonować będzie w ramach OPS   

- 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 
zajęcia rewalidacyjne -26 uczniów 

zajęcia dydaktyczno wyrównawcze- 82 uczniów 
zajęcia korekcyjno kompensacyjne- 29 uczniów 

integracja sensoryczna -7 uczniów 
gimnastyka korekcyjna -  20 uczniów 

zajęcia z tyflopedagogiem - 2 uczniów 
zajęcia rozwijające kometencje społeczno- 

emocjonalne 20 uczniów 
zajęcia o charakterze terapeutycznym- 3 uczniów 

zajęcia logopedyczne - 36 uczniów 
zajęcia z rehabilitacji – 11 uczniów 

 
-ZSP nr 1 w Przecieszynie 

zajęcia wyrównawcze - 54 uczniów 
zajęcia o charakterze terapeutycznym- 9 uczniów 

zajęcia rewalidacyjne - 2 uczniów 

- ZSP nr 3 w Skidziniu 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych – 36 uczniów; 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych – 12 uczniów; 
zajęcia rozwijających zdolności i umiejętności – 32 

uczniów; 
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 11 

uczniów; 
zajęcia rewalidacyjnych – 4 uczniów; 
zajęcia logopedycznych – 4 uczniów; 

zajęciach socjoterapeutycznych – 4 uczniów 
 

- ZSP nr 5 w Brzeszczach 
zajęcia dydaktyczno wyrównawcze - 42 uczniów w 

tym : 
zajęcia rewalidacyjne - 9 uczniów 

zajęcia korekcyjno kompensacyjne – 5 uczniów 
socjoterapia – 2 uczniów 
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- ZSP nr 6 w Jawiszowicach 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- 51 uczniów 
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- 20 uczniów 

zajęcia logopedyczne -14 uczniów 
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-

emocjonalne - 7 uczniów 
integracja sensoryczna - 5 uczniów 

zajęcia o charakterze terapeutycznym - 8 uczniów 
zajęcia rewalidacyjne (z orzeczeniem o 

niepełnosprawności) - 3 uczniów 
zajęcia zindywidualizowane ścieżką kształcenia - 3 

uczniów  

 
 

 

Cel szczegółowy III: 

Wzrost poczucia wartości rodziny wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Monitoring- stopień realizacji  w 2019 

III.1 Zachęcanie do różnorodnych 
form aktywności 

w ramach wolnego czasu 

– ilość imprez integracyjnych -23.03.2019- MAMA I TATA IDĄ DO KINA - oferta 
skierowana do rodzin z dziećmi powyżej 2 lat - 

rodzice oglądają film, pociechy w tym czasie biorą 
udział w zajęciach z animatorem. DZIEŃ DZIECKA 

w JAWISZOWICACH 
 

-LUBIĘ BRZESZCZE – obchody święta gminy pod 
patronatem Burmistrza Brzeszcz - 

14, 15, 16 czerwca 2019 r. 
14 czerwca - INAUGURACJA OBCHODÓW ŚWIĘTA 

GMINY 
15 czerwca „KONDYCYJNY WEEKEND”. W 

programie: Bieg Rodzinny, Mini turniej piłki nożnej 
Żaków i Skrzatów o Mistrzostwo Gminy. 

- 14-16.06.2019 „KONDYCYJNY WEEKEND”. 
W programie: XVIII Gminny Rodzinny Rajd 

Rowerowy, strefa chillout, strefa gastro, strefa dla 
dzieci, Piknik Organizacji Pozarządowych, OSP 

 
-23.06.2019- POWITANIE WAKACJI – piknik z 

Samorządami Osiedlowymi nr 1,2,8. 

-31.08.2019- EKSPLOZJA KOLORÓW na 
POŻEGNANIE WAKACJI – plenerowy piknik 

rodzinny. 

-08.11.2019 -Koncert „Klara, Tata i muzyka 
świata” dla dzieci i rodziców. 

-06.06.2019- KULTURALNE MIKOŁAJKI – rodzinny 
event mikołajkowy  

-09.12.2019-MIKOŁAJKI z Samorządami 
Osiedlowy Mikołajki z samorządami osiedlowymi 

1,2,8.Teatrzyk dla dzieci RENIFER NIKO RATUJE 
ŚWIĘTA (zorganizowano 9 imprez kulturalnych 

przeznaczonych dla rodzin 
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III.2 Promocja i realizacja 
programu „ Karta Dużej 

Rodziny” 

– liczba wydanych Kart Dużej 
Rodziny w ciągu roku 

 - wydano dla 289 rodzin  „Karty Dużej Rodziny”: 
W tym: 

- 686  tradycyjnych 
-  669  elektronicznych 

III.3 Integracja 
międzypokoleniowa 

– liczba projektów 
– liczba uczestników 

-  Liczba projektów – 11 
 

Liczba uczestników DDS+ 17 osób, liczba dzieci 
nieokreślona 

08.05.2019r – wyjazd na XI Przegląd 
Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Arlekiny 

– OCK Oświęcim. Seniorzy oglądali występy 
dzieci oraz osób dorosłych niepełnosprawnych. 

21.05.2019r – udział w V Gminnej 
Spartakiadzie Sportowo – Pożarniczej w 
Przecieszynie. Wystawa prac Seniorów, 

malowanie odlewów gipsowych przez dzieci – 
warsztaty zorganizowane wspólnie z Seniorami 

16.06.2019r – udział w I Pikniku Organizacji 
Pozarządowych organizowanym przez Urząd 

Gminy Brzeszcze. Malowanie twarzy, 
malowanie odlewów gipsowych, wykonywanie 

bransoletek – atrakcje przygotowane przez 
Seniorów 

19.06.2019r – udział w obchodach dnia 
patrona – Dzień Brata Alberta organizowanym 

przez Fundację im. Brata Alberta z Chełmka. 
Wystawa prac Seniorów. Dzień Patrona 

spędzamy wspólnie z dziećmi oraz osobami 
dorosłymi niepełnosprawnymi 

17.09.2019r – wyjście do przedszkola „Pod 
tęczą”, zajęcia z dziećmi w wieku 

przedszkolnym. Zajęcia warsztatowe – 
wiatraczki. Wspólne wykonywanie wiatraków 

oraz śpiewanie. 

16.10.2019r - odwiedziny dzieci z przedszkola 
„Pod tęczą”. Spotkanie pt. „Nasi ulubieńcy – 
koty”. Wspólne wykonywanie i ozdabianie 

kotów. 

19.11.2019r - odwiedziny dzieci ze szkoły 
podstawowej im. Gałczyńskiego z Jawiszowic – 

świetlica szkolna. Wspólne warsztaty – 
wykonywanie kartek świątecznych 

04.12.2019r. - odwiedziny dzieci ze szkoły 
podstawowej im. Gałczyńskiego z Jawiszowic. 

Zabawa w nadawanie imionom Pań innych 
znaczeń. 

10.12.2019r – odwiedziny dzieci ze szkoły 
podstawowej  im. Gałczyńskiego z Jawiszowic – 

świetlica szkolna. Ozdabianie pierników. 

12.12.2019r - odwiedziny dzieci z przedszkola. 
Wykonywanie ozdób choinkowych. 
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19.12.2019r – udział w spotkaniu organizowanym 
przez Dzienny Dom Senior+, spotkanie dla 

przyjaciół, sympatyków w ramach podziękowania 
za cały rok współpracy. Wspólna uroczystość 
Seniorów, dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej i 

Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej.  

 
 

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 2019 

IV.1 Kontynuacja systemowego 
– interdyscyplinarnego 

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 

34 rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty" 
-10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 
-49 osoby  skorzystały z punktu wsparcia 

i pomocy dla rodzin z problemem przemocy 
domowej w tym: 29 osoby skorzystały z porad 

terapeutycznych, 6 osób z porad prawnych 
-7 osób  uczestniczyło w indywidualnych 

spotkaniach dla osób stosujących przemoc 
 

-29 grup roboczych w ramach NK 
 

- 4 grupy robocze w ramach wsparcia rodziny 
 

- 30 porad udzielono w Punkcie Konsultacyjno-
Terapeutycznym 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” 

  

  -70 osoby skorzystały z zajęć rehabilitacyjnych - 
Rehabilitacja na sali: 3 razy w miesiącu po 40 

min - 25 osób – 50 godzin miesięcznie 
- Rehabilitacja w domu: 3 razy w miesiącu po 40 

min - 9 osób-18 godzin miesięcznie 
- Zajęcia z logopedą: 3 razy w miesiącu po 40min 

- 20 osób-40 godzin miesięcznie 
- Zajęcia z pedagogiem: 2 razy w miesiącu po 

60min - 3 osoby-6 godzin miesięcznie 
- Terapia zajęciowa: 3 razy w miesiącu po 2 
godziny - 4 - 6 osób-36 godzin miesięcznie 

- Zajęcia SI: 2 razy w miesiącu po 60 min - 7 
osób- 14 godzin miesięcznie 

 
- 1.968 godzin wsparcia 

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

- 3 rodziny otrzymały świadczenie jednorazowe 
w ramach ustawy „Za życiem „ 

IV.3 Prowadzenie kampanii 
informacyjnej na temat 
oferty specjalistycznej 

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

informacji 

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 2019r 

V.1. Współpraca z powiatowym 
koordynatorem pieczy 

zastępczej oraz udział w 
zespołach okresowej oceny 

sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy 

– liczba spotkań zespołów Oceny okresowe: 9 spotkań dot. 16 dzieci: 
-  4 spotkania w PCPR w Oświęcimiu dot. 7 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 
-1 spotkania w Placówce Opiekuńczo- 

wychowawczej w Kętach  dot. 1 dziecka, 
-2 spotkania w Domu Dziecka w Oświęcimiu dot. 

6 dzieci, 
-2 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) przebywających na terenie gminy 

Brzeszcze. 
-Sporządzono  16 opinii do Sądu Rejonowego w 

Oświęcimiu dot. współpracy rodzin  z 
asystentami. 

 
- 4 rodziny podjęły współpracę z OPS 

 
-„Akademia Rodzicielska 2019” skierowane do 

rodziców nastolatków, mieszkających w Gminie 

Brzeszcze, „Nastolatek na wojennej ścieżce, czyli 

trudny okres dojrzewania” zorganizowanych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach. 

W zajęciach uczestniczyło 7 osób, 17 dzieci 
których rodzice uczestniczyli w zajęciach 

skorzystało z opieki w punkcie opieki nad dziećmi 
”Plastuś„ 

 
- 3 dzieci powróciło do rodzin biologicznych: 

W tym: 
2 dzieci usamodzielnienie, 1 dziecko adopcja 

 
- brak rodzin wspierających –  

Pomimo promocji na stronie internetowej 
Ośrodka oraz w formie ulotek 

 

 

 



str. 11 
 

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

Brzeszcze na lata 2018 – 2020” w roku 2019 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 w 2019 roku 

zrealizowano 17 z nich. Projekt utworzenia placówki wsparcia dziennego o charakterze 

socjoterapeutycznym nie został jeszcze zrealizowany. W 2019 roku przeprowadzono badania 

w celu zdiagnozowania potrzeb i zakresu wsparcia jakiego miałaby udzielać świetlica 

socjoterapeutyczna. Na podstawie powyższych danych napisano projekt.  W listopadzie 

2019 r. złożono wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie o 

dofinansowanie projektu w ramach EFS na zwiększenie ilości miejsc i rozszerzenie oferty 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci o działania specjalistyczne. Również nie udało się   

pozyskać do współpracy rodzin wspierających ( np. sąsiedzi  rodzin mających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze) mimo prowadzonej kampanii zarówno na stronie internetowej 

Ośrodka jak i w formie ulotek zachęcającej do podjęcia się takiej roli  

 

1.3     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 31.12.2019r. 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 8 lat w pieczy zostało 

umieszczonych 44 dzieci, z czego 20 dzieci opuściło pieczę zastępczą ( 10 dzieci wróciło do 

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

związek małżeński, a 2  osoby wyjechały poza gminę). 
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Poniższa tabela pokazuje liczbę dzieci umieszczanych corocznie od 2012r. w pieczy zastępczej 

z podziałem na rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

 

 

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 

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 2019  r. ponosiliśmy opłaty za pobyt   24  dzieci w pieczy  zastępczej z tego : 

Rodziny zastępcze spokrewnione –     12 dzieci 

Rodziny zastępcze niezawodowe -           2 dzieci 

Wioska Dziecięca   w Rajsku                   -       3 dzieci 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze -    7 dzieci 

  

Poniższa tabela pokazuje liczę dzieci, które pozostają w pieczy od 2012 na dzień 31.12.2019r. 

 

 

 

rok 

Liczba dzieci 

Ogółem 

 W pieczy 

W tym: 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

zawodowe, 

Niezawodowe, 

  

Placówki 

opiekuńczo 

Wychowawcze 

Wioska Dziecięca 

2012 3 3 - - 

2013 5 3 1 1 

2014 1 1 - - 

2015 4 1 - 3 

2016 4 1 - 3 

2017 3 3 - - 

2018 1 - - 1 

2019 3 - 1 2 

Razem 24 12 2 10 

 

     Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to głównie: 

• uzależnienie od alkoholu rodziców 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
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• 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 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  20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  od 2012r. gmina w 2019r. opłacała  50% 

kosztów pobytu, a za 4 dzieci 10 % kosztów. I tak łączne wydatki poniesione w 2019r. za 

pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej wyniosły  239 473 złote tj:  

• za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota wydatków 

wyniosła 170 568 złotych 

• za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych kwota wydatków wyniosła 68 905 

złotych    

Koordynator   Sekcji Wspierania Rodziny brał udział w ocenach okresowych sytuacji dzieci 
umieszczonych  w pieczy zastępczej,   

- 4 spotkania w PCPR w Oświęcimiu dot. 7 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

-1 spotkanie w Placówce Opiekuńczo- wychowawczej w Kętach – dot. 1 dziecka, 

-2 spotkania w Domu Dziecka w Oświęcimiu dot. 6 dzieci,  

-2 spotkania w Wiosce Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku dot. 3 dzieci. 

                       

1.4     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 
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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 zatrudnia 3 asystentów rodziny. Osoby na tych stanowiskach spełniają wymagania 

ustawowe co do wykształcenia, niekaralności. Asystenci w 2019r. obejmowali swoim 

wsparciem 26 rodzin. Koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2019r. wyniosły kwotę 

130 482 złote, przy czym należy wspomnieć, że Ośrodek otrzymał dotację w ramach 

konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „asystent rodziny 2019” w wysokości  

34 448 złotych.  

Z uwagi na wejście w życie w I  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 2019r. 3 rodziny skorzystały z wsparcia finansowego w wysokości 4 000 złotych, a 6 rodzin 

było objęte wsparciem asystenta rodziny z ustawy „za życiem”.  

 Rodzaj wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb rodzin. Po rozeznaniu sytuacji 

rodziny tworzony jest plan pracy z rodziną oraz indywidualny katalog możliwego wsparcia. 

Asystent rodziny udziela rodzinie wsparcia w zakresie: 

-  rozmów wspierających, 

-  wspierania rodzin w kontaktach z pracownikami instytucji działających na rzecz rodziny,  

-  załatwianie spraw urzędowych na podstawie pisemnego upoważnieni 

-  współtowarzyszenie asystenta podczas wizyt lekarskich i rehabilitacji. 

-  wpieranie w opiece nad dzieckiem w obecności rodzica w przypadku braku    możliwości 

pomocy ze strony członków rodziny, 

- pomoc przy organizowaniu pikników charytatywnych. 

W przypadku 2 rodzin asystent współpracował w opracowaniu indywidualnego katalogu 

wsparcia w ramach specjalistycznych  usług opiekuńczych. 

 

           1.5     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 
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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 sołectwie Jawiszowice. Do placówki może uczęszczać 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 2019r. w 

ramach dofinansowania dla organizacji pożytku publicznego kwotę  100 000  złotych .  

           Na przełomie września i października 2019 r., Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał 

lokalną diagnozę w zakresie identyfikacji i oceny  rodzaju problemów, ich zasięgu i wpływu 

na funkcjonowanie dzieci. Sondaż przeprowadzono w szkołach podstawowych na terenie 

gminy Brzeszcze (6 szkół podstawowych, w tym 5 publicznych - 83 oddziały, 1546 uczniów i 1 

szkoła prowadzona przez organizację pozarządową - 5 oddziałów, 56 uczniów) wśród  

wychowawców klas i pedagogów szkolnych, w Ośrodku Pomocy Społecznej wśród 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny, a także wśród podmiotów, które w swej 

działalności mają wpływ na pomoc rodzinie i dziecku: Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna, Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu, Punkt Konsultacyjno – 

Terapeutyczny dla młodzieży uzależnionej, Policja, kurator do wykonywania orzeczeń 

w sprawach rodzinnych i nieletnich, psychiatra dziecięcy.  

Z analizy całości materiału zgromadzonego w ramach wykonanego sondażu wynika, że 

największą ilość zaburzeń zachowania obserwuje się u uczniów  klas VI, VIII, III i VII (kolejność 

jest adekwatna do wartości wyników, poczynając od najwyższej). 

Dominującymi symptomami niedostosowania społecznego (o charakterze powtarzalnym, 

utrwalonym, nie dającym się korygować przy zastosowaniu standardowych metod, 

tj. upominanie, odnoszenie się do wzorca, itp.) wśród badanych uczniów są: zakłócanie 

i utrudnianie prowadzenia zajęć szkolnych (lekcji, zajęć świetlicowych), ignorowanie poleceń 

nauczycieli i pracowników szkoły; reakcje bojowe, nieadekwatne do sytuacji, brak kontroli 

własnych zachowań; przewlekle niepowodzenia w nauce szkolnej, notoryczne 

nieprzygotowanie do zajęć (brak podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, 

nieodrabianie zadań, nieprzyswajanie wiedzy); agresja, gniew, reagowanie złością, 

impulsywność; zaczepność, napastliwość, złośliwość i brak poczucia winy; niestałość 

emocjonalna, chwiejność emocjonalna. Ponadto, w nieco niższym stopniu, ale w stosunku 

do badanej grupy i tak znacznym, eksponowane zaburzenia zachowania to: używanie 

wulgarnych słów, wyzwisk, epitetów pod adresem osób dorosłych i rówieśników; bunt 

wobec każdego autorytetu (dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców), 

skracanie dystansu (np. poprzez zwracanie się per „ty); brak umiejętności uczenia się pod 

wpływem doświadczeń; obniżenie nastroju, wycofywanie się z kontaktów, apatia, smutek, 

stany depresyjne; psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi uczniami; spędzanie czasu 

wolnego w sposób niekontrolowany (np. cyberprzestrzeń, hazard). Dzieci te wychowują się 
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zarówno w rodzinach tradycyjnych jedno i wielopokoleniowych, jak i niepełnych z jednym 

rodzicem (częściej z matką) lub partnerem rodzica, rekonstruowanych, w rodzinach, gdzie 

jeden z rodziców pracuje za granicą i w domu pojawia się  sporadycznie, w rodzinach 

z osobami z niepełnosprawnościami. Kluczowymi problemami w tych środowiskach są: brak 

kontroli nad czasem wolnym dziecka, niespójne praktyki wychowawcze rodziców, 

wydarzenia dramatyczne dla rodziny i/lub dziecka (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, pożar), 

brak czasu dla dziecka spowodowany obowiązkami zawodowymi, bezrobocie przynajmniej 

jednego z rodziców, alkoholizm, konkubinat. Style życia rodzin, w których pojawiają 

się przytoczone trudności znacznie odbiegają od społecznie aprobowanych praktyk życia 

codziennego. Wobec dzieci niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem oraz ich rodzin podejmowane są działania interwencje, prewencyjne i 

terapeutyczne mieszczące się w zakresie kompetencji i możliwości wymienionych wyżej 

instytucji, niemniej jednak skala oddziaływań nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb.                      

Intencją Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja usług wsparcia rodziny w opiece 

i wychowaniu dzieci przejawiających zaburzenia zachowania, poprzez rozszerzenie 

dotychczasowej oferty o formę specjalistyczną, z jednoczesnym zwiększeniem ilości miejsc 

w placówce. Wynika to z potrzeby rozbudowy zakresu usług profilaktycznych, kierowanych 

szczególnie do dzieci oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, 

poprzez zwiększenie dostępności do wyspecjalizowanej pomocy. Przeprowadzona diagnoza 

pozwoliła na opracowanie i przystąpienie w XI 2019r. do konkursu Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości w Krakowie jako instytucji, która ogłosiła konkurs na uruchomienie 

placówki wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym dla 15 dzieci. Rozstrzygnięcie 

konkursu ma mieć miejsce na przełomie IV i V 2020r. Projekt opiewa na kwotę 1 369 610 zł 

na 3 lata, a na 2020 rok  287 232    złotych przy wkładzie własnym  27 200 złotych.  Placówka 

ma mieć siedzibę przy ul. Nosala i ma funkcjonować w strukturze OPS. 

 

 

 

1.6       Potrzeby i zamierzenia na 2020r. 

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

2020 w ostatnim roku obowiązywania Programu – zabezpieczenie środków w 

budżecie na rok 2020  

• opracowanie kolejnego 3-letniego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

• kontynuowanie wsparcia rodzin przez asystentów rodziny 

• dążenie do minimalizowania konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej  

poprzez wsparcie rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi  

• dążenie do nie przekraczania liczby 10 rodzin przypadających na 1 asystenta  

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

zostały umieszczone pieczy zastępczej w celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych 

• prawidłowe realizowanie zadań wynikających z projektu konkursowego na 

uruchomienie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego 
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• wspieranie oraz nadzorowanie działalności  placówki wsparcia dziennego jako 

zadania obowiązkowego gminy zleconego organizacji pozarządowej 

• udział w konkursie ogłaszanym przez MRPiPS – „asystent rodziny 2020” 

• zwiększyć stan etatowy asystentów rodziny oraz podnieść wynagrodzenia tej grupie 

zawodowej 

• umożliwiać asystentom możliwości podnoszenia swoich kompetencji, udziału w 

specjalistycznych szkoleniach ( zabezpieczenie środków finansowych) 

 

 

 


