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Tabela nr 1 

Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Brzeszcze na  lata 2016-2021 

za rok 2017 

 

I. Zintegrowany system pomocy społecznej 

Lp. Kierunek działania 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik realizacji Wartość bazowa 

wskaźnika 

Stopień realizacji 

1 Diagnozowanie  

i monitorowanie 

problemów 

społecznych 

Monitorowanie problemów 

społecznych 

Liczba raportów z monitoringu 1 rocznie  Pierwszy raport z monitoringu  za 2016 r. 

został przedstawiony  

Radzie Miejskiej w Brzeszczach w VI 2017 r. 

 przez zespół powołany zarządzeniem Burmistrza. 

Raport za 2017 r. zostanie przedstawiony przez 

zespół powołany w lutym 2018 r.  zarządzeniem 

Burmistrza  

2 System wsparcia 

 na rzecz osób 

bezrobotnych 

1.Praca socjalna  

z bezrobotnymi beneficjentami  

OPS 

Liczba bezrobotnych osób 

objętych pracą socjalną 

169 W 2017 r. pracą socjalną realizowaną 

 przez Klub Integracji Społecznej przy  Ośrodku 

Pomocy Społecznej objętych było 30 osób 

z problemem bezrobocia. 

2.Realizacja efektywnych form 

pomocy osobom bezrobotnym 

poprzez realizację projektów 

finansowanych ze środków 

europejskich 

Liczba projektów,  których 

beneficjentami będą osoby 

bezrobotne 

1 W ramach projektu RPO WM 2014-2020  

pt.:  „Wiem więcej potrafię więcej” działaniami 

projektowymi objęto w 2017 r.  

6 osób bezrobotnych, dla których zorganizowano 

trening kompetencji zawodowych.  

Dla 7 osób bezrobotnych zorganizowano 

indywidualne doradztwo zawodowe. 

Dla 2 osób zorganizowano 2 staże zawodowe. 

Dla 6 osób zorganizowano kursy zawodowe: 

- obsługa kasy fiskalnej – 1 osoba 

- kadry i płace oraz księga przychodów i 

rozchodów – 1 osoba 

- kurs komputerowy ECDL – 4 osoby 

3.Współpraca z instytucjami 

i/lub podmiotami działającymi 

w sferze integracji społeczno-

zawodowej osób bezrobotnych 

 

Liczba podmiotów z którymi 

zawarto porozumienie lub 

podpisano list intencyjny o 

współpracy 

1 Zawarto porozumienie z PUP Oświęcim w 

sprawie realizacji prac społecznie-użytecznych, 

 w 2017r. prace realizowało 8 osób 

 na wartość 7833 złote w tym kwota z budżetu 

gminy 3133 zł 

3 System wsparcia  

na rzecz osób 

1.Realizacja pracy socjalnej  na 

rzecz osób zagrożonych 

Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną  

228 W roku 2017 pracą socjalną objęto 361 rodzin tj. 

742 osoby w tych rodzinach 
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ubogich  

i zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

 

 

wykluczeniem  społecznym  przy czym  dla 150 rodzin była  to wyłączna praca 

socjalna. 

2.Realizacja efektywnych form 

wsparcia na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez realizację 

warsztatów lub treningów 

kompetencji społecznych 

Liczba osób które 

uczestniczyły w warsztatach 

kompetencji społecznych 

12 28 osób, z czego: 

 

 -  1 edycja, 5 spotkań, 8 uczestników 

warsztatów kompetencji rodzicielskich –  

„Akademia Rodzicielska 2017”   

zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach, 

 skierowanych do rodziców dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej  oraz rodziców mających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze 

 

-1 edycja, 10 spotkań, 9 uczestników  

warsztatów  „Rodzeństwo bez rywalizacji’  

jest to druga część warsztatów w ramach  

"Szkoły dla Rodziców" 

 zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2  

w Brzeszczach wspólnie ze Szkołą Podstawową  

w Przecieszynie 

 

- 1 edycja, 13 spotkań (w sumie 35 godzin), 11 

uczestników projektu RPO „Wiem więcej potrafię 

więcej” - trening kompetencji społecznych  

 

3.Zapewnienie 

specjalistycznego poradnictwa 

w zakresie kompetencji 

społecznych (poradnictwo dla 

rodzin) 

Liczba rodzin, które 

uczestniczyły w 

specjalistycznym poradnictwie  

w obszarze kompetencji 

społecznych 

12 134 rodziny objęte pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach z tytułu bezradności 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

(w tym 34 rodziny niepełne,  6 rodzin 

wielodzietnych). 

-  70 rodzin objętych pomocą Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej w Brzeszczach (w 

tym 4 w terapii rodzin, 15 w terapii indywidualnej,  

10 w  socjoterapii, 50 w terapii 

psychoedukacyjnej). 

 

- 4 osoby bezdomne,  realizujące Indywidualny 

Plan Wychodzenia z Bezdomności 

4. Zminimalizowanie skutków 

ubóstwa poprzez systematyczną 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem materialnym z 

228 151 rodzin/290 osób w rodzinach objęto pomocą 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z 
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pomoc rzeczową i finansową 

realizowaną przez OPS  

tytułu ubóstwa oraz osób które 

są zaliczane do grupy 

zagrożonej wykluczeniem 

społecznym 

tytułu ubóstwa. 

4 Kontynuowanie 

systemu wsparcia  

dla osób 

uzależnionych  

i doznających 

przemocy 

1.Opracowanie i realizacja 

gminnego programu  z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

Liczba opracowanych 

programów z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2017  

został przyjęty uchwałą  

Nr XXXIV/250/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 29 grudnia 2016 r.  

 

Cele Programu to: 

1.Ograniczenie spożywania alkoholu oraz 

używania narkotyków przez osoby 

niepełnoletnie. 

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków 

uzależnień 

3. Zmniejszenie rozmiaru problemów 

wynikających z nadużywania alkoholu i 

narkotyków, zwłaszcza dotyczących zaburzeń życia 

rodzinnego (przemoc, 

zaniedbania). 

4. Promowanie postaw społecznych ważnych 

dla profilaktyki i rozwiązywania problemu 

uzależnień od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych 

2.Realizacja działań 

profilaktycznych wśród 

dorosłych, dzieci i młodzieży  

z zakresu uzależnień od 

alkoholu oraz środków 

psychoaktywnych 

Liczba podjętych 

przedsięwzięć z zakresu 

profilaktyki uzależnień od 

alkoholu i środków 

psychoaktywnych wśród 

dorosłych, dzieci i młodzieży 

20 19 przedsięwzięć, w tym:  

 

I.  W ramach Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 

  

1. konferencja  

pn. „ Znaczenie rodziny w profilaktyce uzależnień” 

dla instytucji pomagających rodzinie oraz 

pedagogów szkolnych poświęconą wypracowaniu 

zintegrowanych działań profilaktycznych  

skierowanych zarówno do dzieci, jak i ich rodziców 

(listopad 2017 r.) . 

Udział wzięło 15 osób z takich instytucji jak: 
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Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna, pedagodzy szkolni, 

Komisariat Policji Punkt Konsultacyjno-

Terapeutyczny; 

2. Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne 

„Współczesne zagrożenia młodzieży 

związane z narkotykami” (37 warsztatów); 

3. Mittingi profilaktyczne „W drodze do 

trzeźwej i dojrzałej dorosłości” (3 

mittingi); 

4. Mittingi profilaktyczne „Zadbaj o trzeźwe 

życie” (3 mittingi). 

5. Warsztaty profilaktyczne „Odlot – 

dokąd?” (2 warsztaty) 

6. Warsztaty z zakresu profilaktyki 

uzależnień i ryzykownych zachowań 

„Zanim wybierzesz” (17 warsztatów); 

7. Warsztaty profilaktyczno – społeczne 

„Filmowe drogowskazy” z zakresu 

profilaktyki związanej z uzależnieniami. 

 

Liczba uczestników wymienionych działań 

profilaktycznych: 1860 osób. 

 

 

II. Programy profilaktyczne szkół  

 

1. Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny „Bezpieczne zasady znam i 

przestrzegam”, 

2. „Nasza szkoła jest wspólnotą”, 

3. „Savoir vivre – jestem kulturalny” 

4. „Pomagając innym pomagam sobie” 

5. „Znam zawody bezpiecznego korzystania 

z Internetu” 

6. „Mam talent” 

7. „Wiem co jem” 

8. „Bądź kumplem, nie dokuczaj” 

9. „Ekologia” 

10. „Zdrowo – na sportowo” 

-zajęcia pozalekcyjne prowadzone bezpłatnie przez 
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nauczycieli na terenie szkoły 

11. „Rodzina Miśków” 

12. „Spójrz inaczej” 

 

3.Zapewnienie 

specjalistycznego poradnictwa 

osobom  

z problemem uzależnień 

Liczba osób z problemem 

uzależnień, którym udzielono 

porady 

27  w 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-

Terapeutycznym  prowadzono  

terapię dzieci i ich rodzin zagrożonych 

dysfunkcjonalnym schematem funkcjonowania.   

W terapii uczestniczyły dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, 

 terapia prowadzona była od stycznia do czerwca 

oraz od września do końca grudnia. 

    Z terapii skorzystało 15 dzieci  i 31 rodziców. 

 

Zajęcia terapeutyczne  

dla osób uzależnionych (zrealizowane w Poradni 

Leczenia Uzależnień 

 oraz Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu) – l. uczestników – 191 osób  

 

4.Zacieśnienie współpracy  

z ośrodkami lecznictwa 

odwykowego 

Liczba skierowanych 

wniosków o leczenie  

odwykowe 

15 W 2017 r. liczba wydanych skierowań na 

stacjonarne leczenie odwykowe wyniosła 36 

5.Opracowanie i realizacja 

gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w  

rodzinie na lata 2016-2021 

Liczba raportów z monitoringu 

i ewaluacji z Programu 

1 Raport z monitoringu został przedstawiony 

w sprawozdaniu z działalności Ośrodka za 2017 

r. 
W 2016 r. uchwałą RM nr XXVI/193/2016 

z 30.06.2016 r. Rada Miejska w Brzeszczach 

przyjęła uchwałę w sprawie  przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 

2016-2021.  

Cel główny Programu  to: „tworzenie 

instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych 

warunków sprzyjających ograniczeniu przemocy 

w rodzinie”. 

Program zawiera 5 kierunków działań i są to: 

1.Diagnozowanie i monitorowanie przemocy 

w środowisku lokalnym 

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

3.Podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących 

się zawodowo lub społecznie problematyką 

przemocy 

4.Zapewnienie kompleksowego systemu pomocy 

i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

w dotychczasowym miejscu zamieszkania i pobytu. 

5.Zapewnienie kompleksowego systemu pomocy 

i wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem 

6.Tworzenie instytucjonalnych, 

organizacyjnych i materialnych  

warunków sprzyjających 

ograniczaniu zjawiska 

przemocy w rodzinie 

 

 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem  z powodu 

przemocy 

48 49 osób  

 

 W 2017 r.  OPS: 

- 49 osób skorzystało ze wsparcia Punktu Wsparcia 

i Informacji, w tym: 

- z porad prawnych – 11 osób 

- z porad psychoterapeutycznych – 16 osób 

- z pracy socjalnej (program psychoterapeutyczny 

dla sprawców ) – 4 osoby 

- przeprowadzano zajęcia edukacyjne dla 

młodzieży PZS6 - 192 uczniów 

- na stronie internetowej Ośrodka zamieszczono 12 

artykułów dotyczących zjawiska przemocy 

Rozdystrybuowano ok 100 informatorów 

 „Stop Przemocy seksualnej”  

w ramach ogólnopolskiej kampanii 

 ”Prawa dla osób doświadczających przemocy 

seksualnej” 

oraz  60  informatorów wydanych przez PARPA, 

NPZ oraz IPZ dotyczących zjawiska przemocy 

domowej 

 

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego 

dla młodzieży:  

-4 osoby skorzystały z terapii psychologicznej w 

związku ze zjawiskiem przemocy w rodzinie,  

-15 osób z porad prawnych 

5 

 

 

Rozwijanie form 

wsparcia i pomocy  

na rzecz osób 

1.Stały monitoring sytuacji 

demograficznej 

Coroczny  raport z analizy 

trendów demograficznych 

1 W 201 7r.  nie przeprowadzono raportu z analizy 

trendów demograficznych 

Do końca sierpnia 2018 zostanie opracowany 
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starszych  

i niepełnosprawnych 

i przedstawiony raport za lata 2016 i 2017 

2.Zapewnienie aktywnego 

udziału osobom starszym w 

życiu kulturalnym i społecznym 

gminy 

Liczba przedsięwzięć 

kierowanych do osób starszych 

biorących udział w imprezach 

kulturalnych 

3 

 

 

4 przedsięwzięcia 

 

1. Kino Seniora, liczba uczestników 202 

18 seniorów przeszkolonych na zajęciach z cyklu 

„Poznawanie komputera od zera” 

w Bibliotece Głównej i Bibliotece w 

Willi. 

2. Spotkania autorskie dla dorosłych 12 spotkań, 

w których wzięło udział 228 osób  

(seniorzy ok. 80%). 

3. Dyskusyjny Klub Książki – 10 spotkań, 150 

osób (seniorzy ok. 90%) 

4. W  2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej  

kontynuował realizację autorskiego projektu 

 pn. „Teraz seniorzy”.  

Jest to projekt   objęty  Gminnym Programem 

Rewitalizacji skierowany do osób w wieku 60+. 

W projekcie udział wzięło 40 osób  

z sołectw Skidziń, Wilczkowice i Zasole, które 

uczestniczyły w warsztatach:  

a) z funkcjonariuszem Policji pod nazwą 

„Bezpieczny senior” ” w trakcie których 

seniorzy byli informowani o zagrożeniach i 

oszustwach, 

które dotykają osoby starsze , 

a także o problematyce przemocy domowej wśród 

ludzi w podeszłym wieku  

oraz reagowania na przemoc w momencie bycia 

tego świadkiem. 

b) warsztaty prowadzone przez pedagoga, podczas 

których seniorzy pogłębiali swoje umiejętności 

interpersonalne takie jak asertywność, 

 umiejętność radzenia sobie z sytuacjami 

konfliktowymi, stresem  

c) warsztaty z ratownikiem medycznym, który 

omawiał jak stosować aktywną profilaktykę 

zdrowotną oraz przeprowadził trening pierwszej 

pomocy przedmedycznej.  

Na zakończenie uczestnicy otrzymali „koperty 
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życia”. W kopertach zawarte są informacje  

o chorobach i przyjmowanych lekach,  

co jest istotne dla ratowników medycznych 

w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu 

zwłaszcza osób  chorych, samotnych.  

Koperty takie przechowywane są w lodówce 

oznaczonej specjalnym magnesem.   

 

3.Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych 

wymagających wsparcia  

z systemu zabezpieczenia 

społecznego 

Liczba osób w wieku powyżej 

60 lat objęta wsparciem OPS 

58 W 2017r. wsparciem z pomocy społecznej  

było objętych 66 osób w wieku 60+ 

Osoby w wieku 60+ z tytułu niepełnosprawności 

korzystają również ze wsparcia w postaci zasiłków 

pielęgnacyjnych –  99 osób  w wieku 60+ 

4.Utworzenie Dziennego Domu 

Pobytu Senior +  

Liczba osób skierowanych do 

DDP Senior + 

15 

 
14 osób (do końca V/2018) 

W 2017r. gmina Brzeszcze  

otrzymała dotacje na utworzenie i wyposażenie 

Dziennego Domu Senior+  

dla 15 osób w wieku 60+  

w wysokości 299 989 złotych 

Dzienny Dom Senior+ rozpoczął działalność  

1.III 2018 r. 

5.Tworzenie warunków  

dla funkcjonowania 

nieformalnych grup 

samopomocowych, rozwój 

wolontariatu wśród seniorów 

1.Liczba grup 

samopomocowych, 

 

0 

 

W 2017 nie zawiązała się żadna grupa 

samopomocowa 

Swoistą grupą samopomocową są słuchacze UTW 

 2.Liczba wolontariuszy wśród 

seniorów 

0 W ramach projektu „Teraz seniorzy” 

przeprowadzono badania ankietowe 

 w sprawie idei wolontariatu wśród seniorów 

 – brak chętnych by zostać wolontariuszem 

 

6.Zapewnienie dostępności  

do usług zdrowotnych, 

diagnostycznych, rehabilitacji  

i opiekuńczych dla osób 

starszych, niepełnosprawnych  

 

1. Liczba podmiotów 

medycznych, świadczących 

usługi zdrowotne na terenie 

gminy 

 

1 2 podmioty funkcjonujące w ramach NFZ:  

NZOZ „Vita” Brzeszcze oraz NZOZ „ZASOLE”. 

Pozostałe, to podmioty komercyjne (prywatne 

praktyki lekarskie o rożnych specjalnościach)  

 

   2.Liczba podmiotów  

medycznych  świadczących 

1 2 podmioty, z czego:  

 

1 podmiot funkcjonujący w ramach NFZ:  
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usługi diagnostyki 

specjalistycznej  

na terenie gminy 

 

NZOZ „Vita” Brzeszcze - diagnostyka laboratoryjna, 

RTG, USG, spirometryczna, audiometryczna i badania 

endoskopowe  

  w laryngologii  

 

1 podmiot komercyjny:  

Laboratorium Medyczne „Fryda”  Brzeszczach -  

diagnostyka laboratoryjna 

   3.Liczba podmiotów, 

świadczących usługi 

rehabilitacyjne na terenie 

gminy 

1 3 podmioty, z czego:  

 
1 podmiot funkcjonujący w ramach NFZ:   

NZOZ „Vita” Brzeszcze  

 

2 podmioty komercyjne: 

Gabinet Rehabilitacji – mgr Janusz Bassara 

Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii Brzeszcze 

   4.Liczba osób objętych 

usługami opiekuńczymi 

32 W roku 2017 usługami opiekuńczymi 

 objętych było  28 osób.  

Usługi opiekuńcze  

 świadczy 6 opiekunek domowych zatrudnionych 

w Ośrodku.  

Stawka za 1 godzinę usług wynosi 22 zł. 

6 Zintegrowany system 

pomocy rodzinie 

przejawiającej 

trudności  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

1.Realizacja 3-letniego 

Programu Wspierania Rodziny 

Liczba raportów 1 rocznie 1 raport 

 

Trzyletni program wspierania rodziny został 

przyjęty w  2014 r. uchwałą Rady Miejskiej w 

Brzeszczach nr XLIII/435/14 z dnia 30.10.2014 r. 

„Program Wspierania Rodziny  w gminie 

Brzeszcze na lata 2015-2017”, 

 którego celem głównym jest – „stworzenie 

spójnego systemu rozwiązań sprzyjających 

prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny”. 

Program zawiera 5 celów szczegółowych 

i zaplanowane działania-projekty na lata 2015-

2017. 

Na 17 projektów zawartych w Programie zostało 

zrealizowanych 16 tj.96% 

Raport z monitoringu został przedstawiony 

w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2017r. 
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W  styczniu 2018 został opracowany i przedłożony 

do uchwalenia przez RM  

Program Wspierania Rodziny w gminie 

Brzeszcze na lata 2018-2020 - uchwała RM nr 

XLV/377/2018 z dnia 30.01.2018 r. 

2.Monitoring sytuacji dziecka  

i rodziny 

Liczba raportów 1 

 
1 raport 

 

Rodziny biologiczne dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej 

 są monitorowane pod kątem możliwości powrotu 

dzieci do środowiska biologicznego 

przez pracowników socjalnych i asystentów 

rodziny. 

Systematycznie, raz na pół roku 

 odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie z udziałem koordynatora wsparcia 

rodziny  

z Ośrodka Pomocy Społecznej  

oceny okresowe rodzin  dzieci będących w pieczy 

zastępczej 

 pod kątem możliwości powrotu do rodziny 

biologicznej 

W 2017 takich ocen odbyło się 13 w stosunku do 

25 dzieci 

Sporządzono 13 opinii dla Sądu dot. współpracy 

rodzin z asystentami 

Sporządzono 36 opinii dot. rodziców biologicznych  

dzieci umieszczonych w  

pieczy  zastępczej 

3.Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla rodzin 

przejawiających trudności  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba rodzin przejawiających 

trudności w pełnieniu funkcjo 

opiekuńczo-wychowawczych, 

objętych wsparciem 

finansowym OPS  

 

173  134 rodziny objęte pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach z tytułu bezradności 

w sprawach opiekuńczo - wychowawczych  

(z tego 34 rodziny niepełne oraz 6 rodzin 

wielodzietnych). 

 

4.Zwiększenie dostępności 

specjalistów z zakresu pracy  

z rodziną przejawiającą 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta rodziny 

15 Rodziny objęte wsparciem asystenta w związku  

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi –  

w 2017r.  2 asystentów wspierało 16 rodzin. 

Sporządzane są w tych rodzinach plany pracy  

z rodziną, które podlegają modyfikacjom i 
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wychowawczych  uzupełnieniom. 

W 2017r. złożonych zostało  

5 wniosków o przyznanie asystenta  

oraz 3 wnioski Sądu 

 o przyznanie asystenta rodzinom 

 

 

 Liczba rodzin objętych 

wsparciem PPP 

15 70 rodzin objętych pomocą  

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  
w Brzeszczach (z tego 4 w terapii rodzin, 15 w 

terapii indywidualnej, 10 w  socjoterapii, 50 w 

terapii psychoedukacyjnej). 

5.Zapewnienie dostępności  

dla rodzin przejawiających 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych   

do wsparcia grupowego   

w zakresie kompetencji 

społecznych niezbędnych  

do prawidłowego wypełniania 

roli rodzica 

Liczba osób, które 

uczestniczyły we wsparciu 

grupowym z zakresu 

wzmacniania kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych 

12 ocznie 17 osób 

 

1.  1 edycja, 5 spotkań, 8 uczestników 

warsztatów kompetencji rodzicielskich – 

 „Akademia Rodzicielska 2017”   

zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach, 

 skierowanych do rodziców dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej  oraz rodziców mających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze 

 

2. 1 edycja, 10 spotkań, 9 uczestników  

warsztatów  „Rodzeństwo bez rywalizacji’  

jest to druga część warsztatów w ramach  

"Szkoły dla Rodziców" 

 zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w 

Brzeszczach wspólnie ze Szkołą Podstawową w 

Przecieszynie 

  6.Zapewnienie dostępności do 

systemu świadczeń rodzinnych 

1.Liczba rodzin, którym 

przyznano zasiłki rodzinne  

i dodatki, jeśli takie 

przysługują 

375 468 

 

W 2017 r  przyznano i wypłacono 

zasiłki rodzinne i dodatki dla 926 rodzin 

świadczenia wychowawcze 500+  - 1729 dzieci 

świadczenia rodzicielskie - 95 rodzin 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 156 

uprawnionych 

świadczenia z ustawy za życiem – 4 rodziny 

   2.Liczba osób uprawnionych 350 375 
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do zasiłku pielęgnacyjnego 

   3. Liczba osób uprawnionych 

do świadczenia 

pielęgnacyjnego 

50 55 

   4. Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano 

jednorazową zapomogę z 

tytułu urodzenia się dziecka  

150 148 

   5.Liczba osób uprawnionych 

do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

150 155 

   6.Liczba osób uprawnionych 

do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

5 2 

   7.Liczba osób uprawnionych 

do zasiłku dla opiekuna 

5 5 

   8.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie 

rodzicielskie 

100 95 

   9.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie 

wychowawcze 500+ 

1500 1764 

   10.Liczba osób uprawnionych, 

którym przyznano świadczenie 

z tytułu urodzenia dziecka ze 

zdiagnozowanym  

upośledzeniem lub chorobą 

(„Za życiem”) 

5 4 

 

II. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 

7. Pomoc w 

zagospodarowaniu 

czasu wolnego dzieci 

i młodzieży we 

współpracy z OK 

oraz szkołami 

1.Organizacja czasu 

pozalekcyjnego na terenie 

szkoły 

Liczba świetlic szkolnych 3 5 świetlic szkolnych 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 Przecieszynie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Skidziniu  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Brzeszczach 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Jawiszowicach 

2.Organizacja czasu wolnego Liczba wydarzeń  sportowych  2 28 wydarzeń 
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dzieci i młodzieży poprzez 

rozwijanie oferty zajęć 

sportowych, kulturalnych.  

 

i kulturalnych  

z udziałem dzieci i młodzieży 

 

 

 
  

15.09.2017r. zorganizowano piknik integracyjny 

pod nazwą „Uczymy się reagować” z zabawami 

integracyjnymi i jazdą konną dla 15 dzieci, w 

rodzinach których prowadzono procedurę 

„Niebieskie Karty” oraz zagrożonych przemocą.  

W jego trakcie przeprowadzono warsztaty o 

charakterze edukacyjno – terapeutycznym, 

poświęconym radzeniu sobie z trudnościami 

szczególnie w relacjach interpersonalnych.  

Cześć spotkania poświęcono na zajęcia relaksacyjne, 

jak jazda konna, spacer ścieżką krajobrazową. 

 

Biblioteka 

Spotkania autorskie dla dzieci w wieku szkolnym – 

13 spotkań w których wzięło udział 351 dzieci 

 

Spotkania dla dzieci realizowane przez wszystkie 

Biblioteki Publiczne OK (Akademia Ciekawskich, 

spotkania dla szkół i przedszkoli) - 4495 dzieci 

Hala Sportowa 

Stałe zajęcia dla dzieci młodszych w Hali 

Sportowej- - Sekcja Crossmintona Juniorów – 2 

grupy dzieci, zajęcia 1 x w tygodniu w czasie roku 

szkolnego (ok. 20 – 30 stałych zawodników) 

- SPRĘŻYNKI – zajęcia ruchowe dla dzieci 

przedszkolnych – 2 x w tygodniu – grupa do 12 osób 

jednorazowo 

- Sportowe ferie w hali – tygodniowy cykl zajęć 

9.00 – 12.00 – udział wzięło 16 dzieci ze szk. Podst. 

- Sportowe wakacje – organizacja 2 cykli zajęć 

(siatkówka oraz gry i zabawy) – udział wzięło 68 

osób, oraz 1 turnusu zajęć dopołudniowych 9.00 – 

14.00 – wycieczki w góry, basen , kino, rowery, gry 

sportowe- udział wzięło 21 dzieci. 

Oferta wakacyjna 2017: 
- WAKACYJNA PRZYGODA – integracyjne 

zajęcia dla dzieci I turnus – 25 osób, 

- WAKACYJNA PRZYGODA – integracyjne 

zajęcia dla dzieci II turnus – 25 osób, 
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- WAKACJE Z APARATEM – warsztaty 

fotograficzne dla dzieci i młodzieży - 5 osób, 

- AKTYWNE WAKACJE - zajęcia dla dzieci – 25 

osób, 

- 12 zajęć w ramach EKO pracowni, w których brało 

udział 683 uczestników, 

W ZAJĘCIACH TEATRALNYCH 

UCZESTNICZYŁO: 
NIEZŁA SZTUKA: w 40 zajęciach uczestniczyło 

400 uczestników 

TEATR EMANUJĄCY ŻYCIEM:  
w 40 zajęciach uczestniczyło 280 uczestników 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 

ISKIERKI – spotkania raz w tygodniu + próby 

okolicznościowe (ilość prób: 56, ilość uczestników: 

1158) 

 

Wydział Edukacji – półkolonie, 

Parafie – kolonie, imprezy integracyjne 

 

-Półkolonie- III turnusy, 

-Dzień sportu, 

-Spartakiada sportowo-pożarnicza, 

-turnieje sportowe ( pływackie, lekkoatletyczne, piłka 

nożna , siatkówka) 

-turniej gier i zabaw -zajęcia sportowe SKS 

-pikniki rodzinne 

-realizacja projektów 

-wycieczki szkolne i klasowe 

„ Trzymaj formę” 

„Szkoła promująca Zdrowie” 

-Klub Wolontariusza 

„Młodzi Aktywni” 

-Program „ Szlachetna paczka” 

-XXV Finał WOŚP 

-Spotkanie na oddziale pediatrycznym w Oświęcimiu 

8 Tworzenie systemu 

edukacji i wspierania 

rodziny 

Pomoc psychologiczna dla 

rodzin (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna) 

Liczba rodzin objęta wsparciem 

PPP 

10  70 rodzin objętych pomocą Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej w Brzeszczach (z tego 4 w terapii 

rodzin, 15 w terapii indywidualnej, 10 w  
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 socjoterapii, 50 w terapii psychoedukacyjnej). 

9 Tworzenie warunków 

do organizowania 

aktywnego 

wypoczynku dla 

dzieci 

1.Organizacja imprez 

integracyjnych 

dla całych rodzin 

Liczba zrealizowanych imprez 2 13 imprez integracyjnych 

 

- Kino plenerowe – 6 wydarzeń ok. 450 uczestników 
- Biblioteczny weekend w Knedelkowie – rodzinne 

zabawy literacko-plastyczne w plenerze: 2 spotkania, 

193 uczestników (dzieci + rodzice). 
- Rodzinne warsztaty z autorami i ilustratorami 

książek dla dzieci:  5 spotkań, 125 uczestników 

(dzieci + rodzice) 
- XVI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy –  (liczba 

uczestników – 700 os.) 
- Wiosenny i Jesienny Turniej Piłki Siatkowej – SO4 

– ok. 210 uczestników w 2017 roku 

 

DNI BRZESZCZ 2017 POD PATRONATEM 

BURMISTRZA BRZESZCZ:  

- 130-LECIE OSP BRZESZCZE – 1500 osób, 

- IMPREZA PLENEROWA Z OKAZJI DNIA 

DZIECKA – WYPRAWA NA WYSPĘ SKARBÓW 

– 600 osób, 

- PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY z okazji 

Dnia Dziecka – 400 osób, 

- 95-LECIE OSP JAWISZOWICE – III BIESIADA 

WIEJSKA /koncert zespołu „Baciary”/– 2000 osób, 

- 95-LECIE OSP JAWISZOWICE – III BIESIADA 

WIEJSKA/Poli się” - gry i zabawy dla dzieci, 

młodzieży, występ zespołów: Jawiszowianki, 

Brzeszczanki, Tęcza, koncert zespołu 

„Słowiany”,festyn z zespołem „SPORYSZ BAND” 

– 1500 osób, 

- INŻYNIER MAMOŃ ZAPRASZA NA ZLOT 

FANÓW FILMU „REJS” – piknik plenerowy – 

300 osób, 

- LATAJĄCE SMOKI - konkurs na najładniejszy 

latawiec – 150 osób. 

- PORANEK FILMOWY – KINO ZE ZMOCZKIEM 

- raz w miesiącu w sali kinowej OK seanse bajek 

z zabawami. 

2.Organizacja rodzinnych Liczba zrealizowanych 2 6 wydarzeń sportowych 
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wydarzeń sportowych 

z wykorzystaniem bazy 

sportowo-rekreacyjnej 

wydarzeń sportowych  

Imprezy sportowe z udziałem dzieci i młodzieży: 

- Liga Pływacka – 4 rundy w 2017 roku, w każdej 

rundzie bierze udział ok 60 – 70 pływaków z gminy 

Brzeszcze (przedszkola, szk. Podstawowe i 

gimnazja) 

- Bieg o Złote Gacie – prawo startu maja dzieci od 

12 roku życie, w organizację biegu angażuje się ok 

20 wolontariuszy – dzieci i młodzieży z szkół 

podstawowych i gimnazjów (572 startujących) 

- Polska Biega -  akcja promująca bieganie , 

współpraca ze szkołami, z terenu gminy, w biegu 

startuje ponad 100 dzieci i młodzieży od 10 roku 

życia, również całe rodziny. 

- Rajdy Nordic Walking – 5 wycieczek 

jednodniowych w góry, udział dzieci od 12 roku 

życia wraz z rodzicami ( w rajdach w 2017 roku 

wzięło udział  106 osób ( wśród nich rodziny z 

dziećmi) 

- Turnieje Crossmintona – w hali sportowej 

odbywają się 3 turnieje Crossmintona w roku, w 

turnieju biorą udział juniorzy i seniorzy trenujący w 

naszych sekcjach tej gry ( około 30 aktywnych 

zawodników). Zawodnicy ci startują również w 
turniejach organizowanych w Polsce oraz za granicą, 

aktywnie rozwijając swoje umiejętności i pasje ( ok. 

220 zawodników w 2017 roku) 

- Dzień Marszu – impreza plenerowa dla całych 

rodzin, 65 osób w 2017 roku 

10 Budowanie systemu 

wsparcia 

materialnego dla 

rodzin 

1.Realizacja systemu 

stypendialnego dla dzieci  

i młodzieży 

Liczba dzieci i młodzieży objęta 

systemem stypendialnym 

108 40 dzieci 

 - od I-VI 2016 - 40 dzieci 

- od IX do XII – 38 dzieci   

 objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzeszczach w formie stypendium szkolnego 

2.Realizacja programów 

systemu wsparcia materialnego 

dla rodzin np. Karta Dużej 

Rodziny 

1. Liczba rodzin objęta 

wsparciem KDR 

 

23 

 

 

31 rodzin objętych programem KDR. 

- 167 wydanych kart "Dużej Rodziny". 

 

 

  

   2.Liczba dzieci objętych 80 90 dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy 
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pomocą w formie posiłku 

w czasie roku szkolnego 

Społecznej w formie posiłku w czasie roku szkolnego 

 

   3.Liczba dzieci objętych 

pomocą materialną dla uczniów 

w okresie wakacji i ferii 

30 33 dzieci objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach zasiłkami dla uczniów w okresie 

wakacji i ferii 

 

 

III. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 

11 Zapewnienie dostępu 

do stacjonarnej 

opieki zdrowotnej 

1.Pełna dostępność do usług 

medycznych 

Liczba podmiotów 

świadczących  usługi medyczne 

w ramach NFZ w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej 

 

1 2 podmioty 

 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej usługi 

medyczne w ramach NFZ realizują na terenie gminy 

Brzeszcze NZOZ Vita i NZOZ Zasole 

2.Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia oraz 

profilaktyki zdrowia  

 

 

Liczba przedsięwzięć 

promujących idee zdrowego  

 i aktywnego stylu życia oraz 

profilaktyki zdrowia 

10 11 przedsięwzięć 

 

Programy profilaktyczne w szkołach, przedszkolach, 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
 

-„Trzymaj Formę”, 

-„Szkoła Promująca Zdrowie”, 

-„Ratujemy i uczymy ratować”, 

-„Owoce i warzywa w szkole”, 

-„Szklanka mleka”, 

-„Kino Szkoła” 

-”Nie pal przy mnie proszę” 

-”Bieg po zdrowie” 

-Teatrzyk profilaktyczny ” Czysta planeta ziemia” 

„Zanim spróbujesz pomyśl w co się pakujesz” 

„Dopalacze mogą Cię wypalić” 

„Bezpiecznie to znaczy jak” 

-spotkanie dla rodziców, nauczycieli i uczniów z 

terapeutą nt.” Bezpieczeństwo dzieci w sieci”, 

“wirtualne życie, realne problemy”, “Szkodliwość 

narkotyków, dopalaczy, tytoniu i alkoholu” 
 

 



18 
 

IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania 

12 Wspieranie rozwoju 

mieszkalnictwa i 

tworzenie dogodnych 

warunków do życia 

dla mieszkańców 

1.Wzrost dostępności mieszkań 

socjalnych, chronionych i 

komunalnych 

1.Liczba lokali socjalnych 

 

11 

 
11 lokali socjalnych 

 

W zakresie liczby lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych nie nastąpiła żadna zmiana 

Gmina nadal dysponuje 11 lokalami socjalnymi 

 2.Liczba lokali chronionych 3 3 lokale chronione 

 

2.Promowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe 

Liczba wybudowanych 

mieszkań 

0 Liczba oddanych lokali mieszkalnych 

 (budynki jednorodzinne) na terenie gminy w 2017r. 

wyniosła 58 

 

V. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturalnego oraz edukacyjnego 

13 Zapewnienie dostępu 

dla mieszkańców 

gminy do oferty 

kulturalnej i 

edukacyjnej 

1.Analiza potrzeb kulturalnych 

oraz edukacyjnych w gminie 

Liczba przeprowadzonych 

analiz kulturalnych 

i edukacyjnych 

0 Nie przeprowadzono analizy 

2.Dostosowanie oferty kulturalnej 

oraz edukacyjnej do potrzeb 

społeczności lokalnej 

Opracowanie corocznych 

programów w zakresie polityki 

edukacyjnej oraz kulturalnej 

0 1 program 

 

Program na rok 2107 został opracowany  

na podstawie zainteresowania wydarzeniami  

w roku poprzednim i wzbogacony o nowe oferty 

na podstawie rozmów z odbiorcami. 

      
 

3.Kontynuacja działań 

Uniwersytetu III Wieku 

Liczba Uniwersytetów III 

Wieku 

1 1 U III W 

 

60 słuchaczy 

Ilość wykładów- 19 

Ilość sekcji: 6 /informatyczna, kulturalna, 

historyczna, podróżnicza, języka angielskiego, 

gimnastyczna i plastyczna/ 

    
 

4.Realizacja projektów  

w obszarze edukacji  lub kultury 

ze środków zewnętrznych 

dostosowanych do 

przeprowadzonej analizy potrzeb 

Liczba zrealizowanych 

projektów 

3 4 projekty 

 

Projekty OK 

KINO SZKOŁA - 21 spotkań, 2209 uczestników, 

KINO ZE SMOCZKIEM-  12 spotkań z projekcją 

filmu: 404 uczestników 
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Wydział Edukacji 

Aktywna Tablica-4 szkoły 
Gabinety Lekarskie-4 szkoły 

  5.Zapewnienie dostępu  

do świetlic szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 3 Na terenie Gminy w istniejących placówkach 

oświatowych funkcjonuje  5 świetlic szkolnych. 

6.Zapewnienie dostępu  

do placówek wsparcia dziennego 

o charakterze wychowawczym 

Liczba placówek wsparcia 

dziennego 

1 1 placówka opiekuńczo - wychowawcza 

 

W 2017 funkcjonowała 1 placówka  

wsparcia dziennego prowadzona  

na zlecenie gminy przez organizacje pozarządową – 

Fundację Przyjaciół Brata Alberta w Jawiszowicach. 

Uczęszcza 15 dzieci.  

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 ramach 

dofinansowania dla organizacji 

 pożytku publicznego kwotę  72 238 złotych. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty 

transportu dzieci w wysokości 24 500 złotych. 

  7.Promowanie i rozwijanie idei 

wolontariatu 

1.Liczba przedsięwzięć 

promujących wolontariat, w tym 

z udziałem wolontariuszy 

3 3 przedsięwzięcia 

 

„Dzień dobrych uczynków” – 

 Kampania trwająca od 31.03. do 2.04.2017 r.   

 przy współpracy z Regionalnym Centrum 

Wolontariatu w Krakowie, Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Społecznych w Osieku,  jednostkami 

oświatowymi w Brzeszczach, Stowarzyszeniem Res 

Sacra Misere  w Olkuszu,  

Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach, 

Stowarzyszeniem Sursum Corda 

 w Nowym Sączu.  

Łączna liczba wolontariuszy w Brzeszczach 

biorących udział w kampanii to  954 osoby. 

Propagowano wartości życia bez przemocy,  
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z szacunkiem i życzliwością do drugiej osoby. 

 

27.06.2017 Piknik integracyjny dla uczestników 

programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” oraz dzieci 

uczestniczące również w Świetlicy Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Jawiszowicach ( dzieci wraz  

z rodzinami -organizowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach.) 

Udział wzięło 54 osoby 

 

Dzień wolontariusza – 6 grudzień  

   2.Liczba podmiotów 

zrzeszających wolontariuszy 

i realizujących działania 

woluntarystyczne 

6 6 podmiotów 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

2. Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Brzeszczach 

4. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach 

5. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Brzeszczach 

6. Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących w Brzeszczach 

  

 


