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Stopień realizacji  programu w 2021 rok w odniesieniu do projektów i celów 

szczegółowych 

 

CELE I ZADANIA 

Cel główny: Utworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu 

realizowaniu funkcji rodziny. 

 

Cele szczegółowe  : 

1. Zmniejszenie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin. 

2. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin. 

3. Utrzymanie wsparcia na rzecz rodzin w kryzysie oraz rodzin, których członkami 

są osoby niepełnosprawne. 

4. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im 

powrotu do rodzin biologicznych. 

 

Cel szczegółowy: 

1. Zmniejszenie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin.  

Lp. Projekt Wskaźnik 

realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Monitoring-stopień realizacji w 

2021 r. 

I.1 Wsparcie 

finansowe 

rodzin  w 

ramach pomocy 

społecznej 

Liczba rodzin 

z problemem                     

ubóstwa 

objętych pomocą 

OPS   w ciągu 

danego roku 

90 94 rodziny/150 osób w rodzinach 

objęte pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach z tytułu 

ubóstwa. 

 

I.2 Realizacja 

programu 

"Posiłek w 

szkole 

i w domu" 

Liczba dzieci w 

wieku 

przedszkolnym  

korzystających 

ze wsparcia 

 

21 28 dzieci objętych wsparciem 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach w opłacie 

wyżywienia w przedszkolach 

Liczba dzieci w 

wieku szkolnym 

korzystających 

ze wsparcia 

23 33 dzieci objętych pomocą 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w formie dożywiania w czasie 

roku szkolnego 

 

I.3 Pomoc 

materialna 

o charakterze 

socjalnym dla 

uczniów: 

Liczba dzieci 

objętych 

wsparciem w 

formie 

stypendium 

25 18 dzieci w 12 rodzinach objętych 

pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Brzeszczach 

w formie stypendium szkolnego; 

 

3 dzieci otrzymało zasiłek szkolny 



stypendia 

szkolne i  zasiłki 

szkolne 

szkolnego w 

ciągu roku 

o charakterze socjalnym 

 

I.4 Realizacja 

państwowego 

systemu 

wsparcia rodzin 

wychowujących 

dzieci 

Liczba rodzin 

objętych 

wsparciem w 

formie: 

świadczeń 

rodzinnych (tj. 

zasiłek 

rodzinny) 

230 

 

245 rodzin 

jednorazowej 

zapomogi z tyt. 

urodzenia 

dziecka, 

50 

 

88 rodzin 

świadczenia 

rodzicielskiego 

60 54 rodziny 

zasiłku 

pielęgnacyjnego 

80 431 rodzin 

świadczenia 

pielęgnacyjnego 

70 92 rodziny 

świadczenia 

wychowawczego 

2500 2556 rodzin 

świadczenia 

„Dobry start”, 

1700 8 rodzin (świadczenia wypłacone 

jeszcze na wnioski z 2020 r., 

od VII 2021 r. świadczenie 

realizowane przez ZUS) 

świadczenia  

z funduszu 

alimentacyjnego 

70 74 rodziny 

jednorazowego 

świadczenia 

z ustawy „Za 

życiem” 

2 2 rodziny 

I.5 Zwiększenie 

liczby rodzin 

korzystających z 

ulg w ramach 

karty dużej 

rodziny 

Liczba 

wydanych kart 

dużej rodziny 

w roku 

kalendarzowym 

200 233 wydane Karty Dużej Rodziny 

 

 

 

 

 



 

Cel szczegółowy : 

2.  Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin 

Lp. Projekt Wskaźnik 

realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Monitoring-stopień realizacji 

w 2021 r. 

II.1 Warsztaty 

edukacyjne 

kompetencji 

rodzicielskich 

Liczba 

warsztatów 

1 1 edycja, 4 warsztaty 

„Akademia Rodzicielska 2021” 

warsztaty skierowane 

do rodziców mieszkających 

w gminie Brzeszcze pt.: 

„Uważni rodzice. Moje dziecko 

on-line” zorganizowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach; 

17 dzieciom, których rodzice 

uczestniczyli w zajęciach 

zapewniono opiekę. 

Liczba godzin 

zrealizowanego 

wsparcia 

12  

12 godzin wsparcia 

Ilość 

uczestników 

8  

9 uczestników 

II.2 Wsparcie rodzin    

przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

objętych pomocą 

asystenta  lub 

pomocą rodziny 

wspierającej 

Liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

asystenta 

24  

26 rodzin objętych wsparciem 

asystentów rodziny 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

rodziny 

wspierającej 

1  brak rodzin wspierających 

II.3 Wsparcie 

instytucjonalne 

rodzin 

przeżywających 

trudności w 

wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

Liczba 

zrealizowanych 

form wsparcia 

8 W Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach udzielono 

wsparcia w formie: 

-terapii psychologicznej, 

-porad prawnych, 

-pracy socjalnej, 

-wsparcia asystenta rodziny. 

 

W Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Brzeszczach  

w formie: 

-terapii indywidualnej 



-psychoedukacji 

-diagnostyki 

-porad indywidualnych 

-terapii rodzin, 

-grup rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, 

-grup ogólnorozwojowych dla 

dzieci małych 

 

- W Punkcie Konsultacyjno- 

Terapeutycznym w Brzeszczach 

w formie: 

-terapia indywidualna  

-terapia grupowa   

 

W placówkach oświatowych 

realizowano zajęcia 

w formie: 

-zajęć rewalidacyjnych, 

-zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych, 

-zajęć logopedycznych, 

-zajęć rozwijające  umiejętności 

uczenia się, 

-zajęć rozwijające kompetencje 

społeczne, 

-zajęć z psychologiem szkolnym 

SI, 

 

 

Cel szczegółowy : 

3. Utrzymanie wsparcia na rzecz rodzin w kryzysie oraz rodzin, których członkami 

są osoby niepełnosprawne. 

Lp. Projekt Wskaźnik 

realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Monitoring-stopień 

realizacji w 2021 r. 

III.1 Wsparcie rodzin 

będących w kryzysie 

związanym 

z występowaniem 

przemocy domowej 

Liczba rodzin 

objętych procedurą 

„Niebieskie Karty” 

18 24 rodziny objęte procedurą 

"Niebieskie Karty" 

 

 

Liczba rodzin 

objętych praca 

socjalną 

25 24 rodziny objęte pracą 

socjalną 

Liczba osób 

korzystających z 

8 35 osób  skorzystało  

z Punkt Wsparcia 



Punkt Wsparcia i 

Informacji dla   

Osób Uwikłanych 

w Przemocy 

i Informacji  dla Osób 

Uwikłanych w Przemoc 

Liczba osób 

kierowanych do 

Komisji 

rozwiazywania 

problemów 

alkoholowych 

5 10 osób skierowano 

do gminnej komisji 

rozwiazywania problemów 

alkoholowych 

III.2 Wsparcie kobiet 

w ciąży  i ich  rodzin 

w ramach ustawy 

„Za Życiem” 

 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

wsparcia asystenta 

rodziny w ramach 

ustawy „Za 

Życiem” 

6 5 rodzin korzysta 

ze wsparcia asystenta 

rodziny z ustawy 

„Za życiem” 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

jednorazowych w 

ramach ustawy 

„Za Życiem” 

4 2 rodziny otrzymały 

świadczenie jednorazowe  

w ramach ustawy 

„Za Życiem” 

III.3 Wspieranie 

funkcjonowania 

rodzin dotkniętych 

niepełnosprawnością 

Liczba osób 

korzystających 

z specjalistycznych 

usług 

opiekuńczych, w 

tym dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

2 3 osoby, w tym 2 dzieci 

skorzystało 

ze specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu 

zamieszkania 

Liczba odbiorców 

usług 

realizowanych 

przez 

Stowarzyszenie 

„Olimp” 

25 63 osoby skorzystały 

z usług realizowanych przez 

Stowarzyszenie „Olimp” 

 

-rehabilitacja ruchowa 

-zajęcia logopedyczne 

-zajęcia z pedagogiem 

-zajęcia SI 

-zajęcia na basenie 

-zajęcia hipoterapii 

-grupowa terapia zajęciowa 

 

Liczba osób 

korzystających z 

3 6 osób skorzystało 

z programu „Opieka 

wytchnieniowa ” 



programu „Opieka 

wytchnieniowa” 

III.4 Akcja informacyjna 

na temat oferty 

specjalistycznej 

pomocy na terenie 

gminy 

Liczba broszur 

informacyjnych 

100 100 sztuk broszur -

informacja o ofercie 

specjalistycznej pomocy 

różnych instytucji 

i organizacji działających 

na terenie gminy na rzecz 

rodziny- „Jesteśmy po to, 

aby udzielić Ci wsparcia 

i pomocy”. Rozdawane 

są w placówkach na  terenie 

gminy. 

 

Cel szczegółowy:  

4. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im            

powrotu do rodzin biologicznych 

Lp. Projekt Wskaźnik 

realizacji 

 

Wartości 

bazowe 

wskaźnika 

Monitoring-stopień realizacji 

w 2021 r. 

IV.1 Współfinansowanie 

pobytu dziecka 

w rodzinnej 

lub instytucjonalnej 

formie pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci 

umieszczonych 

w pieczy 

zastępczej 

23 23 dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej 

Wysokość 

środków 

na pokrycie 

ich pobytu 

290 000 250 225,86 zł, środki 

przeznaczone na pokrycie 

pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej 

IV.2 Podejmowanie 

współpracy z 

rodziną biologiczną 

w zakresie powrotu 

dziecka 

umieszczonego 

w pieczy zastępczej 

do rodzin 

Liczba rodzin 

które podjęły 

współpracę 

ukierunkowaną 

na odzyskanie 

dziecka 

2 3 rodziny podjęły współpracę 

ukierunkowaną na odzyskanie 

dziecka 

Liczba dzieci, 

które powróciły 

do rodzin 

biologicznych 

2 6 dzieci usamodzielniło się 

 

IV.3 Podejmowanie 

współpracy 

z podmiotami 

działającymi na 

rzecz dzieci 

Liczba spotkań 

dotyczących 

oceny 

okresowej  

dzieci 

6 11 spotkanie dot. 10 dzieci 

 

Fundacja „Bliżej człowieka” 

w Rajsku - 2 spotkania, 

PCPR Oświęcim – 3 spotkania, 

Placówka Opiekuńczo-



przebywających w 

pieczy zastępczej 

przebywających 

w pieczy 

zastępczej 

wychowawcza nr 4 w Kętach – 

2 spotkania, 

Placówka opiekuńczo-

wychowawcza nr 2 w 

Oświęcimiu – 4 spotkania 

 

 

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

Brzeszcze na lata 2021 – 2023”  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 15 szczegółowych projektów w ramach „Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Brzeszcze na lata 2021 – 2023”, w 2021 roku zrealizowano wszystkie.  W przypadku 

14 działań  uzyskano  większy wskaźnik niż zaplanowano,  przypadku 1 działania uzyskano 

mniejszy wskaźnik. Działanie dotyczyło  wypłacenia świadczenia  jednorazowego w ramach 

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” zrealizowano je  dla 2 rodzin, a nie jak 

zaplanowano dla 4 rodzin, ponieważ tylko 2 rodziny zgłosiły się o taka pomoc w 2021 r.  

 

1. 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 31.12.2021 r. w pieczy 

nie pozostaje żadne  dziecko za które gmina nie ponosi odpłatności. 

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

zastępczej z podziałem na rodzinna pieczę zastępczą oraz instytucjonalna piecze zastępczą. 

 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wg ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

Rok Razem 

Rodzinna piecza zastępcza 
Instytucjonalna 

piecza zastępcza 

Spokrewniona 

rodzina 

zastępcza 

Nie 

spokrewniona 

rodzina 

zastępcza 

Zawodowa 

rodzina 

zastępcza 

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

  

Placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze 



2021 5 1 - 2 2 - 

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 2021  r. ponosiliśmy opłaty za pobyt   23  dzieci w pieczy  zastępczej z tego : 

Spokrewnione rodziny zastępcze         - 11 dzieci 

Zawodowe rodziny zastępcze               -  1 dziecko 

Rodzinny Dom Dziecka                  - 2 dzieci 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze   – 9 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 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  15 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej gmina w 2021 r. opłacała  50% kosztów 

pobytu, za 3 dzieci 30 % kosztów, za 5 dzieci 10% kosztów. I tak łączne wydatki poniesione 

w 2021r. za pobyt 23 dzieci w pieczy zastępczej wyniosły  - 250 225,86 zł,  złote tj.:  

• za dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zstępczej kwota wydatków wyniosła 

182 972,49 złotych 



• za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej  kwota wydatków wyniosła 

67 253,37 złotych    

 

2. Asystenci rodzin 

W przypadku, gdy Ośrodek poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego  dyrektor Ośrodka musi  takiej rodzinie na wniosek 

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

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

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

wypełnianiem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Rola asystenta polega 

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

zachowań, czynności niejednokrotnie podstawowych, bądź odbudowanie normalnego 

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

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

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

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

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

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

zabrania dziecka została odsunięta. 

                       

Zadania z zakresu wspierania rodziny Rada Miejska w Brzeszczach, powierzyła od 2012 r. 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Realizując przepisy prawa zawarte w tej ustawie Ośrodek 

zatrudnia obecnie 2 asystentów rodziny. Osoby na tych stanowiskach spełniają wymagania 

ustawowe co do wykształcenia, niekaralności. Asystenci w 2021 r.  obejmowali swoim 

wsparciem 26 rodzin. Koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2021 r. wyniosły kwotę  

155 659,73 złote, w kwocie tej jest również 4 000 zł dotacji w ramach konkursu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny na 2021”.  

Z uwagi na wejście w życie w I  2017 r.  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 2021 r. 2 rodziny skorzystały z wsparcia finansowego w wysokości 4 000 złotych, a 5 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 upoważnienia, 

-  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. 

 

3. 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 pod opieka 

jednego wychowawcy  w tym samym czasie  może przebywać maksymalnie 15 dzieci, 

a placówką może kierować osoba spełniająca wymagania określone w ustawie.  

W XI 2015 r. 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  Fundacji  im. Brata Alberta w Radwanowicach. Placówka 

swoją siedzibę ma  w Jawiszowicach. W placówce 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 2021 r. 

w ramach dofinansowania dla organizacji pożytku publicznego kwotę  130 255 złotych .  

 

4. Potrzeby i zamierzenia na 2022 r. 

 

• realizacja przedsięwzięć zawartych w  Programie Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

– zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2022, 

• kontynuowanie wsparcia rodzin przez asystentów rodziny, 

• dążenie do minimalizowania konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej  

poprzez wsparcie rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,   

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

zostały umieszczone pieczy zastępczej w celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych 

• wspieranie oraz nadzorowanie działalności  placówki wsparcia dziennego jako zadania 

obowiązkowego gminy zleconego organizacji pozarządowej 

• udział w lokalnych, regionalnych i rządowych programach oraz projektach mieszczących 

się w obszarze wspierania rodziny.  
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