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1. Cel, podstawa  i zakres opracowania 

Celem przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021, zwanej w dalszej części opracowania „Strategią”, 
jest zapewnienie skuteczności i efektywności jej wdrażania.   

Podstawą opracowania raportu jest zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 
27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 oraz zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza 
Brzeszcz z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021. 
  W skład zespołu wchodzą: Ewa Zarycka – Nikiel – przewodnicząca Zespołu, Agata Szyma – 
sekretarz zespołu oraz członkowie: Barbara Chrząszcz – Noworyta, Agnieszka Fic, Anna Pucka, 
Aleksandra Kącki, Zbigniew Kolasa, Sławomir Drobny.  

Zadania wynikające ze Strategii wykonywane są od 2016 roku i dotyczą obszarów, których 
reprezentantami są przedstawiciele kluczowych w Gminie Brzeszcze instytucji. Przez okres realizacji 
Strategii skład zespołu do spraw jej monitoringu i ewaluacji zmieniał się na tyle nieznacznie, że 
gwarantował stałość procedowania corocznych raportów. W 2022 r., w celu realizacji swoich zadań, 
zespół ustalił, ze zachowa elektroniczną formę kontaktu, wymiany informacji i przekazania 
dokumentów. Przedmiotowy raport sporządzony został na bazie raportów cząstkowych otrzymanych 
od członków zespołu oraz przeprowadzonych wewnętrznych konsultacji, dotyczących stopnia 
osiągnięcia zakładanych wskaźników w monitorowanym okresie. 
  
 
2. Wyniki zebranych danych  
 

Punkt 21 Strategii dotyczy wskaźników realizacji celów strategicznych, z określeniem wartości 
bazowej wskaźnika oraz jego minimalnej wartości kumulatywnej w latach 2016-2021. We wrześniu 
2018 r. dokonano zmian w raportowanym dokumencie (uchwała nr LIII/423/2018 Rady Miejskiej w 
Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r.) w zakresie zastosowanej w pkt 21 Strategii merytoryki i 
stylistyki definiującej wskaźniki oraz zdefiniowania nowych wskaźników, w celu zapewnienia 
zgodności informacji w poszczególnych obszarach działania i logiki dokonywania badań. Zabieg taki 
zwiększał prawdopodobieństwo uzyskania wiarygodnych danych, a w następstwie weryfikację 
monitorowanie procesów społecznych i ich ewaluację. Podczas wprowadzania zmian, przy 
definiowaniu nowych wskaźników nie określono wartości bazowej wskaźnika ani też jego minimalnej 
wartości kumulatywnej w poszczególnych latach realizacji Strategii, co powoduje, że osiągnięte 
wartości nie maja punktu odniesienia. Dane, o których mowa zostały poddane analizie pod względem 
skuteczności (stopień realizacji założonych celów programowych) i efektywności (stopień 
wykorzystania zasobów w stosunku do osiągniętych celów).  
 

W kierunku działania: System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych, przedsięwzięciu: Praca 
socjalna z osobami bezrobotnymi, wskaźnik realizacji: Liczba bezrobotnych osób objętych pracą 
socjalną został osiągnięty na poziomie 20% zakładanej wartości kumulatywnej w latach 2016-2021. 
Na skutek wprowadzenia w kraju dodatkowych świadczeń socjalnych (np. świadczenie 
wychowawcze, świadczenie „Dobry start”, bon turystyczny), standard życia rodzin i osób zmienił się 
na tyle, że zjawisko bezrobocia rejestrowanego gwałtownie zmalało, a w ślad za tym spadła ilość osób 
w wieku produkcyjnym, zdrowych i zdolnych do podjęcia zatrudnienia, które do tej pory korzystały ze 
świadczeń pomocy społecznej z powodu pozostawania bez pracy.  

Polepszenie się sytuacji ekonomicznej rodzin konsekwentnie wpłynęło na realizację 
wskaźnika: Liczba rodzin objęta wsparciem materialnym z tytułu ubóstwa oraz osób, które zaliczane 
są do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym (63% wartości kumulatywnej zakładanej po 
sześciu latach realizacji Strategii), w przedsięwzięciu: Zminimalizowanie skutków ubóstwa poprzez 
systematyczną pomoc rzeczową i finansową realizowaną przez OPS, w kierunku działania: System 



wsparcia na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osiągnięte wartości 
świadczą o poprawie jakości życia i funkcjonowania osób i rodzin, które przed kilkoma laty borykały 
się z problemem bezrobocia i ubóstwa. 

 
W kierunku działania: Kontynuowanie systemu wsparcia dla osób uzależnionych i doznających 

przemocy, przedsięwzięciu: Zacieśnienie współpracy z Ośrodkami Lecznictwa Odwykowego, wskaźnik 
realizacji: liczba skierowanych wniosków o leczenie odwykowe został osiągnięty na poziomie 99% 
zakładanej wartości kumulatywnej w latach 2016-2021. 

 
W kierunku działania: Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych i 

niepełnosprawnych, przedsięwzięciu: Stały monitoring sytuacji demograficznej gminy – rediagnoza 
sytuacji demograficznej, wskaźnik realizacji: Coroczny raport z analizy trendów demograficznych nie 
został osiągnięty na zakładanym poziomie kumulatywnym w latach 2016-2021, tj.5 raportów, 
ponieważ nie był realizowany. 

W tym samym kierunku działania, w przedsięwzięciu: Tworzenie warunków dla 
funkcjonowania nieformalnych grup samopomocowych, rozwój wolontariatu, wskaźniki: Liczba grup 
samopomocowych oraz Liczba wolontariuszy wśród seniorów nie zostały osiągnięte. Zakładana 
wartość kumulatywna w latach 2016-2021 dla pierwszego z nich wynosi 3, a dla drugiego 10. W 
okresie obowiązywania przedmiotowej Strategii, w latach 2019-2020, 8 osób w wieku senioralnym 
tworzyła grupę wsparcia. Seniorzy zarówno tej grupy jak i innych formacji nie wykazywali żadnej 
chęci utworzenia grupy samopomocowej, ani też angażowania się w wolontariat.  

 
W kierunku działania: Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych i 

niepełnosprawnych, przedsięwzięciu: Utworzenie Dziennego Domu Senior+, wskaźnik realizacji: Liczba 
osób skierowanych do DDP Senior+ został osiągnięty na poziomie 76% zakładanej wartości 
kumulatywnej w latach 2016-2021. Z badań przeprowadzonych w gminie Brzeszcze, w 2019 roku, 
wśród osób wieku 60 lat i więcej wynika, że osoby w wieku senioralnym, których stan zdrowia jest 
zadowalający i pozwala na samodzielność, organizują sobie czas wolny według indywidualnych 
potrzeb i preferencji i nie są zainteresowani zajęciami stacjonarnymi. Osoby chore, czy z 
niepełnosprawnościami niechętnie opuszczają miejsce swojego zamieszkania lub z przyczyn 
zdrowotnych nie mają takiej możliwości. Wrażliwość niektórych seniorów nie pozwala im przełamać 
oporu przed pobytem w placówce, bowiem tą kojarzą z „domem starców”, a w wielu przypadkach 
zniechęca wielogodzinny pobyt na zajęciach i ograniczona możliwość transportu do i z placówki.  

Opisane powyżej sytuacje prawdopodobnie stanowią przyczynę mniejszego zainteresowania 
pobytem w dziennym ośrodku wsparcia niż zakładano.   
 

W kierunku działania: Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych, przedsięwzięciu: Zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych, 
diagnostycznych, rehabilitacji i opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, wskaźnik 
realizacji: Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi został osiągnięty na poziomie 44% zakładanej 
wartości kumulatywnej w latach 2016-2021. Zakładano, że w okresie realizacji Strategii z usług 
opiekuńczych skorzysta łącznie 160 osób, z tego 32 osoby rocznie, a faktycznie skorzystało 71, 
średnio 30 osób w roku. Niemniej jednak, analizując wartości liczbowe w każdym roku, obserwuje się 
tendencję wzrostową wskaźnika i istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki trend utrzyma się  przez 
kolejne lata, bowiem zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w bieżącym roku 
gwałtownie wzrosło.  
 

W kierunku działania: Zintegrowany system pomocy rodzinie przejawiającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przedsięwzięciu: Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, wskaźnik realizacji: liczba rodzin przejawiających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, objętych wsparciem finansowym OPS został osiągnięty na poziomie 



49% zakładanej wartości kumulatywnej w latach 2016-2021, czego powodem jest poprawa sytuacji 
materialnej rodzin z dziećmi wskutek wprowadzenia od 2016 roku dodatkowych świadczeń 
finansowych dla tej grupy społecznej. Co prawda świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry 
start”, czy bonu turystycznego nie wlicza się do dochodu rodziny, niemniej jednak jest to jej zasób, a 
celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości.  
 

W kierunku działania: Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodzin, przedsięwzięciu: 
Realizacja systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży, wskaźnik realizacji: Liczba dzieci i młodzieży 
objęta systemem stypendialnym został osiągnięty na poziomie 47% zakładanej wartości 
kumulatywnej w latach 2016-2021. Do przyznania stypendium szkolnego obowiązuje kryterium 
dochodowe, jak w pomocy społecznej oraz występuje konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę 
dokumentu potwierdzającego poniesienie określonego kosztu na dziecko (ucznia). Warunki te 
powodują, że zainteresowanie wśród rodziców tą formą wsparcia jest ograniczone.   
 

W kierunku działania: Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków 
życia dla mieszkańców, przedsięwzięciu: Wzrost dostępności mieszkań socjalnych i komunalnych, 
wskaźnik realizacji: Liczba lokali socjalnych został osiągnięty na poziomie 57% zakładanej wartości 
kumulatywnej w latach 2016-2021, tj. 21 lokali socjalnych. Zakładana wartość nie była możliwa do 
osiągnięcia z przyczyn finansowych oraz z braku zasobów lokalowych. 

W tym samym kierunku działania oraz przedsięwzięciu, wskaźnik: Liczba lokali chronionych 
został osiągnięty na poziomie 60%. Zakładano, że do końca 2021 w gminie będzie 5 lokali 
chronionych. W roku tworzenia Strategii (2016 r.) funkcjonowały 3 takie mieszkania. Obecnie w 
gminie Brzeszcze nie ma mieszkań chronionych, bowiem żaden z lokali nie spełniał standardów, o 
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie mieszkań chronionych. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 
funkcjonuje 1 mieszkanie interwencyjno – kryzysowe przeznaczone dla osób, które znalazły się w 
sytuacji kryzysowej, w tym doświadczające przemocy. 
 

W kierunku działania: Zapewnienie dostępu dla mieszkańców gminy do oferty kulturalnej oraz 
edukacyjnej, przedsięwzięciu: Analiza potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych w gminie, wskaźnik 
realizacji: Liczba przeprowadzonych analiz kulturalnych i edukacyjnych został osiągnięty na poziomie 
80% zakładanej wartości kumulatywnej w latach 2016-2021, ponieważ analiza taka dokonywana jest  
przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach od 2018 r. 

W tym samym kierunku działania, w przedsięwzięciu: Realizacja projektów w obszarze 
edukacji i/lub kultury ze środków zewnętrznych dostosowanych do przeprowadzonej analizy potrzeb, 
wskaźnik: Liczba zrealizowanych programów został osiągnięty na poziomie 27% zakładanej wartości 
kumulatywnej w okresie realizacji Strategii. Planowano, że w ciągu 6 lat, z zewnętrznych środków 
finansowych zrealizowanych zostanie łącznie 150 programów, z tego 30 rocznie. Wykonano 41, z 
czego 21 w 2021 r. Zakładana wartość nie była możliwa do osiągnięcia i prawdopodobnie została 
oszacowana nieadekwatnie do realiów.  
 

Pozostałe działania Strategii, dla których określone zostały wskaźniki bazowe oraz wartość 
kumulatywna na koniec okresu jej realizacji zostały osiągnięte na zakładanym poziomie lub powyżej 
tego poziomu. Stopień wykonania zadań zmierzających do osiągnięcia celów prezentują tabela nr 1 i 
tabela nr 2. 
 
 



Tabela nr 1 

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

I. Zintegrowany system pomocy społecznej. 

Lp. Kierunek działania 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik realizacji Wartość 
bazowa 
wskaźnika 

Stopień realizacji 
Za 2020 r 

1 Diagnozowanie  
i monitorowanie 
problemów 
społecznych 

Monitorowanie problemów 
społecznych 

Liczba raportów z 
monitoringu 

0 OPS: 1 raport 

2 System wsparcia  
na rzecz osób 
bezrobotnych 

Praca socjalna z 
bezrobotnymi beneficjentami  
OPS 

Liczba bezrobotnych osób 
objętych pracą socjalną 

169 OPS: 27 osób 

Realizacja efektywnych form 
pomocy osobom 
bezrobotnym poprzez 
realizację projektów 
finansowanych ze środków 
europejskich 

Liczba projektów,  których 
beneficjentami będą osoby 
bezrobotne 

1 OPS:  0 
 
 

Współpraca z instytucjami 
i/lub podmiotami 
działającymi w sferze 
integracji społeczno-
zawodowej osób 
bezrobotnych 

Liczba podmiotów z którymi 
zawarto porozumienie i/lub 
podpisano list intencyjny o 
współpracy 

0 OPS: 1 porozumienie 
zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy 
 
Realizacja prac społecznie użytecznych 
4 osoby; koszt: 4885,95 zł, z tego koszt gminy: 
1954,38 zł oraz koszt PUP: 2931,57 zł 

3 System wsparcia  
na rzecz osób 
ubogich  

Realizacja pracy socjalnej 
na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Liczba osób, które zostały 
objęte pracą socjalną przez 
pracowników OPS 

432 OPS: 307 rodzin 



i zagrożonych  
wykluczeniem 
społecznym 

Realizacja efektywnych form 
wsparcia na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez 
realizację warsztatów lub 
treningów kompetencji 
społecznych 

Liczba osób, które 
uczestniczyły w 
warsztatach/treningach 
kompetencji społecznych 

0 OPS: 21 osób 

 

W Schronisku dla osób bezdomnych 
funkcjonującym w strukturze Ośrodka Pomocy 
Społecznej realizowane były grupowe treningi 
kompetencji i umiejętności społecznych i 
zawodowych 

Zapewnienie   
specjalistycznego 
poradnictwa w zakresie 
kompetencji społecznych 
(poradnictwo dla rodzin) 

Liczba rodzin, które 
uczestniczyły w 
specjalistycznym 
poradnictwie  w obszarze 
kompetencji społecznych 

0 PPP: W terapii rodzinnej w 2021 r. brało udział 
45 rodzin 

Zminimalizowanie skutków 
ubóstwa poprzez 
systematyczną pomoc 
rzeczową i finansową 
realizowaną przez OPS 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem materialnym z 
tytułu ubóstwa oraz osób, 
które zaliczane są do grupy 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym 

228 OPS: 94 rodziny 

4 Kontynuowanie 
systemu wsparcia  
dla osób 
uzależnionych  
i doznających 
przemocy 

Opracowanie i realizacja 
gminnego programu  z 
zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 

Liczba opracowanych 
programów  

1 PEŁNOMOCNIK DS.ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 1 program 
 
Opracowano i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej 
nr  XXIV/247/2021 z dnia 19 stycznia 2021 
do realizacji:  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 



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 

135 PEŁNOMOCNIK DS.ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 11 
przedsięwzięć 
 
W szkołach zrealizowano następujące programy 
profilaktyczne, w tym programy 
rekomendowane przez państwową agencję 
rozwiązywania problemów alkoholowych z 
zakresu uzależnień od środków 
psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych: 
 
1. Warsztaty profilaktyczne „ Odlot- dokąd?” – 
6 warsztatów 
2. Program  profilaktyczny „ Archipelag 
skarbów” – 1 realizacja, 
3. Filmowe warsztaty profilaktyczno-społeczne 
„Filmowe drogowskazy”- 6 warsztatów , 
4. Spektakle teatralno- profilaktyczne z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom „Powiedz nie!” 
– 4 warsztaty, 
5. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia 
psychicznego i profilaktyki uzależnień „ Znikam” 
-  5 warsztatów, 
6. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień 
behawioralnych „ Minismartfon”, „ Nowy w 
rodzinie”, „Relacja czy izolacja?”- 6 warsztatów 
7. 2 projekty profilaktyczne polegające 
na dystrybucji materiałów edukacyjnych 
oraz informacyjnych adresowanych do 
dorosłych mieszkańców gminy: „ Trzeźwa 
matka - zdrowe dziecko” - dystrybucja ulotek „ 
FAS- płodowy zespół alkoholowy” oraz „ Nie daj 
się przemocy - szukaj pomocy”, 



 8. Multimedialny program profilaktyczny 
„Depresja- widzę, rozumiem, pomagam” 
(przekazano do realizacji w placówkach 
oświatowych), 
9. 34 warsztaty dla uczniów „Pocovidowe 
zagrożenia związane z wystąpieniem uzależnień 
od wirtualnej rzeczywistości”, 
10. Warsztaty dla rodziców „ Jak wspierać dzieci 
w trudnościach emocjonalnych wynikających 
z pandemii?”, 
11. Warsztaty dla uczniów „ Depresja - 
zachowania autodestrukcyjne,  lęki jako skutek 
pandemii. Jak radzić sobie z tymi problemami. 

Zapewnienie 
specjalistycznego 
poradnictwa osobom z 
problemem uzależnień 

Liczba osób z problemem 
uzależnień i/lub z otoczenia 
takiej osoby, którym 
udzielono porady 

27 PLU: 140 osób w tym: 
PLU –  105 pacjentów uzależnionych, 35 osób 
współuzależnionych 
ODDZIAŁ DZIENNY - 46  osób uzależnionych 

Zacieśnienie współpracy z 
Ośrodkami Lecznictwa 
Odwykowego 

Liczba skierowanych 
wniosków o leczenie 
odwykowe 

15 GKRPA: 6 osób 
 
Wobec 32 osób podjęto czynności zmierzające 
do zobowiązania tych osób do poddania się 
leczeniu odwykowemu, w stosunku do 6 osób 
skierowano wnioski do Sądu o zastosowanie 
przymusu leczenia odwykowego. 

Opracowanie i realizacja 
gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w  
rodzinie na lata 2016-2020 

Liczba raportów z 
monitoringu i ewaluacji z 
programu 

1 OPS: 1 raport 

Tworzenie instytucjonalnych, 
organizacyjnych i 
materialnych  warunków 
sprzyjających ograniczaniu 
zjawiska przemocy w rodzinie 
 

Liczba osób objętych 
wsparciem  z powodu 
przemocy 

48 OPS:40 osób 
 
W tym 19 osób skorzystało z psychoterapii 
dla dotkniętych przemocą, 5 osób z 
psychoterapii dla stosujących przemoc, 4 osoby 
z poradnictwa prawnego oraz 25 osób z pracy 
socjalnej. 



5 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie form 
wsparcia i pomocy 
na rzecz osób 
starszych  
i niepełnosprawnych 

Stały monitoring sytuacji 
demograficznej gminy – 
rediagnoza sytuacji 
demograficznej 

Coroczny  raport z analizy 
trendów demograficznych 

0 OPS: 0 

Zapewnienie aktywnego 
udziału osobom starszym w 
życiu kulturalno-społecznym 
gminy 

Liczba przedsięwzięć 
kierowanych do osób 
starszych biorących udział w 
imprezach kulturalnych 

100 7 przedsięwzięć, w tym: 
OPS i OK: 6 przedsięwzięć: 
1. Dzień seniora dla mieszkańców Boru. 
2. Wigilijny stół Seniora, czyli świąteczne 
gotowanie i dań Babci przyrządzanie. 
3. Świąteczne stroiki – warsztaty plastyczne 
i rękodzielnicze oraz spotkanie integracyjne 
seniorów i grupy „Zręczne Baby” 
4. Święta na wesoło w Klubie Seniora. 
5. Kreatywni seniorzy – integracyjne, 
świąteczne warsztaty florystyczne. 
6. W zdrowym ciele zdrowy duch (spotkanie 
integracyjne seniorów). 
 
OPS: 1 przedsięwzięcie - Spotkanie wigilijne 

Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych w 
ramach systemu 
zabezpieczenia społecznego 

Liczba osób w wieku 
powyżej 60 roku życia 
objęta wsparciem 
materialnym przez OPS 

58 OPS:82 osoby 
 

Utworzenie Dziennego Domu   
Senior+  

Liczba osób skierowanych 
do DDP Senior+ 

0 OPS: 12 osób (wydane decyzje administracyjne) 
 1 osoba zrezygnowała 

Tworzenie warunków dla 
funkcjonowania 
nieformalnych grup 
samopomocowych, rozwój 
wolontariatu wśród seniorów 

Liczba grup 
samopomocowych 

0 OPS: 0 

Liczba wolontariuszy wśród 
seniorów 

0 0 



Zapewnienie dostępności do 
usług  opiekuńczych, 
zdrowotnych, 
diagnostycznych i 
rehabilitacji  
dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 

Liczba podmiotów 
medycznych, świadczących 
usługi zdrowotne na terenie 
gminy 

nie 
określono 

2 podmioty medyczne niepubliczne, w tym: 
- NZOZ „Vita” Brzeszcze przy ul. Piłsudskiego i przy 
ul. Ofiar Oświęcimia 
oraz 
- NZOZ „Moja Przyjazna Przychodnia” w Brzeszczach 
przy ul. Nosala  

Liczba podmiotów 
medycznych, świadczących 
usługi diagnostyki 
specjalistycznej na terenie 
gminy 

nie 
określono 

1 podmiot medyczny NZOZ „Vita” Brzeszcze 
świadczy usługi zdrowotne, diagnostyki 
specjalistycznej. 

 

 

Liczba podmiotów 
świadczących usługi 
rehabilitacyjne na terenie 
gminy 

nie 
określono 

1 podmiot medyczny NZOZ „Vita” Brzeszcze 
świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach NFZ. 

Liczba osób objęta usługami 
opiekuńczymi 

32 33 osoby 

6 Zintegrowany 
system pomocy 
rodzinie 
przejawiającej 
trudności  
w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

Realizacja 3-letniego 
gminnego programu 
wspierania rodziny 

Liczba raportów 1  OPS: 1 raport 
 

Monitoring sytuacji dziecka  
i rodziny 

Liczba raportów 0 OPS: 1 raport 
 

Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla rodzin 
przejawiających trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba rodzin 
przejawiających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych, objętych 
wsparciem finansowym OPS  

173 OPS: 26 rodzin/ 56 dzieci 

 

Zwiększenie dostępności 
specjalistów z zakresu pracy z 
rodziną przejawiającą 
trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem asystenta 
rodziny 
 

15 
 
 
 
 

OPS: 26 rodzin liczących łącznie 56 dzieci 
objętych wsparciem asystentów rodziny (2 
asystentów) 



Liczba rodzin objętych 
wsparciem Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

nie 
określono 

PPP: 42 rodziny objęte pomocą Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzeszczach 

(między innymi w formie: terapii indywidualnej, 

terapii rodzinnej, diagnostyki, psychoedukacji) 

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 

0 OPS: 1 edycja Akademii Rodzicielskiej – 4 
spotkania, 9 uczestników warsztatów 
kompetencji rodzicielskich: Uważni rodzice. 
Moje dziecko online”. 
 
W zajęciach uczestniczyło 9 osób, 17 dzieci, 
których rodzice uczestniczyli w zajęciach, 
skorzystało z opieki w punkcie opieki nad 
dziećmi „Plastuś” 
 
PPP: 15 osób 

 Zapewnienie dostępności do 
systemu świadczeń 
rodzinnych 

Liczba rodzin którym 
przyznano zasiłki rodzinne i 
dodatki, jeśli takie 
przysługują 

375 
 
 
 

OPS 245 rodzin/ 499 dzieci 
 

 Liczba osób uprawnionych 
do zasiłku pielęgnacyjnego 

nie 
określono 

440 

 Liczba osób uprawnionych 
do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

nie 
określono 

92 

 Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano 
jednorazową zapomogę z 
tytułu urodzenia dziecka 

nie 
określono 

88 

 Liczba osób uprawnionych 
do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

nie 
określono 

110 rodzin/110 dzieci 

 Liczba osób uprawnionych 
do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego 

nie 
określono 

0 



 Liczba osób uprawnionych 
do zasiłku dla opiekuna 

nie 
określono 

1 

 Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano 
świadczenie rodzicielskie 

nie 
określono 

55 

 Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano 
świadczenie wychowawcze 
500+ 

1500 
(wskaźnik 
określony w 
C2K4P2 przed 
zmianami) 

2556 rodzin/4008 dzieci 

 Liczba osób uprawnionych, 
którym przyznano 
świadczenie z tytułu 
urodzenia się dziecka ze 
zdiagnozowanym 
upośledzeniem lub chorobą 
(Za życiem”) 

nie 
określono 

2 rodziny/2 dzieci 

 

II. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 

1 Pomoc w 
zagospodarowaniu 
czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży  
we współpracy  
z Ośrodkiem 
Kultury oraz 
szkołami 

Organizacja czasu 
pozalekcyjnego na terenie 
szkoły 

Liczba świetlic szkolnych 3 WE: 4 świetlice (ZSP1, ZSP4, ZSP5,ZSP6) 

Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez 
rozwijanie oferty zajęć 
sportowych, kulturalnych.   
 

Liczba wydarzeń  
sportowych i kulturalnych 
z udziałem dzieci i młodzieży 
  

2 
 
  

OK: 57 wydarzeń  

w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży OKB rozwijał ofertę zajęć 
sportowych i kulturalnych w 57 obszarach w 
siedzibie głównej, domach ludowych i 
świetlicach. 

2 Tworzenie systemu 
edukacji i 
wspierania rodziny 

Pomoc psychologiczna  
dla rodzin 
 (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna) 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem PPP 

10 PPP nie prowadzi ewidencji rodzin objętych 
wsparciem. W 2021 r. wsparciem objęto 569 
dzieci 



3 Tworzenie 
warunków do 
organizowania 
aktywnego 
wypoczynku  
dla dzieci 

Organizacja imprez 
integracyjnych dla całych 
rodzin 

Liczba imprez 2 OK: 27 imprez integracyjnych dla całych rodzin 

Organizacja rodzinnych 
wydarzeń sportowych   
z wykorzystaniem bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

Liczba zrealizowanych 
wydarzeń sportowych 

nie 
określono 

OK: 10 rodzinnych wydarzeń sportowych   
z wykorzystaniem bazy sportowo-rekreacyjnych 
 

4 Budowanie 
systemu wsparcia 
materialnego  
dla rodzin 

Realizacja systemu 
stypendialnego dla dzieci i 
młodzieży 

Liczba dzieci i młodzieży 
objęta systemem 
stypendialnym 

108 OPS: 19 dzieci 
  
 

Realizacja programów 
systemu wsparcia 
materialnego dla rodzin np. 
Karta Dużej Rodziny, 
Rodzina 500+ 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem KDR 

23 
 

OPS: 54 rodziny/396 kart( w tym 198 
tradycyjnych i 198 elektronicznych) 

Liczba dzieci objętych 
pomocą w formie posiłku w 
czasie roku szkolnego 

nie 
określono 

57 dzieci 
 

Liczba dzieci objętych 
pomocą materialną dla 
uczniów w okresie wakacji i 
ferii 

nie 
określono 

20 dzieci 
 

 

III. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. 

1 Zapewnienie 
dostępu  
do stacjonarnej 
opieki zdrowotnej 

Pełna dostępność do usług 
medycznych 

Liczba placówek 
medycznych świadczących 
usługi medyczne w ramach 
kontraktu NFZ w zakresie 
podstawowej opieki 
medycznej 

1 
 

2 podmioty medyczne niepubliczne, w tym: 
- NZOZ „Vita” Brzeszcze przy ul. Piłsudskiego i przy 
ul. Ofiar Oświęcimia 
oraz 
- NZOZ „Moja Przyjazna Przychodnia” w Brzeszczach 
przy ul. Nosala  

2 Promowanie 
zdrowego   
i aktywnego stylu 
życia  

Promowanie zdrowego   
i aktywnego stylu życia  
oraz profilaktyki zdrowia   

Liczba przedsięwzięć 
promujących idee zdrowego 
i aktywnego stylu życia oraz 
profilaktyki zdrowia 

10 OK:  13 rodzinnych wydarzeń sportowych   
z wykorzystaniem bazy sportowo-rekreacyjnych 
 
OPS: 1przedsięwzięcie 
„Koperta Życia” – wydano 62 pakiety 

 



IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania. 

1 Wspieranie 
rozwoju 
mieszkalnictwa i 
tworzenie 
dogodnych 
warunków do 
życia dla 
mieszkańców 

Wzrost dostępności mieszkań 
socjalnych, chronionych i 
komunalnych 

Liczba lokali socjalnych 
 
 
 

11 
 
 
 

 OPS: 12 lokali z najmem socjalnym 
 
 
 

Liczba lokali chronionych 3 OPS: 1 mieszkanie interwencyjno-kryzysowe.  
W ubiegłych latach było to mieszkanie 
chronione, jednak w związku z tym, że nie 
spełniło wymaganych przepisami prawa 
standardów (do końca marca 2019 r.), zostało 
przekwalifikowane na mieszkanie 
interwencyjno-kryzysowe. 

Promowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Liczba wybudowanych 
mieszkań 

0 UG:  0  mieszkań 
 

 

V. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturowego oraz edukacyjnego. 

1 Zapewnienie 
dostępu dla 
mieszkańców 
gminy do oferty 
kulturalnej oraz 
edukacyjnej 

Analiza potrzeb kulturalnych 
oraz edukacyjnych w gminie 

Liczba przeprowadzonych 
analiz kulturalnych oraz 
edukacyjnych 

0 OK: 1  
Analiza potrzeb kulturalnych dokonywana 
jest na podstawie działalności OKB z 
poprzednich lat i potrzeb jakie zgłaszają 
odbiorcy oferty OKB. 
Oferta OKB jest „szyta na miarę” i co roku 
dostosowana do potrzeb mieszkańców. W roku 
2021 dodatkowo musiała być dostosowana do 
obostrzeń wynikających z przeciwdziałaniu 
rozprzestrzenianiu się COVID 19. 



Dostosowanie oferty 
kulturalnej oraz edukacyjnej 
do potrzeb społeczności 
lokalnej 

Opracowanie corocznych 
programów w zakresie 
polityki edukacyjnej oraz 
kulturalnej 

0 OK: 1 
 
Ośrodek Kultury corocznie sporządza plan 
działania  na dany rok 
kalendarzowy/budżetowy, w którym 
realizowane są warsztaty, zajęcia, imprezy, 
projekty o treściach edukacyjnych rozwijających 
uczestnictwo w kulturze , partycypację w 
artystycznej i kulturalnej działalności 
społeczeństwa. 
 
WE: 0 

Kontynuacja działań 
Uniwersytetu III Wieku 

Liczba Uniwersytetów III 
Wieku 

1 OK: 1  
 
OK, od października 2021 wznowił działalność 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa przy 
Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Uruchomione 
zostały 3 sekcje i 7 bloków zajęciowych. 
Raz w miesiącu realizowane są otwarte 
wykłady, z darmowym wejściem dla słuchaczy. 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. na UTW zapisanych 
jest 53 słuchaczy. 

Realizacja projektów w 
obszarze edukacji  i/lub 
kultury ze środków 
zewnętrznych dostosowanych 
do przeprowadzonej analizy 
potrzeb 

Liczba zrealizowanych 
programów 

30  OK:21  
 
21 projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 
Ośrodek Kultury do realizacji wybranych 
projektów nawiązał partnerstwa z lokalnymi 
organizacjami z sektora NGO. 

Zapewnienie dostępu do 
świetlic szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 3 WE: 4 świetlice (ZSP1, ZSP4, ZSP5,ZSP6) 



Zapewnienie dostępu do 
placówek wsparcia dziennego 
o charakterze wychowawczym 

Liczba świetlic 
profilaktycznych 

1 OPS: 1 placówka w formie opiekuńczo - 
wychowawczej 
 
Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w 
Jawiszowicach – zadanie zlecone przez gminę 
do realizacji organizacji pozarządowej (Fundacja 
Przyjaciół Fudacji im. Brata Alberta z siedzibą w 
Radwanowicach) na podstawie ustawy o 
wolontariacie 

Promowanie i rozwijanie idei 
wolontariatu 

Liczba przedsięwzięć 
promujących wolontariat,  
w tym z udziałem 
wolontariuszy 

nie 
określono 
 
 

OPS: 0 

  Liczba podmiotów 
zrzeszających wolontariuszy  
i realizujących działania 
wolontarystyczne 

nie 
określono 

5 podmiotów (PZ 6, SPJ-ce,SP1, SP2,OK) 
 

 

Tabela nr 2 

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

1. Zintegrowany system pomocy społecznej 

Lp. Kierunek działania 
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Stopień realizacji w poszczególnych latach 
realizacji Strategii 
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01
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01
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01
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2
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0
 

2
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1 Diagnozowanie  Monitorowanie 
problemów społecznych 

Liczba raportów z 
monitoringu 

0 
5 

0 1 1 1 1 1 5 
100% 



i monitorowanie problemów 
społecznych 

2 System wsparcia  
na rzecz osób bezrobotnych 

Praca socjalna z 
bezrobotnymi 
beneficjentami  OPS 

Liczba bezrobotnych 
osób objętych pracą 
socjalną 

169 
845 

38 30 30 28 16 27 169 
20% 

Realizacja efektywnych 
form pomocy osobom 
bezrobotnym poprzez 
realizację projektów 
finansowanych ze 
środków europejskich 

Liczba projektów,  
których 
beneficjentami będą 
osoby bezrobotne 

1 
1 

1 1 1 1 0 0 4 
400% 

Współpraca z 
instytucjami i/lub 
podmiotami 
działającymi w sferze 
integracji społeczno-
zawodowej osób 
bezrobotnych 

Liczba podmiotów z 
którymi zawarto 
porozumienie i/lub 
podpisano list 
intencyjny o 
współpracy 

0 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
100% 

3 System wsparcia  
na rzecz osób ubogich  
i zagrożonych  
wykluczeniem społecznym 

Realizacja pracy 
socjalnej 
na rzecz osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

Liczba osób, które 
zostały objęte pracą 
socjalną przez 
pracowników OPS 

228 
1140 
 

330 361 198 242 198 307 1636 
143% 

Realizacja efektywnych 
form wsparcia na rzecz 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym poprzez 
realizację warsztatów 
lub treningów 
kompetencji 
społecznych 

Liczba osób, które 
uczestniczyły w 
warsztatach/treningach 
kompetencji 
społecznych 

0 
60 

50 28 14 34 20 21 167 

278% 

Zapewnienie   
specjalistycznego 

Liczba rodzin, które 
uczestniczyły w 

0 
60 

32 134 0 0 0 45 211 
352% 



poradnictwa w zakresie 
kompetencji 
społecznych 
(poradnictwo dla 
rodzin) 

specjalistycznym 
poradnictwie  w 
obszarze kompetencji 
społecznych 

Zminimalizowanie 
skutków ubóstwa 
poprzez systematyczną 
pomoc rzeczową i 
finansową realizowaną 
przez OPS 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem 
materialnym z tytułu 
ubóstwa oraz osób, 
które zaliczane są do 
grupy zagrożonej 
wykluczeniem 
społecznym 

228 
1140 

167 151 118 95 97 94 722 
63% 

4 Kontynuowanie systemu 
wsparcia  
dla osób uzależnionych  
i doznających przemocy 

Opracowanie i realizacja 
gminnego programu  z 
zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałania 
narkomanii 

Liczba opracowanych 
programów  

1 
1 

1 1 1 1 1 1 6 
600% 

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 

Wskaźnik dla 
osób (przed 
zmianami) 

135 
675  
 
Nie ustalono 
wskaźnika po 
zmianach 

2122 
1650 
420 
52 

19 76 11 8 11 
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Zapewnienie 
specjalistycznego 
poradnictwa osobom z 
problemem uzależnień 

Liczba osób z 
problemem 
uzależnień i/lub z 
otoczenia takiej 
osoby, którym 
udzielono porady 

27 
135 
 

226 
10 
12 

191 235 195 148 140 1135 
841% 



Zacieśnienie współpracy 
z Ośrodkami Lecznictwa 
Odwykowego 

Liczba skierowanych 
wniosków o leczenie 
odwykowe 

15 
75 

5 36 15   8 4 6 74 
99% 

Opracowanie i realizacja 
gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w  rodzinie na 
lata 2016-2020 

Liczba raportów z 
monitoringu i 
ewaluacji z programu 

1 
5 

1 
 

1 1 1 1 1 6 
120% 

Tworzenie 
instytucjonalnych, 
organizacyjnych i 
materialnych  
warunków sprzyjających 
ograniczaniu zjawiska 
przemocy w rodzinie 
 

Liczba osób objętych 
wsparciem  z powodu 
przemocy 

48 
240 

24 49 42 49 56 40 260 
108% 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie form wsparcia i 
pomocy na rzecz osób 
starszych  
i niepełnosprawnych 

Stały monitoring 
sytuacji demograficznej 
gminy – rediagnoza 
sytuacji demograficznej 

Coroczny  raport z 
analizy trendów 
demograficznych 

0 
5 

0 0 0 0 0 0 0 

Zapewnienie aktywnego 
udziału osobom 
starszym w życiu 
kulturalno-społecznym 
gminy 

Liczba przedsięwzięć 
kierowanych do osób 
starszych biorących 
udział w imprezach 
kulturalnych 

Wskaźnik dla 
osób (przed 
zmianami) 

100 
500  
Nie ustalono 
wskaźnika po 
zmianach 

506 
150 
180 

4 3 2 4 7 506 
101%-

przed 
zmianą 

Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych w 
ramach systemu 
zabezpieczenia 
społecznego 

Liczba osób w wieku 
powyżej 60 roku życia 
objęta wsparciem 
materialnym przez 
OPS 

58 
290 

67 
 

66 119 72 40 82 446 
154% 



Utworzenie Dziennego 
Domu   Senior+  

Liczba osób 
skierowanych do DDP 
Senior+ 

0 
45 
 

0 14 20 18 13 12 34 
76% 

Tworzenie warunków 
dla funkcjonowania 
nieformalnych grup 
samopomocowych, 
rozwój wolontariatu 
wśród seniorów 

Liczba grup 
samopomocowych 

0 
3 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 0 

Liczba wolontariuszy 
wśród seniorów 

0 
10 

0 0 0 0 0 0 0 

Zapewnienie 
dostępności  
do usług zdrowotnych, 
diagnostycznych, 
rehabilitacji i 
opiekuńczych dla osób 
starszych, 
niepełnosprawnych 

Liczba podmiotów 
medycznych, 
świadczących usługi 
zdrowotne na terenie 
gminy 

nie określono 
wskaźnika 

 

1 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

- 

Liczba podmiotów  
medycznych,  
świadczących usługi 
diagnostyki 
specjalistycznej  
na terenie gminy 

nie określono 
wskaźnika 

 

0 1 1 1 1 1 - 

Liczba podmiotów 
świadczących usługi 
rehabilitacyjne na 
terenie gminy 

nie określono 
wskaźnika 

 

0 3 1 1 1 1 - 

Liczba osób objętych 
usługami 
opiekuńczymi 

32 
160 

28 28 27 28 34 33 71 
44% 

6 Zintegrowany system 
pomocy rodzinie 
przejawiającej trudności  

Realizacja 3-letniego 
gminnego programu 
wspierania rodziny 

Liczba raportów 1  
3 

1 
 

1 1 1 1 1 
 
 

6 
200% 



w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

Monitoring sytuacji 
dziecka  
i rodziny 

Liczba raportów 0 
2 

1 1 1 1 1 1 6 
300% 

Zapewnienie wsparcia 
materialnego dla rodzin 
przejawiających 
trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

Liczba rodzin 
przejawiających 
trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, 
objętych wsparciem 
finansowym OPS 

173 
864 

152 134 57 25 28 26 422 

49% 

Zwiększenie 
dostępności 
specjalistów z zakresu 
pracy z rodziną 
przejawiającą trudności 
w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem asystenta 
rodziny 
 

15 
30 

15 16 25 26 28 26 41 

137% 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

nie określono 
wskaźnika 

 

0 70 51 42 55 42 - 

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 

0 
60 

16 
4 
30 
17 rodz. 
12 rodz. 

32 
111 

17 8 
 

ZSP 4: 4 
spotkani
a dla 
rodzicó
w 

ZSP 1: 2 
spotkani
a dla 
rodzicó
w 

11 8 24 179 
298% 

  Zapewnienie 
dostępności do systemu 
świadczeń rodzinnych 

Liczba rodzin którym 
przyznano zasiłki 
rodzinne i dodatki, 
jeśli takie przysługują 

375 
1875 

959 
 

468 
 

964 389 282 245 3307 
176% 



   Liczba osób 
uprawnionych do 
zasiłku 
pielęgnacyjnego 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 375 402 437 436 440 - 

   Liczba osób 
uprawnionych do 
świadczenia 
pielęgnacyjnego 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 55 65 76 80 92 - 

   Liczba osób 
uprawnionych, 
którym przyznano 
jednorazową 
zapomogę z tytułu 
urodzenia dziecka 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 148 92 153 104 88 - 

   Liczba osób 
uprawnionych do 
świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 155 156 85 100 110 - 

   Liczba osób 
uprawnionych do 
specjalnego zasiłku 
opiekuńczego 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 2 3 3 2 0 - 

   Liczba osób 
uprawnionych do 
zasiłku dla opiekuna 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 5 4 2 1 1 - 

   Liczba osób 
uprawnionych, 
którym przyznano 
świadczenie 
rodzicielskie 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 95 83 90 75 55 - 

   Liczba osób 
uprawnionych, 
którym przyznano 

1500 
(wskaźnik 
określony w 
C2K4P2 przed 
zmianami) 

0 1764 1470 2524 2452 2556 - 



świadczenie 
wychowawcze 500+ 

   Liczba osób 
uprawnionych, 
którym przyznano 
świadczenie z tytułu 
urodzenia się dziecka 
ze zdiagnozowanym 
upośledzeniem lub 
chorobą (Za życiem”) 

nie określono 
wskaźnika 

 

0 4 4 3 2 2 - 

 

I. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 

1 Pomoc w 
zagospodarowaniu czasu 
wolnego dla dzieci i 
młodzieży  
we współpracy  
z Ośrodkiem Kultury oraz 
szkołami 

Organizacja czasu 
pozalekcyjnego na 
terenie szkoły 

Liczba świetlic 
szkolnych 

3 
3 

4 5 6 4 4 4 6 
200% 

Organizacja czasu 
wolnego dzieci i 
młodzieży poprzez 
rozwijanie oferty zajęć 
sportowych, 
kulturalnych.   

Liczba wydarzeń  
sportowych i 
kulturalnych 
z udziałem dzieci i 
młodzieży 
  

2 
10 
 
 
 

3 

90 

28 

 

 

130 190 69 57 477 
4770% 

 

2 Tworzenie systemu edukacji 
i wspierania rodziny 

Pomoc psychologiczna  
dla rodzin 
 (Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna) 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem PPP 

10 
50 

60 70 0 0 0 0 130 
260% 

3 Tworzenie warunków do 
organizowania aktywnego 
wypoczynku  
dla dzieci 

Organizacja imprez 
integracyjnych dla 
całych rodzin 

Liczba imprez 2 
10 

58 13 23 28 16 27 155 
1550% 

Organizacja rodzinnych 
wydarzeń sportowych   
z wykorzystaniem bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

Liczba zrealizowanych 
wydarzeń sportowych 

nie określono 
wskaźnika 

 

3 6 7 9 6 10 - 



4 Budowanie systemu 
wsparcia materialnego  
dla rodzin 

Realizacja systemu 
stypendialnego dla 
dzieci i młodzieży 

Liczba dzieci i 
młodzieży objęta 
systemem 
stypendialnym 

108 
540 

72 40 65 37 23 19 256 
47% 

Realizacja programów 
systemu wsparcia 
materialnego dla rodzin 
np. Karta Dużej 
Rodziny, Rodzina 500+ 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem KDR 

23 
115 
 

36 31 275 393 95    54 884 
769% 

   Liczba dzieci objętych 
pomocą w formie 
posiłku w czasie roku 
szkolnego 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 90 
 

65 49 53 57 - 

   Liczba dzieci objętych 
pomocą materialną dla 
uczniów w okresie 
wakacji i ferii 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 33 25 14 10 20 - 

 

 

III. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu 

1 Zapewnienie dostępu  
do stacjonarnej opieki 
zdrowotnej 

Pełna dostępność do 
usług medycznych 

Liczba placówek 
medycznych świadczących 
usługi medyczne w 
ramach kontraktu NFZ w 
zakresie podstawowej 
opieki medycznej 

1 
1 

1 2 2 1 1 2 2 
200% 

2 Promowanie zdrowego   
i aktywnego stylu życia 

Promowanie 
zdrowego   
i aktywnego stylu życia  
oraz profilaktyki 
zdrowia   

Liczba przedsięwzięć 
promujących idee 
zdrowego i aktywnego 
stylu życia oraz 
profilaktyki zdrowia 

10 
60 

- 11 16 22 4 14 67 
112% 

 



IV. Tworzenie godnych warunków zamieszkania 

1 Wspieranie rozwoju 
mieszkalnictwa i 
tworzenie dogodnych 
warunków do życia dla 
mieszkańców 

Wzrost dostępności 
mieszkań socjalnych, 
chronionych i 
komunalnych 

Liczba lokali socjalnych 
 
 
 

11 
21 
 

11 
 

11 
 

11 11 11 12 12 
57% 

 Liczba lokali chronionych 3 
5 

3 3 1 1 0 0 3 
60% 

Promowanie terenów 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Liczba wybudowanych 
mieszkań 

0 
10 

53 58 32 13 0 0 156 
1560% 

 

V. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturalnego oraz edukacyjnego. 

1 Zapewnienie dostępu dla 
mieszkańców gminy do 
oferty kulturalnej oraz 
edukacyjnej 

Analiza potrzeb 
kulturalnych oraz 
edukacyjnych w gminie 

Liczba 
przeprowadzonych 
analiz kulturalnych oraz 
edukacyjnych 

0 
5 

0 0 1 1 1 1 4 
80% 

Dostosowanie oferty 
kulturalnej oraz 
edukacyjnej do potrzeb 
społeczności lokalnej 

Opracowanie corocznych 
programów w zakresie 
polityki edukacyjnej oraz 
kulturalnej 

0 
5 

0 1 1 1 1 1 5 
100% 

Kontynuacja działań 
Uniwersytetu III Wieku 

Liczba Uniwersytetów III 
Wieku 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
100% 

Realizacja projektów w 
obszarze edukacji  i/lub 
kultury ze środków 
zewnętrznych 
dostosowanych do 
przeprowadzonej 
analizy potrzeb 

Liczba zrealizowanych 
programów 

30 
150 

2 4 5 4 5 21 41 
27% 

  Zapewnienie dostępu 
do świetlic szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 3 
3 

5 5 6 4 4 4 6 
200% 



Zapewnienie dostępu 
do placówek wsparcia 
dziennego o 
charakterze 
wychowawczym 

Liczba świetlic 
profilaktycznych 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
100% 

  Promowanie i 
rozwijanie idei 
wolontariatu 

Liczba przedsięwzięć 
promujących 
wolontariat,  
w tym z udziałem 
wolontariuszy 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 3 5 4 1 0 - 

   Liczba podmiotów 
zrzeszających 
wolontariuszy  
i realizujących działania 
wolontarystyczne 

nie określono 
wskaźnika 

 

- 6 7 7 6 5 - 

 

 

 

 

 

 



3. Wnioski i rekomendacje 
 

Przedmiotowy monitoring obejmuje szósty i zarazem ostatni rok realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016 – 2021. Dynamika zmian społecznych, 
gospodarczych, ekonomicznych i kulturowych na przestrzeni ostatnich kilku lat spowodowała, że pojawiły 
się inne problemy i potrzeby społeczne niż miało to miejsce w roku 2016, kiedy tworzony był raportowany 
dokument. Dla przykładu, tak istotny wówczas problem społeczny jak bezrobocie, teraz osiąga 
stosunkowo niewielkie wartości statystyczne. Standard życia osób i rodzin, wskutek wprowadzenia w 
nowych świadczeń socjalnych dla rodzin (np. świadczenie wychowawcze, „Dobry start”, bon turystyczny), 
zmienił się, a jakość życia i funkcjonowania osób i rodzin, które przed kilkoma laty borykały się  z 
problemem bezrobocia i ubóstwa znacznie się poprawiła. 

Zgromadzone dane za rok sprawozdawczy wskazują, że zdecydowana większość wartości 
bazowych wskaźnika została osiągnięta na zakładanym poziomie lub powyżej pomimo, że działania i 
funkcjonowanie interesariuszy Strategii przez niemal dwa lata determinowane były pandemią COVID-19 i 
związanymi z nią ograniczeniami w zakresie utrzymywania kontaktów społecznych i interpersonalnych.  

Przeprowadzone na przełomie ubiegłego i bieżącego roku badania na potrzeby przygotowania 
nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Brzeszcze  pozwoliły ustalić, że grupą 
wymagającą wsparcia ze strony instytucji pomocy społecznej są rodziny z dziećmi przezywające trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, rodziny, w których występuje problem uzależnień, 
osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Zespół  do spraw monitoringu i ewaluacji 
Strategii rekomenduje podejmowanie  dalszych przedsięwzięć społecznych służących poprawie jakości 
życia lokalnej społeczności, adekwatnych do występujących problemów i potrzeb, w ramach nowej 
strategii z perspektywą na lata 2022 - 2031, nad którą obecnie prowadzone są prace, a proces 
ostatecznego zatwierdzenia zaplanowany jest na wrzesień 2022 r. 

 

 

 

 


