
 

DA.0321 -  6  /17                                 

      SPRAWOZDANIE 
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny                                    

w Gminie Oświęcim  na lata   2016-2018 

za rok 2016                                                                                                                                                                                
 

W dniu 09.12.2015r. Rada Gminy Oświęcim na podstawie art. 176 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst.jedn. Dz.U. z 2016 poz. 575) uchwałą nr 

XIV/146/15 uchwaliła   „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 

2016-2018” zwany dalej Programem”.  

Odbiorcami  Programu są rodziny z dziećmi z terenu Gminy Oświęcim, szczególnie 

rodziny dysfunkcyjne i niewydolne wychowawczo. Działania profilaktyczne Programu są 

skierowane do całej społeczności Gminy Oświęcim.  

 

Realizacja Programu w 2016 r. obejmowała : 

 

 Cel I. Utworzenie szerokiego systemu wsparcia w celu prawidłowego funkcjonowania rodzin             
z terenu gminy Oświęcim 

 

1) Poradnictwo specjalistyczne 
 

  Specjaliści,  z których pomocy mogli skorzystać mieszkańcy gminy Oświęcim  to 

psycholog, pedagog,  prawnik i doradca zawodowy.   Psycholog zapewniał pomoc w siedzibie 

GOPS cztery razy w miesiącu   w godz. 14 - 17, natomiast pedagog    w Gimnazjum 

Gminnym  w Zaborzu także cztery razy w miesiącu   w godz. 14 - 17. W roku 2016 r. miało 

miejsce 38 dyżurów psychologa i 38 dyżurów pedagoga, co daje łącznie 228 godziny 

poradnictwa.  

W ramach Klubu Integracji Społecznej świadczone są  usługi: doradcy zawodowego                   

i prawnika   w budynku Urzędu Gminy 2 razy miesiącu tj. 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 

16-19. Zainteresowanie w/w usługami jest znaczne. W roku 2016r. z pomocy doradcy 

zawodowego skorzystało  10    osób, a  z  pomocy prawnika 82  osoby. Zrealizowano 112 

godzin poradnictwa. 

Koszty realizacji poradnictwa w 2016 wyniósł 18 901,62 zł   

 

 



2) Wsparcie asystenta rodziny 
 

  W roku 2016 usługą asystenta rodziny zostało objętych 19 rodzin, w tym 43 dzieci. 

Głównym problemem rodzin była bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

ubóstwo i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  Ponadto rodziny objęte 

usługą asystenta borykały się  z takimi problemami jak: znaczny konflikt miedzy 

małżonkami, rodzina niepełna, zaburzenia    w funkcjonowaniu dziecka i ograniczona władza 

rodzicielska nad dziećmi.  

Asystenci rodziny, w ramach wykonywanych obowiązków współpracowali z wieloma  

instytucjami m.in. z placówkami oświatowymi, Zespołem Kurateli Sądowej, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, służbą zdrowia, 

Klubem Integracji Społecznej.  

Asystenci rodziny  w ramach swoich obowiązków podejmowali   m.in. takie działania: 

- pomoc w sprzątaniu mieszkania, 

- trening higieniczny, 

- monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci, 

-łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych, 

- udzielanie wsparcia emocjonalnego. 

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły: 72.614,12zł w tym z dotacji z budżetu państwa 

29.517.zł z otrzymanej w ramach programu „Asystent rodziny”. 

 

3) Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego 
 

Dzieci z Gminy Oświęcim  korzystały w roku 2016 z placówek wsparcia dziennego na 

terenie Oświęcimia tj. ze świetlic  socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie 

„Szansa”    w tym: 

- filia na osiedlu Zasole ul. Więźniów Oświęcimia 10, do której  uczęszczało  8 dzieci, 

- filia na osiedlu Błonie ul. Bałandy 4d, do której uczęszczało 6 dzieci.  

 

Cel główny pobytu dzieci w świetlicy to zapewnienie im opieki, zapobieganie 

marginalizacji, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wdrażanie 

dzieci do zachowań chroniących przez zagrożeniem uzależnieniami,   a także wyrównywanie 

deficytów rozwojowych  i nabywanie przez uczestników zajęć umiejętności prospołecznych, 

w tym nieagresywnej komunikacji i współpracy, jak również pomoc w trudnościach 

szkolnych. 

Powyższe cele były realizowane m.in. poprzez: 

- zajęcia socjoterapeutyczne, 



- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

- zajęcia rekreacyjne, 

- społeczność korekcyjną, 

- terapię indywidualną, 

-współpracę z rodzicami, 

-zajęcia w okresie wakacji i ferii zimowych, 

      -udział w imprezach typu m.in:  Parada Smoków w Krakowie,  udział w jarmarku 

wielkanocnym   i bożonarodzeniowym, akcja „Kurier Świętego Mikołaja, udział w 

Ekomajówce, wycieczka do Fabryki Cukierków w Krakowie, wycieczka do Parku Rozrywki 

„Energylandia” w Zatorze,   udział     w konkursach  lokalnych   i ogólnopolskich. 

Wydatki związane z pobytem  dzieci w 2016r. wyniosły   35 000 zł, w tym dofinansowanie do 

filii znajdującej się na Osiedlu Zasole - 25.000, dofinansowanie  do filii znajdującej się na 

osiedlu Błonie - 10.000 tys.  

 

 Cel II.   Monitorowanie  sytuacji rodzin dysfunkcyjnych 

 

1) - Inicjowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w indywidualnych sprawach z 

zakresu pomocy dziecku i rodzinie 

        - Rozwój Zespołów Interdyscyplinarnych na rzecz rodziny  w kryzysie 

        - Wymiana doświadczeń między specjalistami: konferencje, debaty m.in. na temat roli 

asystenta rodziny w pracy dla rodziny 

 

• Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy                                  

w Rodzinie dla Gminy Oświęcim funkcjonuje od 10 lutego 2011r.  W roku 

2016r. miały miejsce 4 spotkania Zespołu: 30 marca, 10 czerwca, 22 września,  

oraz  14 grudnia. W roku 2016  do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 18 

Niebieskich Kart,     z czego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej założył 8 

Niebieskich Kart, Komenda Powiatowa Policji założyła 9 Niebieskich Kart, 1 

Niebieska Karta została założona przez placówkę oświatową (Gimnazjum 

Gminne nr 2 w Zaborzu), 1 Niebieska Karta przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu oraz 1 Niebieska 

Karta  została założona przez Wiejski ośrodek Zdrowia w Grojcu. Ponadto 2 

Niebieskie Karty zostały przesłane z Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego   

w Oświęcimiu. W roku 2016r. odbyło się 95 spotkań grup roboczych dla 31 

rodzin. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówek oświatowych (dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele 



szkół i przedszkoli),służby zdrowia,  przedstawiciele Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej   i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.  

• Udział w Forum asystentów rodziny organizowane przez zrzeszenie się 

asystentów rodziny  z Korony Północnego Krakowa (Michałowice- kwiecień 

2016)  oraz   w Forum Asystentów rodziny z terenu powiatu oświęcimskiego 

(Grojec- luty, czerwiec 2016, Przeciszów- wrzesień 2016). Spotkania  w 

ramach Forum asystentów rodziny z terenu powiatu oświęcimskiego odbywały   

się 1 raz na kwartał i miały charakter wymiany doświadczeń, „koleżeńskiej 

superwizji”, omawiania bieżących spraw związanych    z asystenturą.      

• W dniu 9.11.2016r. w Domu Ludowym w Grojcu miała miejsce  konferencja 

„Przybliżenie warsztatu pracy asystenta rodziny wśród instytucji 

wspierających dziecko i rodzinę”. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. 

Prelegenci w wystąpieniach poruszali zagadnienia związane  z 

funkcjonowaniem zawodu asystenta rodziny, trudności w tej pracy a także 

porównano pracę asystenta rodziny    w środowisku wiejskim i miejskim. 

Miały miejsce także prezentacje dotyczące działania placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Kętach. Uczestnicy konferencji  poznali także zagadnienia 

funkcjonowania zawodu asystenta rodziny w skali krajowej od roku 2012 do 

chwili obecnej. Wysłuchano także wystąpienia dotyczącego możliwości 

wykorzystania istniejących więzi lokalnych   w poprawie funkcjonowania 

rodziny. 

Koszt zorganizowania konferencji wyniósł 1348 zł. 

 

 2) Kierowanie dzieci z rodzin wymagających wsparcia do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, na zajęcia pozaszkolne, do placówek wsparcia dziennego 

 

Pracownicy socjalni a także asystenci rodziny w ramach prowadzonych 

postępowań   i zaistniałych okoliczności kierowali  dzieci z rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze na konsultacje do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, mobilizowali rodziców do podjęcia działań w celu uczestniczenia 

dzieci w zajęciach pozalekcyjnych oraz w świetlicach stowarzyszenia „Szansa”  na 

terenie Oświęcimia. 

Ponadto na terenie Gminy Oświęcim dzieci uczęszczają  na zajęcia w 12 

środowiskowych grupach wsparcia na terenie sołectw: Babice, Brzezinka, 

Broszkowice, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, 

Stawy Monowskie, Włosienica. 

 



  Tabela 1. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach w środowiskowych grup wsparcia  w 

poszczególnych sołectwach 

 

L.p.                          Sołectwo                     Liczba dzieci 

1.  Babice                               12 

2.  Broszkowice                               10 

3.  Brzezinka                               16 

4.   Grojec                               20 

5.   Harmęże                                30 

6.    Poręba Wielka                               15 

7.    Rajsko                                22 

8.    Stawy Grojeckie                                26 

11.    Stawy Monowskie                                23 

12.    Włosienica                                15 

    RAZEM                               189 

 

 

 

3) Zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 
                     

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc mieszkańcom Gminy 

Oświęcim, których dochód kształtuje się poniżej kryterium określonego  w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej,  i w których rodzinach występują kryteria dyspanseryjne 

m.in. ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, niepełnosprawność, przemoc. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Ośrodek może udzielić pomocy rodzinom, których dochód kształtuje się 

powyżej kryterium dochodowego ustawy    o pomocy społecznej. 

W 2016 roku ze wsparcia finansowego i rzeczowego  skorzystało 297   rodzin, 

w tym 424  osoby.   Łączna kwota wypłaconych świadczeń dla mieszkańców Gminy 

Oświęcim wyniosła   292.554,06   zł, w tym z dotacji z budżetu państwa: 101,271,68 

zł. 

 

4) Realizacja akcji zbiórek i dystrybucji żywności 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat w zakresie dystrybucji 

żywności  współpracuje   z Fundacją Pomocy Społecznej     w Brzeszczach.     W ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (podprogram 2015/16) 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w 



lutym 2016 wspomagał mieszkańców Gminy Oświęcim darami żywnościowymi. Powyższa 

pomoc została wydana dla 224 osób wchodzących w skład 94 rodzin.    Łącznie 

rozdysponowano ok. 17 ton  żywności tj. 76 kg żywności na osobę. 

Pomoc w formie żywności  była kierowana do rodzin, których dochód 

kształtuje się poniżej 150% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej (771 

zł na osobę  w rodzinie oraz 951 zł na osobę samotnie gospodarującą).  

 Rodzinom z terenu gminy Oświęcim, wśród których występuje problem 

niepełnosprawności, niezadowalający stan zdrowia    i  podeszły wiek paczki żywnościowe 

zostały bezpośrednio dostarczone do miejsca zamieszkania. Koszt dostarczenia żywności 

w/w osobom  wyniósł 270 zł. 

 

5) Paczki z żywnością  z okazji  Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin najuboższych 
 

Tradycją Ośrodka stało się przygotowanie  w grudniu każdego roku paczek 

świątecznych  dla najuboższych mieszkańców Gminy Oświęcim.  Do  paczek zostały 

wytypowane rodziny, których dochód kształtował się poniżej kryterium dochodowego według 

ustawy  o pomocy społecznej. 

W  2016 roku przygotowano 3 rodzaje paczek w zależności od składu rodziny + jedna paczka 
indywidualna:                     

- 62 rodziny do paczki małej  (od 1 do 2 osób w gospodarstwie domowych), 

- 7 rodzin do paczki średniej (od 3 do 5 osób w gospodarstwie domowym0, 

- 5 rodzin do paczki dużej (powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym), 

- 1 rodzinę do paczki indywidualnej. 

Razem przygotowano: 74 paczek. 

 

W paczkach znalazły się produkty żywnościowe m.in. kawa, herbata, olej, cukier, słodycze, 

owoce a także w zależności od wielkości paczki,  szynka (1 kg, 1,5 kg lub  2 kg) oraz kiełbasa 

(3, 6 lub 9 lasek).  

Koszt wykonania paczek wyniósł  6865,85 zł.  

 

6) Dożywianie osób najuboższych, szczególnie dzieci i młodzieży 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2016r. z posiłków w ramach  programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  skorzystało 174 osoby, w tym: 

- dzieci do lat 7 – 26 osób, 

- dzieci w wieku szkolnym – 69 osoby, 

- dorośli - 79 osób.  



Koszt posiłków wyniósł 92.537 zł, w tym ze środków własnych: 30.530 zł, z dotacji  

62.007 zł. 

   Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły otrzymywać gotowych posiłków, 

korzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. W 2016 roku  36 rodzin          

(70 osób w rodzinach)    skorzystało z tej formy pomocy. Wypłacono zasiłki  na kwotę 

27.098 zł,        w tym ze środków własnych: 10.898 zł,  a z dotacji 16.200 zł. 

 

       Cel III. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny oraz zdrowego stylu życia  

 

1) Organizacja pikników, imprez integracyjnych, happeningów 
 

 W ramach integracji  rodzin, pokazania możliwości spędzania wolnego czasu 

oraz pokazania najbliższej okolicy  w dniu 30.08.2016r. miała miejsce wycieczka rodziców i 

dzieci do Rodzinnego Parku Rozrywki – Western - Twinpigs w Żorach.  W wyjeździe wzięło 

udział 38 osób,      w tym  22 dzieci.  Uczestnicy mieli początkowo zapewnione zwiedzanie 

Muzeum Ognia w Żorach następnie  bezpłatny dojazd   i  wstęp do Parku Rozrywki. Rodzice 

i dzieci korzystali m.in.   z takich atrakcji jak: małe zoo, nawiedzona sztolnia, hydroatrakcja, 

strzelnica Teras, kino 5D, planetarium i wiele innych. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszyły się pokazy pokazujące sceny z życia „dzikiego zachodu” m.in.: pokazy 

rewolwerowców, napad na bank, pokazy iluzji.  Wspaniała pogoda, miła atmosfera wpłynęły 

pozytywnie na samopoczucie rodzin. Dla wszystkich uczestników był zapewniony ciepły 

posiłek.   

Koszty zorganizowania wyjazdu wyniosły 2508 zł. 

 

 

2) Wsparcie i współpraca z organizacjami pożytku publicznego działającymi w obszarze 

sportu      i rekreacji 

 

18-ro dzieci z terenu Gminy Oświęcim korzystało w roku 2016 z kompleksowej 

rehabilitacji zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Oświęcimiu. 

Dzieci niepełnosprawne korzystały, w zależności od potrzeb z takich zajęć jak: 

- rehabilitacja ruchowa, 

- zajęcia na basenie, 

- terapia zajęciowa, 



- muzykoterapia, 

- terapia psychologiczna, 

-terapia logopedyczna, 

-zajęcia sportowe, 

- dogoterapia. 

       Ponadto brały udział w wyjazdach i imprezach integracyjnych m.in.: wycieczka do 

Karpacza, wycieczka na przedstawienie teatralne „Tajemniczy ogród” do Krakowa, piknik 

integracyjny „Pożegnanie lata”, wycieczka integracyjna do Rzyk, udział w Pikniku 

Organizacji Pozarządowych.   

Wydatki związane w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Promyk wyniosły: 

17.000 zł.  

 

Cel IV. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego   i marginalizacji  

 1) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci 
 
  Środowiskowe grupy wsparcia organizowały w ramach swoich zajęć stacjonarny 

wypoczynek letni i zimowy dla dzieci. Wypoczynek zimowy dotyczył 1 tygodnia ferii 

zimowych a wypoczynek letni  obejmował 2 tygodnie wakacji. W ramach wypoczynku dzieci 

uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki, a także brały 

udział w wyjściach do kina, na pływalnię lub do Family Parku.  

 
2) Organizacja imprez świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin 
 
 

W roku 2016 do paczek mikołajkowych zostało wytypowanych 29  dzieci    w wieku 

od  1 do 13 lat   z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium 

dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej.   Rozdanie paczek odbyło się w dniu 

04.12.2016r. po obejrzeniu  spektaklu teatralnego pt. „Świąteczne śledztwo”    w 

Oświęcimskim Centrum Kultury.  Skład paczki stanowiły słodkie upominki. 

                      Koszt w/w imprezy wyniósł  1152,56 zł, koszt jednej paczki wyniósł 24,91 zł.,                 

a koszt biletu wyniósł: 10 zł. Bilety zapewniono również opiekunom dzieci.  

 

2) Organizacja imprez integracyjnych, wycieczek mających na celu wyjście osób 

niepełnosprawnych na zewnątrz    

     

• W ramach wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, w dniu 

10.09.2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował imprezę 

integracyjną, która odbyła się  w Ośrodku Hipoterapeutyczno-Rehabilitacyjno- 



Jeździeckim w Bobrku. Do udziału w imprezie zaproszono dzieci ze 

schorzeniami neurologicznymi w wieku 1-12 lat wraz z rodzeństwem. Udział 

wzięło łącznie 47 osób, w tym 25 dzieci. Podczas spotkania miały miejsce 

atrakcje tj. zwiedzanie stadniny, przejażdżka na koniach, zabawy integracyjno-

ruchowe, zabawy na placu zabaw. Po zakończeniu zajęć ruchowych i 

sportowych uczestnicy spotkania uczestniczyli w pieczeniu kiełbasek na 

ognisku.  

Koszt imprezy wyniósł : 781, 28 zł 

 

• W dniu 6.12.2016r. miało miejsce spotkanie mikołajkowe w Villi Old Tree                  

w Broszkowicach organizowane wspólnie przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Inicjatywę Społeczną „Potencjał”. Udział w spotkaniu 

zaproponowano niepełnosprawnym dzieciom  w wieku od 1 do 7 lat i ich 

rodzeństwu oraz rodzicom. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 75 osób, w tym 36 

dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty, w skład których weszły słodkości 

oraz drobne upominki. Dla rodziców był przygotowany poczęstunek w formie 

kawy, herbaty oraz soków dla dzieci. 

Koszt spotkania wyniósł 744, 65 zł.  

 

  Wskaźniki Efektywności Programu w 2016 roku : 

1) ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: 19 rodzin, 43 dzieci, 

2) ilość osób objętych wsparciem KIS: 92 osoby, w tym 10 osób objętych wsparciem 

doradcy zawodowego i 82 osoby objęte wsparciem prawnika, 

3) ilość uczestników grup wsparcia, edukacyjnych, integracyjnych: 

• 13 osób uczęszczających na spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy, 

•   189 dzieci uczęszczających na spotkania środowiskowych grup wsparcia, 

• 18 dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, 

4) ilość zorganizowanych imprez, spotkań:  

• wycieczka dla rodzin objętych usługą asystenta rodziny:  38 osób, w tym 22 

dzieci, 

• impreza integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin: 47b osób, w 

tym 25 dzieci, 

• spotkanie mikołajkowe dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością: 75 osób, 

w tym 36 dzieci, 



• konferencja pt. „Przybliżenie warsztatu pracy asystenta rodziny wśród 

instytucji wspierających dziecko i rodzinę”: 70 osób biorących udział, 

      5)  ilość działań profilaktycznych na terenie gminy: 

• uczęszczanie 18 dzieci z rehabilitacji zdrowotnej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, 

       6)   ilość godzin poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego  

prawnego i wsparcie doradcy zawodowego:  228 godziny. 

 

Całkowity koszt realizacji  programu w roku wyniósł: 329.849,46 zł  

 

Grojec, 27.02.2017r. 
Sporządziła: Ewa Kinalska  
             

        Anna Chojnacka 
        Kierownik GOPS Oświęcim 

 

          


