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SPRAWOZDANIE 

z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim        

za rok 2013 na lata 2013-2015 

 

 W dniu 24.04.2013r. Rada Gminy Oświęcim uchwałą nr XXXIX/296/13 uchwaliła          

„ Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015”.   

Odbiorcami z terenu Gminy Oświęcim  są rodziny dysfunkcyjne i rodziny z dziećmi, 

szczególnie rodziny dysfunkcyjne i niewydolne wychowawczo. Działania profilaktyczne 

programu są skierowane do całej społeczności Gminy Oświęcim.  

 System wsparcia  rodzin z Gminy Oświęcim sprowadzał się w roku 2013 do działań: 

 

I. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu 

roli opiekuńczej i wychowawczej 

 

1) Poradnictwo specjalistyczne 

  W celu zapewnienia wsparcia   ze strony specjalistów  zapewniono możliwość 

korzystania  z  ich usług. Są to specjaliści: 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 2013r. miało miejsce 39 dyżurów psychologa i 39 dyżurów pedagoga, 

co daje łącznie 234 godziny poradnictwa.  

W ramach Klub 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 2013r. z pomocy doradcy 

zawodowego skorzystało 26 osób, a z pomocy prawnika 87 osób.  

 

2)   Wsparcie asystenta rodziny 

  W roku 2013 usługą asystenta rodziny zostało objętych 27 rodzin, z liczbą dzieci          

w rodzinach 57. Głównym problemem rodzin była bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, a także  m.in. alkoholizm, bezrobocie. Asystenci rodziny, w ramach 

wykonywanych obowiązków współpracowali z instytucjami  m.in. tj placówki oświatowe, 

Zespół Kurateli Sądowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum 



Pomocy Rodzinie. 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. 

 

3) Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego 

Dzieci z Gminy Oświęcim  korzystają 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  12 dzieci, 

- filia na osiedlu Błonie ul. Bałandy 4d, do ktorej uczęszczało 10 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: Wielka Parada Smoków w Krakowie,  udział w Pikniku 

Organizacji Pozarządowych.  

Wydatki związane z pobytem w 2013r. wyniosły   34 806,40 zł.  

 

 

 



 II) Monitorowanie  sytuacji rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

1) – Rozwój Zespołów Interdyscyplinarnych na rzecz rodziny  w kryzysie 

- Interdyscyplinarny kontakt instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny 

 

 Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

Gminy Oświęcim funkcjonuje od 10 lutego 2011r. W roku 2013r. miały miejsce 4 

spotkania Zespołu: 21 lutego, 6 czerwca, 25 września, 29 listopada. W roku 2013  

do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 28 Niebieskich Kart, z czego Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej założył 11 Niebieskich Kart, Komenda Powiatowa 

Policji założyła 15 Niebieskich Kart, 2 Niebieskie Karty zostały założone przez 

placówki oświatowe. W roku 2013r. odbyło się 81 spotkań grup roboczych dla 39 

rodzin. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak 

również psycholodzy, kuratorzy, asystenci rodzinni.  

 

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 

przeprowadzonych postępowań i zaistniałych konieczności 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 zajęciach       

w środowiskowych grupach wsparcia na terenie sołectw gminy: Babice, Brzezinka, 

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

Monowskie, Włosienica. 

 

 

 



  Tabela 1. Wykaz dzieci uczestniczących w zajęciach w środowiskowych grup wsparcia w poszczególnych 

sołectwach 

 

Babice 10 

Brzezinka 20 

Broszkowice 10 

Dwory Drugie 8 

Grojec 15 

Harmęże 23 

Osada Stawy Grojeckie 18 

Pławy 15 

Poręba Wielka 8 

Stawy Monowskie 35 

Włosienica 10 

 

 

 

3) Zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 

                     

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc mieszkańcom Gminy 

Oświęcim, którym dochód kształtuje się poniżej Ustawy o pomocy społecznej                

i w których rodzinach występują kryteria dyspanseryjne m.in. ubóstwo, bezrobocie, 

alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

niepełnosprawność. Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Ośrodek 

może przydzielić pomoc rodzinom, których dochód kształtuje się powyżej Ustawy        

o pomocy społecznej  

Ze wsparcia finansowego i rzeczowego w 2013 skorzystały 273 rodziny,  w tym 619 

osób   w rodzinach. Wysokość pomocy wyniosła: 

 

- zasiłki okresowe                                          180 116,97 zl 

- zasiłki   celowe                                             202 847,17 zł 

 

4) Realizacja akcji zbiórek i dystrybucji żywności 

 



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kilkunastu lat współpracuje                    

z Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach. W ramach w/w współpracy w roku 2013      

4-krotnie wspomagał mieszkańców Gminy Oświęcim darami    z Banku Żywności  w ramach 

dystrybucji żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Powyższa pomoc jest 

kierowana do rodzin, których dochód kształtuje się poniżej kryterium dochodowego wg 

Ustawy  o pomocy społecznej.  

W roku 2013 z w/w formy wsparcia skorzystało 137 rodzin. Wysokość pomocy 

wyniosła 18 t 884 kg, 2020 l. Koszty transportu wyniosły 1631, 70 zł.  

 

5) Pomoc z okazji  świąt w formie paczek z żywnością dla rodzin najuboższych 

 

Wzorem lat ubiegłych, w grudniu 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      

w Oświęcimiu przygotował paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców Gminy 

Oświęcim. Do  paczek zostały wytypowane rodziny, których dochód kształtował się poniżej 

kryterium dochodowego według ustawy  o pomocy społecznej. 

 Przygotowano 3 rodzaje paczek: w zależności od składu rodziny:                      

- 55 rodzin do paczki małej  (od 1 do 2 osób w gospodarstwie domowych), 

- 22 rodziny do paczki średniej (od 3 do 5 osób w gospodarstwie domowym0, 

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

 - 1 rodzinę do paczki indywidualnej. 

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

słodycze, a także w zależności od wielkości paczki,  szynka ( 1 kg, 1,5 kg lub  2 kg). 

  Koszt wykonania paczek wyniósł  5340, 28 zł.  

 

6) Dożywianie osób najuboższych, szczególnie dzieci i młodzieży 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2013r. z posiłków w ramach  programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  skorzystało 169 osób, w tym: 

           - dzieci do lat 7 – 38 osób, 

            - dzieci w wieku szkolnym – 90 osób, 

            - dorośli- 41 osób.  

           Koszt posiłków wyniósł 98.074,00 zł. 

 Ponadto osoby, których dochód kształtował się poniżej kryterium 

dochodowego korzystały z pomocy w formie zasiłku celowego w wys. 120 zł na zakup 



posiłku. W roku 2013 skorzystało z tej formy pomocy  35 rodzin. Wypłacono 220 

świadczeń na kwotę 26.400 zł 

 

 III) Podnoszenie świadomości społecznej           

w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny oraz 

zdrowego stylu życia 

 

1) Organizacja imprez sportowych o zasięgu gminnym propagujących rodzinne 

modele wychowawcze 

 

    W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim,  Szkoła 

Podstawowa w Babicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

zorganizowały zajęcia tj. gry, zabawy ruchowe, ćwiczenia z elementami samoobrony dla 

dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły w nich za pisemną zgodą rodziców.  Zajęcia miały 

miejsce  od 30.10.2013 do 18.12.2013r., odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej           

w Babicach, na sali gimnastycznej,  2 razy w tygodniu. Czas trwania spotkań wynosił jedną 

godzinę zegarową. W  zajęciach uczestniczyły dzieci   z  Babic i Brzezinki. Na zakończenie 

każde z dzieci otrzymało dyplom potwierdzający udział w w/w zajęciach.  

Spotkania były prowadzone przez sensei Mariusza Skowronek.                             

Ogółem uczestniczyło w nich 31 dzieci. Koszt zadania wyniósł: 888,00 zł.  

 

IV) Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego      

i marginalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 

 

1)Organizacja imprez świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin 

 

W roku 2013 do paczek mikołajkowych zostało wytypowanych 55 dzieci                         

z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego 

wg Ustawy o pomocy społecznej.   Rozdanie paczek odbyło się w dniach 05-06.12. 2013r.         

w siedzibie Ośrodka.  

       Koszt w/w przedsięwzięcia wyniósł   16 50,00 zł 

 

 

 



2) Organizacja imprez integracyjnych mających na celu „wyjście” osób niepełnosprawnych na 

zewnątrz 

W dniu 27.08.2013r.,  została zorganizowana wycieczka autokarowa dla 

dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.  Uczestnicy wyjazdu zwiedzali   Kopalnię 

Srebra, Sztolnię Czarnego Pstrąga  a także Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich 

Górach. W wyjeździe uczestniczyło 19 dorosłych  i 19 dzieci.  Po przybyciu do 

Tarnowskich Gór uczestnicy wycieczki rozpoczęli zwiedzanie od spaceru po Parku 

Repeckim zmierzając do Sztolni Czarnego Pstrąga. Kolejnym etapem wycieczki był 

spływ 600-metrowym odcinkiem sztolni pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. 

Następnym celem wyjazdu był spacer podziemnymi korytarzami  w Kopalni Srebra, 

położonymi 40 metrów pod powierzchnią ziemi. Podczas zwiedzania uczestnicy 

wyjazdu mieli okazję poznać stanowiska pracy gwarków. Walory zwiedzanych miejsc    

a w szczególności spływ fragmentem sztolni  oraz  spływ chodnikiem wodnym 

przyczyniły się do atrakcyjności wyjazdu. 

 Koszt wyjazdu wyniósł: 2909,80 zł 

 

3) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych 

Od roku 2008 Ośrodek organizuje zajęcia pływania dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

z rodzin ubogich.  

W roku 2013 w zajęciach nauki pływania wzięło udział 24 dzieci, w tym 16 dzieci                 

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  Z uwagi na fakt, że nauki pływania uczą się 

dzieci najczęściej niepełnosprawne, to w zajęciach mogą uczestniczyć również rodzice.  

Koszty wynajmu basenu wyniosły: 5340 zł, a koszty zatrudnienia instruktora 2640 zł., 

łącznie: 7980,00zł 

 

Grojec, dnia 19 marca 2014 

         Anna  Chojnacka 

         Kierownik GOPS 


