UCHWAŁA NR XIV/146/15
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim
na lata 2016-2018.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.176 pkt 1 oraz art.179 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.332 z późn.zm.) Rada Gminy Oświęcim postanawia:
§ 1. Uchwalić Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2016-2018, którego treść
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/146/15
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 9 grudnia 2015 r.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OŚWIĘCIM
na lata 2016-2018
SPIS TREŚCI
I. Wstęp
II. Podstawa prawna
III. Charakterystyka Gminy Oświęcim w zakresie problemów rodziny i dziecka
IV. Zasoby Gminy Oświęcim w zakresie pomocy dziecku i rodzinie
V. Odbiorcy programu
VI. Cele i zadania programu wspierania rodziny
VII. Finansowanie programu
VIII. Realizatorzy i współpracownicy programu
IX. Monitoring i ewaluacja.
I. Wstęp
Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową
komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem
wychowawczym dziecka. To tutaj nabywa ono wiedzy o otaczającym świecie, o stosunkach panujących
między ludźmi. Uczy się wyrażania swoich uczuć : lęku, obawy, zadowolenia, gniewu oraz wartościowania
co jest dobre, a co złe. W rodzinie wychowują się kolejne pokolenia obywateli, które w późniejszym okresie
swojego życia kreują życie społeczne. Kształtuje ona osobowość młodego pokolenia, postawę społeczną
i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważna jest kondycja rodziny; tylko zdrowa rodzina wychowa młode
pokolenie, które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracje, empatię jak również będzie bazą do
budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.
Osłabienie rodziny, zarówno w sferze materialno-bytowej jak i w sferze więzi rodzinnych, wymaga
podjęcia stosownych kroków ze strony społeczeństwa, państwa, samorządu. Stąd też konieczność uchwalania
programów wspierających. Należy pamiętać aby działania podejmowane na rzecz dobra dziecka i jego
rodziny były spójne i zgodne z ich potrzebami.
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy
należy opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny.
II. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz.332 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz.1390)
4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1286)
III. Charakterystyka Gminy Oświęcim w zakresie problemów rodziny i dziecka.
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Gmina Oświęcim jest położona na terenie powiatu oświęcimskiego w województwie małopolskim.
Zajmuje powierzchnię ok. 75km2 i obejmuje 13 wsi: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec,
Harmęże, Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze. Liczebność
poszczególnych sołectw jest zróżnicowana, do najliczniej zamieszkałych należą sołectwa Grojec, Zaborze,
Brzezinka, Poręba Wielka, natomiast najmniej liczne miejscowości to Stawy Monowskie, Pławy, Dwory
Drugie oraz Łazy.
Od kilku lat liczba mieszkańców gminy wzrasta, co uwarunkowane jest przede wszystkim rozwojem
budownictwa jednorodzinnego.
Tabela 1. Liczba osób zamieszkujących gminę Oświęcim w latach 2013-2014
L.p.
1.
2.

Rok
2013
2014

Liczba
mieszkańców

Liczba kobiet

18 046
18 205

9208
9304

% kobiet w stos.
do
mieszkańców
51%
51%

Liczba dzieci do
lat 18
3646
3662

% dzieci w stos.
do
mieszkańców
20%
20%

Źródło: Urząd Gminy Oświęcim
Od roku 2013 liczba osób objętych wsparciem GOPS zarówno w formie pomocy finansowej jak i w formie
pracy socjalnej uległa zmniejszeniu. Powyższe jest spowodowane m.in. poprawą funkcjonowania rynku pracy
oraz objęciem klientów pomocy społecznej w latach 2008-2015 kompleksowym wsparciem ze środków Unii
Europejskiej co znacząco podniosło ich kompetencje zawodowe i społeczne.
Należy dodać iż od października 2015r. nastąpiło podwyższenie kryteriów dochodowych do ubiegania się
o świadczenia z pomocy społecznej, co prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie ilości osób starających się
o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
Tabela 2. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2013-2014
L.p.

Rok

1.
2.

2013
2014

Liczba osób
objętych pomocą
GOPS
w tym pracą
socjalną
1313
1153

% mieszkańców
gminy objętych
pomocą

Liczba osób w rodzinach
korzystających ze
świadczeń z pomocy
społecznej

% mieszkańców gminy
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej

7,30%
6,30%

619
601

3,43%
3,30%

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wywiadów środowiskowych, obserwacji
pracowników socjalnych wynika, że większość rodzin objętych wsparciem to rodziny wieloproblemowe, które
szczególnie są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją. Konieczne staje się więc zastosowanie
kompleksowego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dziecka.
Tabela 3. Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w latach 2013-2014

2013
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

przyczyna
ubóstwo
bezrobocie
długotrwała lub ciężka
choroba
niepełnosprawność
bezradność w spr.
opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa domowego
alkoholizm
sytuacja kryzysowa

2014
liczba rodzin
169
134
132

przyczyna
ubóstwo
bezrobocie
długotrwała lub ciężka choroba

liczba rodzin
148
119
119

122
119

niepełnosprawność
bezradność w spr.
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gosp.
domowego

110
109

60
56

sytuacja kryzysowa
alkoholizm

54
50
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8.
9.

przemoc w rodzinie
potrzeba ochrony
macierzyństwa w tym
wielodzietność)
zdarzenia losowe

10.

38
20

przemoc w rodzinie
potrzeba ochrony
macierzyństwa (w tym
wielodzietność)
zdarzenie losowe

2

44
20
4

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Dominującą przyczyną korzystania rodzin z pomocy społecznej jest ubóstwo, rozumiane jako brak
środków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Jeżeli w rodzinie występują dzieci to problem ubóstwa
szczególnie je dotyka powodując brak zaspokojenia potrzeb zarówno w sferze bytowej jak i edukacyjnej,
zdrowotnej, kulturalnej i społecznej.
Tabela 4. Zjawisko ubóstwa wśród mieszkańców gminy Oświęcim
L.p.

Rok

1
2

2013
2014

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej
616
601

w tym z powodu ubóstwa
359
326

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Głównymi przyczynami ubóstwa na terenie Gminy Oświęcim jest brak możliwości uzyskiwania środków
finansowych z pracy zawodowej wynikający przede wszystkim z niskiego poziomu wykształcenia, braku
motywacji i wiary w siebie, wyuczonej bezradności, niepełnosprawności, choroby itp. Wskazane powyżej
dysfunkcje oraz problem uzależnienia od alkoholu, a nawet przemocy w rodzinie, często prowadzą do
powstania problemu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Bezradność oznacza brak umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi, brak kompetencji
wychowawczych, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego. Tabela 5. Bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w Gminie Oświęcim w latach 2013- 2014
L.p.

Rok

1
2

2013
2014

Liczba rodzin
z problemem
bezradności
119
109

w tym rodziny
niepełne

w tym rodziny
wielodzietne

42
41

18
15

Liczba osób w rodzinach
z problemem
bezradności
313
305

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Rodziny korzystające z pomocy społecznej są także dotknięte problemem przemocy domowej
i alkoholizmu.
Tabela 6. Ilość rodzin dotkniętych przemocą domową na terenie Gminy Oświęcim
L.p.
1
2

Rok
2013
2014

Ilość rodzin
38
36

Liczba dzieci w rodzinach
10
25

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Dom rodzinny w którym występuje choroba alkoholowa jest dla członków rodziny, a szczególnie dla dzieci
ogromną tragedią, nie ma w nim zrozumienia, oparcia i pomocy, nie można się w nim schronić przed przykrymi
doświadczeniami. Choroba alkoholowa negatywnie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny, a szczególnie
dzieci. Dorosłe dzieci alkoholików niejednokrotnie wymagają długoletniego wsparcia terapeutycznego
w odzyskaniu umiejętności prawidłowego funkcjonowania.
Tabela 7. Ilość rodzin z problemem alkoholowym korzystających z pomocy GOPS
L.p.
1
2

Rok
2013
2014

Liczba rodzin z problemem alkoholowym
60
50

Liczba osób w rodzinach
120
97

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Tabela 8. Liczba wniosków o objęcie leczeniem odwykowym w Gminie Oświęcim
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L.p.
1
2

Rok
2013
2014

Ilość wniosków
41
42

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Oświęcim
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rażących zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa
i prawidłowego rozwoju dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu występuje do Sądu
Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny.
Tabela 9. Ilość wniosków o wgląd w sytuację rodziny skierowanych przez GOPS
L.p.
1.
2.

Rok
2013
2014

Ilość wniosków
6
6

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Zdarzają się sytuacje, że pomimo szeroko rozumianej pracy socjalnej świadczonej na rzecz rodziny
zachodzi konieczność zabrania dzieci z domu rodzinnego i umieszczenia w pieczy zastępczej ( rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
Tabela 10. Dzieci z Gminy Oświęcim przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych
L.p.

Rok

1
2

2013
2014

Ilość dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych
6
7

Ilość dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
5
7

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu
W latach 2013 /2014r. do rodziny zastępczej trafiło dwoje dzieci, pozostała wykazana liczba dzieci została
umieszczona w pieczy zastępczej przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
IV. Zasoby Gminy Oświęcim w zakresie pomocy dziecku i rodzinie
Według danych z Urzędu Gminy w Oświęcimiu, na dzień 31.12.2014r. Gminę Oświęcim
zamieszkiwało 3662 dzieci i młodzieży do lat 18-stu. Dla ich potrzeb na terenie gminy znajduje się
17 placówek oświatowych:
1. 8 przedszkoli, w tym 2 niepubliczne
2. 1 zespół szkolno- przedszkolny
3. 6 szkół podstawowych
4. 2 gimnazja
Tabela11. Liczba uczniów publicznych placówkach oświatowych w Gminie Oświęcim
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Placówka
Przedszkole Samorządowe w Brzezince
Przedszkole Samorządowe w Grojcu
Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej
Przedszkole Samorządowe we Włosienicy
Przedszkole Samorządowe w Rajsku
Przedszkole Samorządowe w Zaborzu
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Harmężachprzedszkole
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Harmężachszkoła
Szkoła Podstawowa w Babicach
Szkoła Podstawowa w Brzezince
Szkoła Podstawowa w Grojcu
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Rok szkolny 2013/2014
71
124
75
50
66
96
40

Rok szkolny 2014/2015
67
120
74
75
51
93
41

53

59

170
151
190

182
165
208
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12
13
14
15
16

Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej
Szkoła Podstawowa w Rajsku
Szkoła Podstawowa we Włosienicy
Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku
Gimnazjum Gminne nr 2 w Zaborzu
Razem

120
104
137
241
394
2082

125
106
142
207
390
2105

Źródło: Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu
W placówkach oświatowych Gminy Oświęcim zatrudnionych jest 4 pedagogów w wymiarze 2,54 etatu,
psycholog i logopeda. Do dyspozycji uczniów przeznaczono 6 sal gimnastycznymi i 8 stołówek szkolnych.
W każdej szkole dzieci mają zapewniony gorący posiłek.
W przypadku trudnej sytuacji finansowej koszt obiadów pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dyrektorzy szkół mają także możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Ośrodka o pokrywanie kosztów
żywienia głodnych dzieci ( nie więcej niż 20% ogółu dzieci korzystających z dożywiania) bez przeprowadzania
wywiadu środowiskowego.
Tabela 12. Liczba dzieci dożywianych przez GOPS
L.p.
1
2

Rok
2013
2014

Liczba dzieci dożywianych przez GOPS
128
139

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Dzieciom i młodzieży z rodzin, w których dochód kształtuje się poniżej kryterium dochodowego według
stawy o pomocy społecznej, przysługuje prawo do stypendium szkolnego, przeznaczonego na cele edukacyjne:
zakup artykułów szkolnych, pokrycie kosztów dodatkowych zajęć edukacyjnych, odzieży sportowej i galowej
itp.
Tabela 13. Liczba dzieci z Gminy Oświęcim otrzymujących stypendia szkolne
L.p.
1
2

Rok
2013
2014

Liczba dzieci
127
127

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
W celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Oświęcim funkcjonują
środowiskowe grupy wsparcia finansowane z funduszu alkoholowego. Aktualnie działa 12 grup : Babice,
Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Osada Stawy Grojeckie, Poręba Wielka, Rajsko,
Stawy Monowskie, Pławy, Włosienica.
Tabela 14. Dzieci uczestniczące w zajęciach środowiskowych grup wsparcia
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Środowiskowe Grupy Wsparcia
Stawy Monowskie
Poręba Wielka
Osada Stawy Grojeckie
Grojec
Brzezinka
Babice
Broszkowice
Dwory Drugie
Harmęże
Pławy
Rajsko
Włosienica

Id: E0E35F3E-9894-4388-B940-D9BC31550F73. Podpisany

Ilość dzieci w 2013r
35
18
18
15
20
10
15
8
15
15
20
10

Ilość dzieci w 2014r
33
15
20
15
22
14
17
12
20
10
22
15
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Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Oświęcim
Dzieci i młodzież mają także możliwość korzystania z zajęć sportowych organizowanych przez 8 Ludowych
Klubów Sportowych otrzymujących na ten cel dotację z budżetu Gminy Oświęcim.
Tabela 15 .Dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach LKS w poszczególnych sołectwach
L.p.

Rok

Broszkowice

Brzezinka

Grojec

Harmęże

1
2

2013
2014

60
60

80
80

80
80

60
60

Poręba
Wielka
80
80

Rajsko

Włosienica

Zaborze

50
50

96
90

101
100

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Oświęcim
Dzieci i młodzież z terenu Gminy Oświęcim korzystają z zajęć placówek wsparcia dziennego - świetlic
prowadzonych przez stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu: na osiedlu Zasole ul. Więźniów Oświęcimia
10 i na osiedlu Błonie ul. Bałandy 4d. W roku 2013 do placówek uczęszczało 22 dzieci, a w roku 2014 18 dzieci z Gminy Oświęcim.
W gestii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu leży także pomoc dla rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi. Liczba dzieci do 16-go roku życia z Gminy Oświęcim z orzeczoną niepełnosprawnością
wynosi 63 osoby, z tego 20 dzieci ma orzeczone wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, uprawniające
rodzica do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym świadczona jest m.in. poprzez rehabilitację w ramach zajęć
organizowanych przez dotowane Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”
z Oświęcimia, organizowanie imprez i wycieczek integracyjnych oraz naukę pływania dla dzieci
niepełnosprawnych, a także dla dzieci z rodzin objętych pomocą GOPS. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu- pływalnia.
Tabela 16. Liczba dzieci uczestniczących w nauce pływania
L.p.

Rok

1
2

2013
2014

Nauka pływania
Liczba dzieci
24
34

W tym dzieci niepełnosprawne
16
14

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi jest traktowane przez
służby społeczne priorytetowo, gdyż dotyczy najmłodszych mieszkańców gminy. Praca z takimi rodzinami
wymaga od kadry pomocy społecznej wysokiego profesjonalizmu oraz dużego zaangażowania
w podejmowanych działaniach.
Od 2012 roku dodatkowym narzędziem wspierającym rodzinę jest usługa asystenta rodziny. W trakcie
spotkań, które odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny bądź w miejscu wyznaczonym przez rodzinę,
asystent świadczy pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia
gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi. Asystent wspiera rodzinę, aby samodzielnie potrafiła pokonywać
problemy dnia codziennego, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci, współpracuje z instytucjami
nastawionymi na rzecz pomocy rodzinie.
Tabela 17. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny na terenie Gminy Oświęcim
L.p.
1
2

Rok
2013
2014

Liczba rodzin
27
20

Liczba dzieci w rodzinach
57
44

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
V. Odbiorcy programu
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Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin z dziećmi z terenu Gminy Oświęcim,
głównie do rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Działania profilaktyczne programu
skierowane są do całej społeczności Gminy Oświęcim.
VI. Cele i zadania programu wspierania rodziny
Cel główny : Utworzenie szerokiego systemu wsparcia w celu prawidłowego funkcjonowania rodzin
z terenu Gminy Oświęcim.
Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin
L.p.
1

2

Zadanie
Wzmacnianie
i rozwój
umiejętności
opiekuńczo
wychowawczych rodziców

Działanie
1.1.Zapewnienie poradnictwa
specjalistycznego (psycholog,
pedagog, prawnik)
1.2.Organizacja warsztatów
umiejętności opiekuńczowychowawczych, treningów
budżetowych, kursów zdrowego
odżywania itp.
Poprawa
funkcjonowania 2.1. Wsparcie asystenta rodziny
rodziny oraz
warunków 2.2. Tworzenie warunków do działania
rozwoju dziecka w środowisku rodzin wspierających
rodzinnym
2.3.
Zapewnienie
miejsc
w placówkach wsparcia dziennego

Partnerzy/ Realizatorzy
-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu
(GOPS)
-Gminna
Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA)
- GOPS
- Urząd Gminy
Oświęcim
(UG Oświęcim)

Cel szczegółowy 2 : Monitorowanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych
L.p.
1

2

3

Zadanie
Działanie
Diagnoza i monitoring skali 1.1.Rozeznanie,
monitorowanie,
potrzeb i problemów rodzin
obserwowanie
warunków
jakości
i poziomu życia rodzin
1.2.Opracowanie
mapy
zagrożeń
rozwoju dziecka
1.3. Kierowanie dzieci z
rodzin wymagających wsparcia
do poradni psychologicznopedagogicznej, na zajęcia
pozaszkolne, do placówki wsparcia
dziennego
Podejmowanie działań
2.1
Inicjowanie
współpracy
interdyscyplinarnych
międzyinstytucjonalnej
mających
na
celu w indywidualnych sprawach z zakresu
zapobieganie
sytuacjom pomocy dziecku i rodzinie
2.2.
Rozwój
Zespołów
kryzysowym
Interdyscyplinarnych na rzecz rodziny
w kryzysie
2.3.Wymiana doświadczeń między
specjalistami: konferencje, debaty m.in
na temat roli asystenta rodziny w pracy
dla rodziny
Zabezpieczenie
3.1.Zabezpieczenie środków na wypłatę
podstawowych
potrzeb zasiłków z pomocy społecznej
bytowych rodzin
3.2.Realizacja
akcji
zbiórek
i dystrybucji żywności
3.3.Pomoc z okazji np. świąt w formie
paczek
z żywnością
dla
rodzin
najuboższych
3.4. Dożywianie osób najuboższych,
szczególnie dzieci i młodzieży
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Partnerzy/ Realizatorzy
- GOPS
-Komenda
Powiatowa
Policji
w Oświęcimiu (KPP)
placówki
oświatowe
(Oświata)
-poradnia
pedagogicznopsychologiczna (PPP)

- GOPS
- Oświata
-Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Oświęcimiu
- inne instytucje działające
w sferze
pomocy
dziecku
i rodzinie

- GOPS
-organizacje pozarządowe
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Cel szczegółowy 3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie planowania oraz funkcjonowania
rodziny oraz zdrowego stylu życia
L.p.
1

2

3

Zadanie
Działanie
Pomoc w integracji rodziny ze 1.1.Prowadzenie akcji
medialnych
środowiskiem
propagujących
pozytywne wzorce
wychowawcze
1.2.Organizacja
pikników,
imprez integracyjnych, happenigów
1.3.Organizacja konferencji, prelekcji,
spotkań
poszerzających
wiedzę
społeczności
lokalnej
na
temat
funkcjonowania rodziny
1.4. Rozpowszechnienie informacji na
temat specyfiki pracy asystenta rodziny
(wywiad, artykuł w gazecie)
Nawiązanie kontaktu z dziećmi 2.1.Organizacja
imprez
i zajęć
i młodzieżą poprzez sport
sportowych o zasięgu gminnym: rajdy
rowerowe, turnieje piłkarskie
2.2.Rozbudowa i udostępnianie
gminnej
infrastruktury
sportowej
dzieciom i młodzieży
2.3.Wsparcie i współpraca
z organizacjami pożytku
publicznego działającymi
w obszarze sportu i rekreacji
Realizacja
programów 3.1.Monitorowanie i diagnozowanie stanu
zdrowotnych dla mieszkańców zdrowia
gminy
dzieci i młodzieży
szczególnie z rodzin ubogich
3.2. W miarę rozeznanych potrzeb
podejmowanie działań o objęcie
mieszkańców programami
zdrowotnym
3.3.Zacieśnianie współpracy asystenta
rodziny z pracownikami służby zdrowia
(ulotka, spotkanie)

Partnerzy/ Realizatorzy
- GOPS
- UG Oświęcim
-organizacje pozarządowe
- Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji (OKSiR)
- Sołtysi

- UG Oświęcim
-Organizacje pozarządowe
- OKSiR
- Sołtysi
- GKRPA

- UG Oświęcim
- GOPS
- Oświata
- służba zdrowia

Cel szczegółowy 4: Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji
L.p
1

2

Zadanie
Działanie
Zagospodarowanie
czasu 1.1.Organizacja wypoczynku zimowego
wolnego dzieci i młodzieży
i letniego dzieci
1.2. Organizacja imprez
świątecznych
dla
dzieci
z rodzin
najuboższych
1.3.Organizowanie warsztatów
umiejętności społecznych,
artystycznych dla dzieci i młodzieży
1.4.Tworzenie grup
wsparcia
dla
młodzieży
Wsparcie rodzin
2.1. Organizacja imprez
wychowujących dziecko
integracyjnych, wycieczek
niepełnosprawne
mających na celu wyjście osób
niepełnosprawnych na zewnątrz
2.2. Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci niepełnosprawnych
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Partnerzy/ Realizatorzy
- UG Oświęcim
- GOPS
- GKRPA
- OKSiR
- Sołtysi

- Oświata
- GOPS
-Organizacje pozarządowe
- OKSIR
- Sołtysi
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2.3. Prowadzenie działań
informacyjnych dot. możliwości
pomocy osobom niepełnosprawnym
Pomoc dla osób borykającymi 3.1.Utworzenie mieszkań
się
z problemami socjalnych
mieszkaniowymi

- UG Oświęcim

VII. Finansowanie programu
Program będzie finansowanych ze środków własnych Gminy Oświęcim. Planuje się również
pozyskiwanie w miarę możliwości dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych( Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie itp.)
VIII. Realizatorzy i współpracownicy programu
REALIZATORZY
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2. Urząd Gminy Oświęcim
3. Placówki oświatowe Gminy Oświęcim
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Oświęcim
6. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince
7. Sołtysi wsi Gminy Oświęcim
8. Inne instytucje w zależności od potrzeb
WSPÓŁPRACOWNICY
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Oświęcimiu
4. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
5. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
6. Organizacje pozarządowe
7. Inne -w miarę potrzeb
IX. Monitoring i ewaluacja
1. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2. Program Wspierania Rodziny będzie weryfikowany corocznie tj. do 31 marca każdego roku.
3. Wskaźnikami efektywności programu będą:
- ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,
- ilość osób objętych poradnictwem indywidualnym
- ilość uczestników grup wsparcia, edukacyjnych, integracyjnych
- ilość zorganizowanych imprez, spotkań,
- ilość działań profilaktycznych na terenie gminy
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- wielkość środków w budżecie przeznaczonych na działania założone w Programie

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Śreniawski
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