
Uchwała Nr XXXIX/296/13
Rady Gminy Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 nr 142 
poz.1591 z późn.zm), art.176 pkt.1 oraz art.179 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.2013.135)Rada Gminy Oświęcim postanawia :

§ 1. 

Uchwalić „ Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015” stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Oświęcim . 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski
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I. Wstęp 
 

We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych rodzina ulega daleko idącym 

przekształceniom, zmieniają się jej podstawy społeczno-ekonomiczne, zmienia się równieŜ 

treść Ŝycia rodzinnego, jej funkcja oraz struktura społeczna. Dokonujące się przemiany 

społeczno-ekonomiczne na początku lat 90-tych XX wieku nadały nowy sens czynnikom 

warunkującym Ŝycie polskich rodzin. Z uwagi na powyŜsze pojawiły się problemy, których 

współczesna rodzina nie jest   w stanie pokonać samodzielnie. 

Podstawą społecznej pomocy rodzinom powinno być wsparcie w procesie 

prawidłowego budowania relacji w rodzinie oraz prawidłowego wypełniania ról społecznych 

jej członków. 

Zintegrowane działania pomocowe na rzecz rodziny powinny zapobiegać sytuacjom 

trudnym, marginalizacji i wykluczeniu rodziny. Powinny słuŜyć edukacji, odbudowie  

i podtrzymywaniu zdolności do uczestniczenia osób i rodzin w Ŝyciu społecznym. 

W trakcie pracy z rodzinami zamieszkującymi teren Gminy Oświęcim został 

dostrzeŜony problem niezadowalającego wypełniania przez nie ról rodzinnych i społecznych. 

Transformacja ustrojowa stała się przyczyną wielu procesów destrukcyjnych, 

zagraŜających społeczeństwu oraz – co najwaŜniejsze – rodzinie jako naturalnej, podstawowej 

komórce tego  społeczeństwa. 

Problemy rodziny widziane w środowisku lokalnym stwarzają konieczność tworzenia 

gminnych programów wspierania rodziny. Dla gminy jest to zadanie własne o charakterze 

obowiązkowym (art.176 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej DZ. U. 2011 nr 149 poz.887). 

 
II. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. 2013.135) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013.182) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

2005r.180.1493 z późn. zm); 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356). 
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III. Charakterystyka gminy Oświęcim w zakresie problemów rodziny i dziecka. 
 
 

Gmina Oświęcim jest połoŜona na terenie powiatu oświęcimskiego w województwie 

małopolskim. Zajmuje powierzchnię 74,5 km² i wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 liczy  

17 941 mieszkańców. Od paru lat liczba mieszkańców gminy stale wzrasta 

 
Tabela 1. Liczba osób zamieszkujących gminę Oświęcim w latach 2010-2012 
 

Rok Liczba mieszkańców Liczba kobiet Liczba dzieci         
do lat 18 

2010 17  633 8 957 3 452 
2011 17  803 9 061 3 440 
2012 17  941 9 137 3 425 

Źródło: Urząd Gminy Oświęcim- ewidencja ludności 
 
Do 2011 roku około 5% mieszkańców Gminy Oświęcim stale korzystało z pomocy 

społecznej. W 2010 roku liczba ta była znacznie wyŜsza ze względu na wystąpienie klęski 

Ŝywiołowej – powodzi. 

 
Tabela 2. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2010-2012 
 
L.p. Rok Liczba osób 

objętych pomocą 
GOPS    (z pracą 

socjalną) 
 

% mieszkańców 
gminy objętych 

pomocą 

Liczba rodzin 
korzystających ze 

świadczeń          
z pomocy społ. 

Liczba  rodzin               
z dziećmi 

korzystających ze 
świadczeń         z 

pomocy społ. 
1. 2010 2.972 16,85% 327 57 
2. 2011 885 4,97% 385 61 
3. 2012 1.049 5,84% 465 93 
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 

Od roku 2012 liczba osób objętych wsparciem Ośrodka w zarówno w formie pomocy 

finansowej jak i w formie pracy socjalnej uległa zwiększeniu. Wynika to z faktu 

podwyŜszenia od października 2012 kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń  

z pomocy społecznej. Jednocześnie widoczny jest systematyczny wzrost ilości rodzin 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a równieŜ znacząco powiększyła się liczba 

rodzin  z dziećmi objętych wsparciem Ośrodka.   
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Tabela 3. Główne przyczyny korzystania z pomocy w latach 2010-2012 
 

 2010 2011 2012 
Lp. przyczyna Liczba 

rodzin 
przyczyna Liczba 

rodzin 
przyczyna Liczba 

rodzin 
1. długotrwała lub 

cięŜka choroba 
138 długotrwała lub 

cięŜka choroba 
145 ubóstwo 131 

2. niepełnosprawność 115 ubóstwo 122 długotrwała lub 
cięŜka choroba 

111 

3. ubóstwo 112 niepełnosprawność 114 niepełnosprawność 111 
4. bezradność w spr. 

opiekuńczo-
wychowawczych          
i prowadzenia 
gosp. dom. 

77 bezrobocie 98 bezrobocie 104 

5. bezrobocie 71 bezradność w spr. 
opiekuńczo-
wychowawczych          
i prowadzenia 
gosp. dom. 

68 bezradność w spr. 
opiekuńczo-
wychowawczych          
i prowadzenia 
gosp. dom. 

84 

6. syt. kryzysowa 66 przemoc w 
rodzinie 

48 syt. kryzysowa 56 

7. alkoholizm 34 alkoholizm 41 przemoc w 
rodzinie 

48 

8. przemoc w 
rodzinie 

32 syt. Kryzysowa 15 alkoholizm 48 

9. zdarzenie losowe  30 potrzeba ochrony 
macierzyństwa (w 
tym 
wielodzietność) 

13 potrzeba ochrony 
macierzyństwa (w 
tym 
wielodzietność) 

15 

10. potrzeba ochrony 
macierzyństwa (w 
tym 
wielodzietność) 

12 bezdomność 6 bezdomność 6 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 

Z danych statystycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wywiadów 

środowiskowych, obserwacji pracowników socjalnych wynika, Ŝe większość rodzin objętych 

wsparciem to rodziny wielo problemowe, które szczególnie są zagroŜone wykluczeniem  

i marginalizacją. Mimo wieloletniej pracy z tymi rodzinami efekty rozumiane jako 

usamodzielnienie, rozwiązanie podstawowych problemów materialno-bytowych  

i opiekuńczo-wychowawczych nie są satysfakcjonujące. Konieczne staje się więc 

zastosowanie kompleksowego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

dziecka. 
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Dominującą przyczyną przyczyniającą się do marginalizacji i degradacji mieszkańców 

Gminy Oświęcim jest ubóstwo, które szczególnie negatywnie wpływa na codzienne  

funkcjonowanie rodzin z dziećmi. 

 

Tabela 4. Występowanie ubóstwa wśród mieszkańców  gminy Oświęcim 
 
 2010 2011 2012 
Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń z pomocy 
społecznej 

733 
 

702 565 

W tym: z powodu 
ubóstwa 

236 248 272 

Źródło : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka z powodu ubóstwa stale wzrasta, co 

przyczynia się m.in. do ograniczenia udziału dzieci i młodzieŜy w zajęciach dodatkowych, 

imprezach kulturalnych i sportowych  oraz ogólnego dostępu do szeroko rozumianych dóbr  

kultury. PowyŜsze jest najczęściej powiązane  z występowaniem  zjawiskiem bezrobocia. 

 

Tabela 5. Bezrobocie w Gminie Oświęcim w latach 2010-2012 
 
 Dane statystyczne 
Rok Liczba osób 

bezrobotnych 
Liczba  kobiet 
bezrobotnych 

Bezrobotni  w wieku 
18-24 

% bezrobotnych w 
stosunku do 

mieszkańców gminy 
2010 581 362 170 3,29% 
2011 582 370 138 3,26% 
2012 627 388 154 3,49% 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe liczba osób bezrobotnych na naszym terenie w przeciągu 

ostatnich trzech uległa zwiększeniu, co związane jest m.in. z kryzysem na rynku pracy  

i zahamowaniem koniunktury gospodarczej. 

Bezrobocie traktuje się jako główny powód uboŜenia rodziny. Gospodarstwa domowe, które 

ze względu na osiągany dochód znajdują się w obszarze ubóstwa naleŜą do wszystkich grup 

społecznych. PowyŜsze zjawiska nie pozwalają w sposób prawidłowy na wypełnianie funkcji 

rodziny, a w tym szczególnie materialno – ekonomicznej, opiekuńczo – zabezpieczającej  

i kulturalnej. 
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Istotnym problemem dotykającym środowiska rodzinne, a w szczególności dzieci 

 i młodzieŜ jest zjawisko przemocy domowej. W porównaniu z rokiem 2010, zjawisko 

udokumentowanej przemocy domowej uległo w roku 2012 nieznacznemu zmniejszeniu.  

 

Tabela 6. Ilość rodzin dotkniętych przemocą domową na terenie Gminy Oświęcim 
 

L.p. Rok 
 

Ilość rodzin Liczba dzieci w 
rodzinach 

1. 2010 39 45 
2. 2011 48 28 
3. 2012 34 17 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

 

W pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej daje się zauwaŜyć, Ŝe choroba 

alkoholowa stanowi powaŜny problem, z którym borykają się rodziny, gdzie występuje 

uzaleŜnienie co najmniej jednego członka rodziny. Szczególnie niepokojącym jest fakt, Ŝe  

w takich rodzinach świadkami naduŜywania alkoholu przez rodziców są dzieci. 

 
Tabela 7. Ilość rodzin  z problemem alkoholowym 

 
 2010 2011 2012 

Liczba rodzin z 
problemem 
alkoholowym 

34 41 48 

Liczba osób w rodzinach  55 72 87 
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 

 PowyŜsze dane pokazują, iŜ liczba rodzin, w których występuje uzaleŜnienie od 

alkoholu w przebiegu lat 2010 – 2012 wykazuje tendencję zwyŜkową, co potwierdza równieŜ 

liczba wniosków kierowanych przed Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Tabela 8.Liczba wniosków o objęcie leczeniem odwykowym w Gminie Oświęcim 
 

Rok 2010 2011 2012 

Ilość wniosków 39 62 53 

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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 Rodziny  wielo problemowe, ubogie, obciąŜone problemem bezrobocia, alkoholizmu  

i często przemocy nie realizują naleŜycie swojej funkcji opiekuńczo wychowawczej. Dzieci  

z tych rodzin są często zaniedbane, głodne, mają trudności w dostępie do nauki, kultury  

i wypoczynku. W rodzinie narastają problemy opiekuńczo-wychowawcze, w drastycznych 

przypadkach zachodzi konieczność zabrania dziecka z rodziny i skierowania do pieczy 

zastępczej ( placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze) 

 

Tabela 9: Liczba rodzin z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

L.p. Rok Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba rodzin 

niepełnych 

Liczba osób w 

rodzinach 

niepełnych 

1. 2010 77 199 29 83 

2. 2011 68 186 26 84 

3. 2012 84 213 34 96 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

 
 
Tabela 10. Dzieci  z Gminy Oświęcim przebywające  w rodzinach zastępczych 
 

l.p. Rok Ilość przebywających 
w rodzinach zastępczych 

1. 2010 9 
2. 2011 11 
3. 2012 12 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 
 
 

 
 W skrajnych sytuacjach, gdy rodzina nie jest w stanie prawidłowo wypełniać swoich 

funkcji istnieje moŜliwość pomocy dziecku w formie pobytu w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (domach dziecka). Aktualnie Ŝadne dziecko z terenu Gminy Oświęcim nie 

przebywa w domu dziecka, 2 dzieci jest umieszczonych w domach pomocy społecznej dla 

dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 
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IV. Zasoby Gminy Oświęcim w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 
 
 Według danych z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Oświęcimiu, na 

dzień 31.12.2012 r. gminę Oświęcim zamieszkiwało 1156 dzieci w wieku do lat 7 (tj. 6,5 % 

mieszkańców), a 3666 dzieci i młodzieŜy do lat 19-stu (tj. 20% mieszkańców). 

 

 Na terenie gminy znajduje się 15 placówek oświatowych: 

1. 6 przedszkoli 

2. 1 zespół szkolno-przedszkolny 

3. 6 szkół podstawowych 

4. 2 gimnazja. 

 
Tabela 11. Liczba uczniów placówek oświatowych na terenie gminy Oświęcim 
 
 
Lp. Placówka Rok szkolny 

2010/2011 
Rok szkolny 
2011/2012 

Rok szkolny 
2012/2013 

1. Przedszkole Samorządowe        
w Brzezince 

74 62 66 

2, Przedszkole Samorządowe        
w Grojcu 

100 100 123 

3. Przedszkole Samorządowe        
w Porębie Wielkiej 

77 77 78 

4. Przedszkole Samorządowe        
we Włosienicy 

64 69 69 

5. Przedszkole Samorządowe        
w Rajsku 

53 54 59 

6. Przedszkole Samorządowe        
w Zaborzu 

48 45 62 

7.  Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w HarmęŜach – 
przedszkole 

21 25 34 

8.  Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w HarmęŜach – 
szkoła 

61 53 55 

9. Szkoła Podstawowa w 
Babicach 

201 
 

188 173 

10. Szkoła Podstawowa w 
Brzezince 

137 
 

142 138 

11. Szkoła Podstawowa w 
Brzezince – oddział „O” 

0 23 19 

12. Szkoła Podstawowa w Grojcu 168 
 

179 177 

13. Szkoła Podstawowa  
w  Porębie – Wielkiej 

109 116 119 
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14. Szkoła Podstawowa w Rajsku 
 

115 111 107 
 

15. Szkoła Podstawowa we 
Włosienicy 

145 147 142 

16. Gimnazjum Gminne Nr 1  
w Rajsku 

216 226 238 

17. Gimnazjum Gminne Nr 2  
w Zaborzu 

394 391 373 

 RAZEM 1983 2008 2032 
Źródło: Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu 
 
 Liczba powyŜszych placówek nie ulega zwiększeniu, istotny jest fakt utworzenia klasy 

„0” w Szkole Podstawowej w Brzezince.  

W placówkach oświatowych gminy Oświęcim zatrudnionych jest 3 pedagogów,   

1 psycholog i 1 logopeda. Placówki oświatowe dysponują 5 – cioma salami 

gimnastycznymi,1 halą sportową, 5-ma stołówkami oraz 3-ma punktami wydawania 

posiłków. W kaŜdej placówce oświatowej dzieci mają zapewniony gorący posiłek.  

W przypadku trudnej sytuacji materialnej koszt obiadów pokrywa Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Ponadto dyrektorzy szkół mają moŜliwość zwrócenia się z prośbą do 

Ośrodka o pokrywanie kosztów Ŝywienia dzieci (nie więcej niŜ 20% ogółu dzieci 

korzystających  z doŜywiania) bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.  

 
Tabela 12. Liczba dzieci doŜywianych przez GOPS 
 

L.p. Rok Liczba  dzieci doŜywianych 
przez GOPS 

1. 2010 95 
2. 2011 92 
3. 2012 110 

Źródło : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 

 

Dzieciom i młodzieŜy z terenu gminy Oświęcim, w których rodzinach dochód 

kształtuje się poniŜej kryterium dochodowego wg Ustawy o pomocy społecznej mają prawo 

do stypendium, które jest przeznaczane m.in. na zakup artykułów szkolnych, odzieŜy 

sportowej i galowej.  
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Tabela 13. Liczba dzieci otrzymujących stypendia 
 

L.p. Rok Liczba dzieci 
1. 2010/2011 

 
53 

2. 2011/2012 
 

29 

3. 2012/2013 58 
(stan na 1.04.2013r.) 

Źródło: Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 
 W roku szkolnym 2010/2011 wypłatą stypendiów zajmował się Zespół Ekonomiczno - 

Administracyjny Szkól i Przedszkoli Gminnych, a od roku szkolnego 2011/2012 powyŜsze 

kwestie przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu.  

 
  W celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy na terenie Gminy 

Oświęcim są uruchomione środowiskowe grupy wsparcia finansowane z funduszu 

alkoholowego. Aktualnie działa 12 grup w 11-tu sołectwach , z ich oferty korzysta około 300 

dzieci. 

 Dzieci i młodzieŜ mają takŜe moŜliwość korzystania z zajęć sportowych 

organizowanych przez  8 Ludowych  Klubów Sportowych.  

 
Tabela 14. Dzieci i młodzieŜ biorące udział w zajęciach LKS w poszczególnych sołectwach 
 
Rok Broszkowic

e 
Brzezink
a 

Groje
c 

HarmęŜ
e 

Poręb
a 
Wielk
a 

Rajsk
o 

Włosienic
a 

Zaborz
e 

201
0 

       65       63    98    31   70    25      60    70 
 

201
1 

      70       80  102    33  72   30     58   69 
 

201
2 

      50      80   60    40  96  30     59   71 
 

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
 

 Dzieci i młodzieŜ z terenu Gminy Oświęcim mogą korzystać z usług placówek  

wsparcia dziennego. Obecnie są to świetlice prowadzone przez stowarzyszenie „Szansa”  

w Oświęcimiu: na osiedlu Zasole ul. Więźniów Oświęcimia 10 i na osiedlu Błonie  

ul. Bałandy 4d.  W 2012 roku do placówek uczęszczało 17 dzieci z Gminy Oświęcim. 
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 Gmina Oświęcim w swoich działaniach skupia się takŜe na udzielaniu pomocy 

dzieciom niepełnosprawnym m.in. poprzez rehabilitację w ramach zajęć organizowanych 

przez Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  

w Oświęcimiu oraz naukę pływania. 

 
Tabela 15. Liczba dzieci uczestniczących w nauce pływania 
 

Rok Nauka pływania 

Liczba dzieci W tym dzieci 
niepełnosprawne 

2010 20 13 
2011 25 11 
2012 30 18 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 
 
V. Odbiorcy programu 
 
Gminny program wspierania rodziny skierowany jest do rodzin z dziećmi z terenu Gminy 

Oświęcim, w tym głównie do rodzin dysfunkcyjnych i rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Działania profilaktyczne programu skierowane są do całej społeczności Gminy Oświęcim.  

 
VI. Główne cele i działania programu wspierania rodziny 
 
Cel główny: Utworzenie szerokiego systemu wsparcia rodzin z Gminy Oświęcim. Cel główny 

realizowany będzie przez 4 cele szczegółowe: 

 
Cel szczegółowy 1: Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu roli 
opiekuńczej i wychowawczej 
 
 
L
p. 

Zadanie 
 

Działanie Partnerzy/Realizat
orzy 

1.  Wzmacnianie i rozwój 
umiejętności opiekuńczo 
wychowawczych rodziców 

1.1.Poradnictwo specja –
listyczne ( psycholog, 
pedagog, prawnik ) 

1.2.Organizacja warsztatów 
umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych „Szkoła 
dla rodziców” 

1.3.Tworzenie 
samopomocowych grup 
wsparcia  

-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
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2. Wspieranie rodziny dysfunkcyjnej 
w pełnieniu ról rodzicielskich i 
społecznych  
 

2.1 Wsparcie asystenta 
rodziny 

2.2 Tworzenie warunków do 
funkcjonowania rodzin 
wspierających 

2.3 Zapewnienie miejsc w 
placówkach wsparcia 
dziennego 

 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Urząd Gminy 
Oświęcim 

 
 
Cel  szczegółowy 2 : Monitorowanie sytuacji rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
 
 
L.p. Zadanie   
1 Analiza sytuacji rodziny i 

środowiska rodzinnego oraz 
przyczyn kryzysu  w rodzinie 

1.1 Rozpoznawanie,   
monitorowanie, 
diagnostyka warunków 
jakości i poziomu  Ŝycia 
rodzin 
1.2 Opracowanie mapy 
zagroŜeń rozwoju dziecka 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
- Zespół Amin. 
Szkół i Przedszkoli 
Gminnych 
-placówki 
oświatowe 
- Komenda 
Powiatowa Policji 
 

2. Intensyfikacja współpracy słuŜb i 
instytucji na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie 

1.1 Inicjowanie 
współpracy w 
indywidualnych 
sprawach z zakresu 
pomocy dziecku i 
rodzinie 

1.2 Rozwój Zespołów 
Interdyscyplinarnych 
na rzecz rodziny w 
kryzysie 

1.3 Wzajemna wymiana 
doświadczeń 
(konferencje , 
warsztaty) 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
-placówki oświat. 
- inne instytucje 
działające w sferze 
pomocy dziecku i 
rodzinie  

3. Prowadzenie monitoringu dziecka 
z rodziny zagroŜonej kryzysem 
lub przeŜywającej trudności   w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej 

3.1 Interdyscyplinarny 
kontakt instytucji 
działających na rzecz 
dziecka  i rodziny ( PCPR, 
Sąd, GOPS) 

3.2 Kierowanie dzieci z 
rodzin wymagających 
wsparcia do poradni 
psychologiczno-pedagog., 
na zajęcia pozaszkolne, do 

-Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
- placówki 
oświatowe 
- poradnia 
psychol.-pedagog. 
- Komenda 
Powiatowa Policji 
- inne instytucje 
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placówki wsparcia 
dziennego 

 

działające w sferze 
pomocy dziecku i 
rodzinie 

3. Zapewnienie rodzinie 
bezpieczeństwa materialnego 

3.1 Zabezpieczenie środków 
na wypłatę zasiłków z 
pomocy społecznej 
3.2 Realizacja akcji zbiórek i 
dystrybucji  Ŝywności  
3.3 Pomoc z okazji np.świąt 
w formie paczek z 
Ŝywnością dla rodzin 
najuboŜszych 
3.4 DoŜywianie osób 
najuboŜszych, szczególnie 
dzieci i młodzieŜy  

- Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
- organizacje 
pozarządowe 

 
Cel szczegółowy 3. Podnoszenie świadomości społecznej  w zakresie planowania oraz 
funkcjonowania rodziny oraz zdrowego stylu Ŝycia  
 
Lp. Zadanie 

 
Działanie Partnerzy/Realizato

rzy 
1. Pomoc w integracji rodziny ze 

środowiskiem  
 

1.1 Prowadzenie akcji 
medialnych 
propagujących pozytywne 
wzorce wychowawcze  

1.2 Organizacja konferencji, 
prelekcji, spotkań posze- 
rzających wiedzę na temat 
funkcjonowania rodziny 

1.3 Organizacja pikników, 
imprez integracyjnych, 
hapenningów  

 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Urząd Gminy 
Oświęcim 
- Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji 
- sołtysi 
- organizacje  
pozarządowe 

2. Dotarcie do dzieci i młodzieŜy przez 
sport 

2.1 Organizacja imprez 
sportowych o zasięgu 
gminnym propagujących 
rodzinne modele 
wychowawcze : rajdy 
rowerowe, turnieje 
piłkarskie 

2.2 Rozbudowa i 
udostępnianie gminnej 
infrastruktury sportowej 
dzieciom i młodzieŜy 

2.3 Wsparcie i współpraca z 
organizacjami poŜytku 
publicznego działającymi 
w obszarze sportu i 
rekreacji 

- Urząd Gminy 
-organizacje 
pozarządowe 
Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji 
- sołtysi 
- Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
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3. Realizacja programów zdrowotnych 
dla mieszkańców gminy 

3.1 Monitorowanie i 
diagnozowanie stanu 
zdrowia dzieci i młodzieŜy 
szczególnie z rodzin ubogich 
3.2 W miarę rozeznanych 
potrzeb podjęcie działań o 
objęcie mieszkańców 
programami zdrowotnymi 

- Urząd Gminy 
- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- placówki 
oświatowe 
- ośrodki zdrowia 

 
 
Cel szczegółowy 4: Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji 
dzieci i osób z rodzin dysfunkcyjnych .  
 
Lp. Zadanie 

 
Działanie Partnerzy/Realizatorzy 

1. 
 

Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy 

1.1  poszerzenie  oferty 
świetlic środowiskowych 
w poszczególnych 
sołectwach 

1.2 organizacja wypoczynku 
zimowego i letniego 
dzieci 

1.3 organizacja imprez 
świątecznych dla dzieci z 
rodzin najuboŜszych 

1.4 Organizowanie 
warsztatów umiejętności 
społecznych dla dzieci i 
młodzieŜy 

1.5 uruchomienie placów 
zabaw w sołectwach 

- Urząd Gminy    
- Gminna Komisja 

Rozw. Problemów 
Alkoholowych  

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
-organizacje 
pozarządowe 
- Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji 
- sołtysi 
 
 

2. wsparcie rodzin wychowujących 
dziecko niepełnosprawne 

2.1 organizacja imprez 
integracyjnych mających 
na celu „wyjście” osób 
niepełnosprawnych na 
zewnątrz 

2.2 organizacja w 
placówkach oświatowych 
centrum wolontariatu w 
celu pomocy osobom 
niepełnosprawnym 

2.3 organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci 
niepełnosprawnych 

2.4 włączanie do Ŝycia 
szkolnego dzieci 
wymagających 
indywidualnego toku 
nauczania 

- placówki oświatowe 
- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
-organizacje 
pozarządowe 
- Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji 
- sołtysi 
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VII. Finansowanie programu 

Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Oświęcim. Planuje się takŜe 

pozyskiwanie w miarę moŜliwości dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych  

(Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie itp.) 

 

VIII Realizatorzy programu: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu z/s w Grojcu 

2. Urząd Gminy Oświęcim 

3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych z/s w Rajsku 

4. placówki oświatowe 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

6. Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince 

7. sołtysi wsi 

8. inne instytucje w zaleŜności od potrzeb.   

 

Instytucje i organizacje współdziałające przy realizacji Programu: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 

2. Komenda Powiatowa Policji 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu 

4. Zespół Kuratorskiej słuŜby 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 weryfikowany będzie corocznie tj. do 31 marca 

kaŜdego roku.  

3. Wskaźnikami efektywności programu będą: 

- ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, 

- ilość osób objętych wsparciem KIS, 

- ilość uczestników grup wsparcia, edukacyjnych, integracyjnych, 
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- ilość zorganizowanych imprez, spotkań, 

- ilość działań profilaktycznych na terenie gminy, 

- liczba godzin poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog) 

- wielkość środków w budŜecie przeznaczonych na działania załoŜone  

w Programie 

- inne. 
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