
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE   
 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 zgodnie z art. 

179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   

 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 332   z późn. zm) 

 

 
I.  Zadania własne gminy z zakresu wspierania rodziny 
 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,   

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  

4) finansowanie:  

  a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

  b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

 5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

 6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;  

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

 

  Gminny Programu Wspierania Rodziny 

 

 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 w/w 

programu były  rodziny dysfunkcyjne i rodziny niewydolne wychowawczo, a działania 



profilaktyczne były skierowane do całej społeczności Gminy Oświęcim. Koordynatorem programu 

był Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Oświęcimiu.  Należy również dodać, iż w 

dniu 9.12.2015r. Rada Gminy Oświęcim uchwałą nr XIV/146/15 uchwaliła Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2016-2018r.  

 

Działania asystenta rodziny 
 

W roku 2015r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zatrudnionych było 

4 asystentów   rodziny   w łącznym wymiarze czasu pracy 1,5 etatu.   

W 2015 roku asystenci pracowali w 20 rodzinach, obejmujących   74 osoby,  w tym 42 

dzieci.  Na dzień 31 grudnia 2015 roku usługami asystenta rodziny było objętych 13 środowisk 

 

Tabela 1.Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw    w 2015 
 

L.p. Sołectwo Liczba rodzin Liczba dzieci         
w rodzinach 

1.  Babice 2 2 
2.  Brzezinka 2 3 
3. Grojec, Łazy 3 7 
4. Harmęże 1 2 
5. Pławy 1 3 
6. Poręba Wielka 3 7 
7. Rajsko 3 5 
8. Stawy Monowskie 1 2 
9. Włosienica 2 5  
10. Zaborze 2 6 
 RAZEM 20 42 

 
 
 
 
W ramach wykonywanych obowiązków, asystenci  współpracowali między innymi z 

instytucjami takimi jak: 

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 

- służba zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego w Oświęcimiu, Oddział Psychiatryczny w 

Powiatowym Szpitalu w Oświęcimiu, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grojcu, Środowiskowy 

Zespół Wyjazdowy Psychiatryczny), 

- Zespół Kurateli Sądowej, 

- świetlice terapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, 

- Centrum Psychoterapii „Sobrietas” w Oświęcimiu, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu, 



- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy Urzędzie Gminy 

Oświęcim. 

 

Tabela 2. Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny: 

Lp. Kryterium dyspanseryjne Ilość rodzin, w których występował dany 
problem 

1. bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 

20 

2. 
 

ubóstwo 9 

3. 
 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

7 

4. 
 

  rodzina niepełna  7 

5. 
 

 bezrobocie  6 

6. 
 

choroba psychiczna  6 

7. niepełnosprawność 5 
 

8. 
 

długotrwała choroba 4 
 
 

9. 
 

alkoholizm 4 

10. 
 

wielodzietność 3 

11. 
 

przemoc 1 

 
 
Należy dodać, iż w rodzinach objętych usługą asystenta rodziny  występowały  również inne 
dodatkowe problemy, które  w istotny sposób wpływały na funkcjonowanie rodzin  
 
 
Tabela 3.  Dodatkowe problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny 
 
L.p. Kryterium Ilość rodzin, w których 

występował dany problem 
1. zaburzenia w funkcjonowaniu  dziecka                6 
2. ograniczona władza rodzicielska nad dziećmi                5 
3. małżonkowie w trakcie rozwodu                3 
4. znaczny konflikt między małżonkami lub członkami 

rodziny 
               2 

 
 



W ramach współpracy z rodziną, asystenci podejmowali  działania:  

1) pomoc w sprzątaniu mieszkania i systematycznym utrzymywaniu porządku, 

2 )wsparcie w drobnych pracach remontowych, 

3) trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i higienę 

4) monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą poprzez stały kontakt z 

wychowawcami, wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi oraz pomoc w trudnościach 

szkolnych, 

5) organizacja konferencji rodzinnych,  

6) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych 

ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów  z pracodawcami),  

7) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in.  wsparcie w pisaniu pozwu o ustanowienie 

alimentów, wniosku o  rozwód, podwyższenie alimentów, czy prawne uregulowanie kontaktów z 

dziećmi), 

8) łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,  

9) udzielanie wsparcia emocjonalnego  klientom w trudnych sytuacjach życiowych, 

10) pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych, 

11) kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości  i 

poczucia sprawstwa, 

12)  pomoc w poszukiwaniu mieszkania, 

13) wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie 

prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu 

odpowiedniego systemu kar i nagród, 

14) zacieśnianie więzi  rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie 

zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem artykułów plastycznych), 

15) trening komunikacji interpersonalnej, 

16) trening budżetowy, 

17) poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, 

18) wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie, 

19) pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia, 

20) mobilizowanie do utrzymywania abstynencji, 

21) motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do zaleceń 

lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym), 

22) odpowiadanie na bieżące problemy rodziny, 

23) pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym  w celu 

bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania dalszej współpracy. 

 

 



W ramach integracji  rodzin, pokazania możliwości spędzania wolnego czasu oraz 

pokazania najbliższej okolicy  w dniu 24.08.2015r. miała miejsce wycieczka rodziców i dzieci z 

rodzin objętych usługą asystenta do Rodzinnego Parku Rozrywki „ Energylandia”     w Zatorze.    W 

wyjeździe wzięło udział 40 osób, w tym  26-ro dzieci. Uczestnicy mięli zapewniony bezpłatny 

dojazd i  wstęp do Parku. Rodzice i dzieci korzystali m.in.   z takich atrakcji jak: karuzela super 

pompa, zjeżdżalnia arctic fun, łódki wyspa skarbów, dragon roller coaster i wiele innych. 

Wspaniała pogoda, miła atmosfera wpłynęły pozytywnie na samopoczucie rodzin. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali drożdżówkę i soczek.  

Koszty wyjazdu wyniosły 2989 zł. 

 

 

Asystenci rodziny uczestniczyli w roku 2015 w    szkoleniach: 

 

• "Doskonalenie warsztatu pracy z klientem w oparciu o podejście skoncentrowane na 

rozwiązaniach" organizowane przez ROPS Kraków w dniach 30.09-02.10.2015 r. oraz w 

dniach  28.10-30.10.2015r. 

•  Udział w Forum asystentów rodziny organizowane przez zrzeszenie się asystentów 

rodziny  z następujących gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice, Czernichów, Michałowice, 

Zielonki, Kocmyrzów, Zabierzów, Oświęcim. Spotkania organizowane są cyklicznie co 

miesiąc w danej gminie, mają charakter wymiany doświadczeń, „koleżeńskiej superwizji”, 

omawiania bieżących spraw związanych z asystenturą.   W roku 2015 asystenci brali 

udział dwukrotnie w spotkania forum tj. w styczniu  i grudniu. 

• Asystenci rodziny i Kierownik GOPS uczestniczyli w konferencji organizowanej przez 

Powiatowy Zespół Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu dotyczącej podejmowanych działań 

przez służby społeczne w powiecie w temacie wspierania rodziny przeżywającej trudności   

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.     

  

W roku 2015  koszty realizacji usługi asystenta rodziny  wyniosły łącznie   64 105,44,00  zł,  

i objęły: 

- środki własne   41 821,46, zł , 

- środki z dotacji  z budżetu państwa  22 283,98 zł. 

 

 Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,  

 

 W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt   trójki  dzieci w 

rodzinach zastępczych:  



1)  dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej  dnia 22.11.2012r. Koszty obciążenia  gminy 

tytułem zwrotu wydatków  na opiekę i wychowanie w/w dziecka wyniosły za okres od  

01.01.2015r.- 31.12.2015r. : 4210 zł, 

2) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej dnia   13.02.2015r. Koszty obciążenia  gminy 

tytułem zwrotu wydatków  na opiekę i wychowanie w/w dziecka wyniosły za okres od  

13.02.2015r.- 31.12.2015r.: 697,71 zł, 

3)  dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej dnia  09.11.2015r.  Koszty obciążenia  gminy 

tytułem zwrotu wydatków  na opiekę i wychowanie w/w dziecka wyniosły za okres od  

09.11.2015r.- 31.12.2015r.:  114,40zł, 

 

Łączna kwota obciążeń za rok 2015: 5522,11 zł 

 

Współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 

1)  dziecko umieszczone w Domu Dziecka w Oświęcimiu ul. Krasickiego 14  dnia 23.11.2015r. 

Koszty obciążenia  gminy tytułem zwrotu wydatków  na opiekę i wychowanie w/w dziecka 

wyniosły za okres od  01.11.2015r.- 31.12.2015r.:  399,88   zł, 

 

Łączna kwota obciążeń za rok 2015: 399,88 zł 

 

 

  Placówki 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  w 2015  uczęszczało  11 

dzieci, 

- filia na osiedlu Błonie ul. Bałandy 4d, do której w 2015 uczęszczało       7 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,  „Sprzątanie świata”, akcja 

„Kurier Świętego Mikołaja, udział   w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.  

Dotacja gminy w 2015 r. wyniosła  35 000 zł.  

 

  Rodziny wspierające 

 

 W celu uruchomienia usługi rodzin wspierających dla rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  na tablicy informacyjnej     w siedzibie GOPS  

oraz  na stronie internetowej Ośrodka widnieją informacje o poszukiwaniu rodzin wspierających. 

Powyższe informacje zawierają zasady współpracy z w/w rodzinami     a także zakres możliwości 

pomocy dla nich.  

 

  Praca z rodziną  biologiczną 

 

 W celu poprawy funkcjonowania rodzin, z których dziecko zostało umieszczone  w pieczy 

zastępczej oraz w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub podjęcia pracy z 

asystentem  rodziny pracownik socjalny terenowy pracuje z rodziną biologiczną dziecka. 

Powyższe działania polegają na monitorowaniu sytuacji rodziny, wspieraniu rodziców                       

w działaniach mogących się przyczynić do powrotu dziecka do rodziny biologicznej.  

 

 II. Potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny 

 

W  celu wzmocnienia rodzin w pełnieniu ról rodzicielskich i społecznych wskazana jest realizacja 

działań:  

1) poradnictwo dla rodzin osób chorych psychicznie, które nie radzą sobie z trudnym 

problemem występowania choroby psychicznej w rodzinie, wypierają świadomości choroby, 

2) utworzenie grupy wsparcia dla rodzin, których członkiem rodziny jest osoba 

niepełnosprawna, zarówno psychicznie jak i umysłowo co uwarunkowane jest złożonością 

sytuacji pobytu osoby niepełnosprawnej w rodzinie, 

3) szkolenia pracownika GOPS kształtującego umiejętności mediatora w celu 

efektywniejszej oraz profesjonalnej pomocy rodzinom uwikłanym w wewnętrzne spory   i 

konflikty,   

4) uruchomienie, w uzasadnionych przypadkach, usługi rodzin wspierających, 



5) integracja społeczna rodzin objętych usługą asystenta (zorganizowanie wyjazdu lub 

imprezy  integracyjnej w celu lepszego poznania się rodzin objętych usługą asystenta, integracji 

środowiska lokalnego itp.). 

 

 

  Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  
/-/ Anna Chojnacka 

 

Grojec, dnia 08.03.2016r. 

Sporządziła: Ewa Kinalska 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA.0321 -9/14                                  

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. 

 

  Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  
/-/ Anna Chojnacka  

 

 

Grojec, dnia 19 marca 2014r. 

Sporządziła  Ewa Kinalska 


