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SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim
na lata 2016-2018
za rok 2017

W dniu 09.12.2015r. Rada Gminy Oświęcim na podstawie art. 176 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst. jedn. Dz. U. 2017.697) 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 2017 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 Szkole Podstawowej

w Zaborzu także cztery razy w miesiącu w godz. 14 - 17. W roku 2017 r. miało miejsce 36
dyżurów psychologa i 40 dyżurów pedagoga, co daje łącznie 304 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. W roku 2017r. z pomocy doradcy zawodowego skorzystało 14 osób, a z pomocy
prawnika 111 osób. Zrealizowano 112 godzin poradnictwa.
Koszty realizacji poradnictwa w 2017 wyniosły 16.356,26 zł.

2) Wsparcie asystenta rodziny
W roku 2017 usługą asystenta rodziny zostało objętych 27 rodzin, w tym 52 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 między małżonkami,
rodzina niepełna, zaburzenia

w funkcjonowaniu dziecka, ograniczona władza rodzicielska

nad dziećmi oraz alkoholizm rodziców.
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 asystentów rodziny wyniosły: 80.772,25 zł w tym środki własne: 48 643,06
zł, z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 11.282,82.zł , środki z Funduszu Pracy
20 846,37 zł.
3) Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego
Dzieci z Gminy Oświęcim korzystały w roku 2017 z placówek wsparcia dziennego na
terenie miasta Oświęcim tj. ze świetlicy terapeutycznej i świetlicy
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Szansa”

socjoterapeutycznej

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
w Chorzowie,

m.in:

wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, akcja „Podziel się posiłkiem”,

zwiedzanie kościoła św. Józefa w Oświęcimiu, wycieczka do Centrum Nauki i Zabawy
Klockoland

w Krakowie, wycieczka do Dream Parku w Ochabach Wielkich,

udział

w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.
Wydatki związane z pobytem dzieci w 2017r. wyniosły 35. 000 zł, w tym dofinansowanie
do filii znajdującej się na Osiedlu Zasole - 17.500, dofinansowanie do filii znajdującej się na
osiedlu Błonie - 17.500 tys.
Cel II. Monitorowanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych


- 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
2017r. miały miejsce 4 spotkania Zespołu: 23 marca, 07 czerwca, 28 września,
oraz

04 grudnia. W roku 2017

do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło

18 Niebieskich Kart, z czego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej założył
12 Niebieskich Kart, Komenda Powiatowa Policji założyła 15 Niebieskich
Kart,

2 Niebieskie Karty zostały założone

przez Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu. W roku 2017r.
odbyło się 171 spotkań grup roboczych dla 38 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,

Zespołu

Kuratorskiej Służby Sądowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu.


Udział w Forum asystentów rodziny organizowanym przez Zrzeszenie się
asystentów rodziny z Korony Północnego Krakowa (Michałowice- kwiecień
2017) oraz w Forum Asystentów Rodziny z terenu powiatu oświęcimskiego
(Brzeszcze – marzec 2017, Kęty- maj 2017, Zator- wrzesień 2017, Grojecgrudzień 2017). 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.
2) Kierowanie dzieci z rodzin wymagających wsparcia do poradni psychologicznopedagogicznej, 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 psychologicznopedagogicznej, 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, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy
Grojeckie, Stawy Monowskie, Włosienica.

Tabela 1. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach w środowiskowych grup wsparcia
w poszczególnych sołectwach w roku 2017r.
L.p.

Sołectwo

Liczba dzieci

1.

Babice

22

2.

Broszkowice

3.

Brzezinka

4.

Dwory Drugie

5.

Grojec

12

6.

Harmęże

28

7.

Poręba Wielka

10

8.

Rajsko

25

9.

Stawy Grojeckie

28

10.

Stawy Monowskie

25

11.

Włosienica

6

8
16
6
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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 problemy m.in.
ubóstwa,

bezrobocia,

alkoholizmu,

bezradności

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych, niepełnosprawności, przemocy itp. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Ośrodek może udzielić pomocy rodzinom, których dochód kształtuje się
powyżej kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.
W 2017 roku ze wsparcia finansowego i rzeczowego ze środków pomocy
społecznej skorzystało 188

rodzin, tj. 370 osób.

Łączna kwota wypłaconych

świadczeń dla mieszkańców Gminy Oświęcim wyniosła

320 854,00

zł, w tym

z dotacji z budżetu państwa: 85 854 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 2016/2017)
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
GOPS wspomagał mieszkańców Gminy Oświęcim darami żywnościowymi. W ramach w/w
podprogramu dary żywnościowe przekazano marcu i czerwcu 2017 dla 264 osób
wchodzących w skład 124 rodzin (w tym 65 dzieci do 15 roku życia)
rozdysponowano ok. 14 ton
podprogramowi

2016/17,

Łącznie

żywności. Ponadto, w ramach działań towarzyszących
20

osób

zostało

wytypowanych

do

uczestniczenia

w warsztatach kulinarnych, warsztatach żywieniowych oraz w warsztatach edukacji
ekonomicznej. W ramach rozpoczętego w dniu 1.08.2017r. podprogramu 2017/2018 pomoc
żywnościowa została wydana dwukrotnie w miesiącu grudniu 2017r. W ramach w/w
pomocy wydano 8 ton żywności dla 256 osób wchodzących w skład 115 rodzin (w tym 77
dzieci do 15 roku życia).
Pomoc w formie żywności

była kierowana do rodzin, których dochód

kształtuje się poniżej 200% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej (1028
zł na osobę w rodzinie oraz 1268 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.
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. W 2017 roku do paczek
zostały wytypowane rodziny, których dochód kształtował się poniżej kryterium dochodowego
według ustawy o pomocy społecznej.
Pracownicy Ośrodka przygotowali 3 rodzaje paczek w zależności od składu rodziny + jedna
paczka indywidualna:
- 50 rodzin do paczki małej (od 1 do 2 osób w gospodarstwie domowych),
- 11 rodzin do paczki średniej (od 3 do 5 osób w gospodarstwie domowym0,
- 3 rodziny do paczki dużej (powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym),
- 1 rodzinę do paczki indywidualnej.
Razem przygotowano: 65 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 5433,36 zł.

6) Dożywianie osób najuboższych, szczególnie dzieci i młodzieży
W okresie od stycznia do grudnia 2017r. z posiłków w ramach programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 154 osoby, w tym:
- dzieci do lat 7 – 16 osób,
- dzieci w wieku szkolnym – 40 osoby,
- dorośli - 98 osób.
Koszt posiłków wyniósł 117 396 zł, w tym ze środków własnych: 39 184 zł, z dotacji 78
212 zł.
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły otrzymywać gotowych posiłków,
korzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. W 2017 roku 35 rodzin
(49 osób w rodzinach)
093 zł,

skorzystało z tej formy pomocy. Wypłacono zasiłki na kwotę 39

w tym ze środków własnych: 15 693 zł, a z dotacji 23 400 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, wskazania możliwości spędzania razem wolnego czasu,
tzw. „wyjścia z domu”, w dniu 31.10.2017r. miało miejsce wyjście do kina Planet Cinema
w Oświęcimiu dla rodzin objętych usługą asystenta rodziny. W imprezie wzięło udział 17
osób,

w tym 9-cioro dzieci. Dzięki powyższej atrakcji rodziny miały okazję wspólnego

pobytu w kinie

a dzieci możliwość kształtowania nawyku kulturalnego zachowania się

miejscach publicznych. Dla wszystkich uczestników poza biletami do kina, zapewniony był
zestaw dziecięcy (popcorn + napój).
Koszty zorganizowania spotkania wyniosły 418 zł.

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

i rekreacji

17-ro dzieci z terenu Gminy Oświęcim korzystało w roku 2017 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.

Wydatki związane w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Promyk
wyniosły: 16.500 zł.
3) W ramach wspierania rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, czworo dzieci z terenu
Gminy Oświęcim brało udział w Terapii na 4 Łapy prowadzonej przez Fundacje „Damy
Radę” z Tomic.
Koszt dofinansowania wyniósł 500,00 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 2017 do paczek mikołajkowych zostało wytypowanych 29 dzieci
od 1 do 14 lat

w wieku

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

dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej.
02.12.2017r. po obejrzeniu

Rozdanie paczek odbyło się w dniu

spektaklu teatralnego pt. „Wigilijna noc Piotrusia”

w Oświęcimskim Centrum Kultury. Skład paczki stanowiły słodkie upominki.
Koszt w/w imprezy wyniósł 1015,00 zł, koszt jednej paczki wyniósł 35,00 zł.,
a koszt biletu wyniósł: 10 zł. Bilety zapewniono również opiekunom dzieci.



Organizacja imprez integracyjnych, wycieczek mających na celu wyjście osób
niepełnosprawnych na zewnątrz


W ramach wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, w dniu

29.08.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wycieczkę
integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych do Rodzinnego Parku Rozrywki oraz
Mini Zoo „Kucyk”

w Inwałdzie. Do udziału w imprezie zaproszono dzieci

urodzone w latach 2003-2010r. wraz

z opiekunami i rodzeństwem. Udział

wzięło łącznie 45 osób, w tym 16 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
Podczas spotkania miały miejsce atrakcje tj. zwiedzanie Parku Miniatur
z przewodnikiem, korzystanie z jego atrakcji a także zwiedzanie Mini Zoo. Duże
przeżycie dla dzieci stanowił przejazd ciuchcią do Mini Zoo. W trakcie pobytu
uczestnicy mieli zapewniony obiad

w restauracji „Bajkowy Zamek”.

Koszt imprezy wyniósł : 3329, 50 zł
 W celu wspierania rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz
rodziców korzystających z pomocy w ramach ustawy „Za życiem”

Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował grupę wsparcia. Podczas warsztatów
miały miejsce spotkania z psychologiem, rozmowy nt. możliwości korzystania z
fundacji oferujących wsparcie finansowe, spotkanie relaksacyjne prowadzone
przez fizjoterapeutę oraz spotkanie całych rodzin podczas którego dzieci
otrzymały upominki mikołajkowe.
Koszt zorganizowania grupy wyniósł 543,43 zł.
 W dniu 7.12.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował
spotkanie mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

w Domu

Ludowym w Grojcu. Udział w spotkaniu zaproponowano niepełnosprawnym
dzieciom w wieku od 2 do 7 lat, ich rodzeństwu oraz rodzicom a także rodzinom
objętym wsparciem ustawy „Za życiem”. Łącznie w zabawie wzięło udział 107
osób,

w tym 28 dzieci niepełnosprawnych. W celu uatrakcyjnienia spotkania

zabawy prowadzili animatorzy z grupy „Balonowy Oświęcim”, dzięki współpracy
z którymi dzieci malowały odlewy gipsowe, uczestniczyły w zabawach z elfem,
oglądały pokaz baniek mydlanych. Wszystkie dzieci otrzymały paczki, w skład
których weszły słodkości oraz

upominki. Dla rodziców był przygotowany

poczęstunek w formie kawy, herbaty, ciast oraz soków dla dzieci.
Koszt spotkania wyniósł 3104,64 zł, w tym środki własne: 1504,64 zł, sponsorzy
1600 zł ( OMAG 1000 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 600,00 zł).
Sponsorami w/w przedsięwzięcia byli:
- Cukiernia Kołaczek,
- Firma cukiernicza Malik-Sztwiorok,
- Piekarnia cukiernia AWA,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
- Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG”

-

Wskaźniki Efektywności Programu w 2017 roku :
1) ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: 27 rodzin, 52 dzieci,
2) ilość osób objętych wsparciem KIS: 125 osób, w tym 14 osób objętych wsparciem
doradcy zawodowego i 111 osób objętych wsparciem prawnika,
3) ilość uczestników grup wsparcia, edukacyjnych, integracyjnych:


15 osób uczęszczających na spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy,



8 osób uczęszczających na grupę wsparcia

dla rodziców dzieci

niepełnosprawnych,
 186 dzieci uczęszczających na spotkania środowiskowych grup wsparcia,



14 dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego.

ilość zorganizowanych imprez, spotkań:



impreza integracyjna – wyjście do kina Planet Cinema w Oświęcimiu - dla
rodzin objętych usługą asystenta rodziny; 17 osób ,



w tym 9 dzieci,

wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin do Inwałdu : 45 osób,

w tym 16 dzieci,


spotkanie mikołajkowe w Domu Ludowym w Grojcu dla dzieci z orzeczoną
niepełnosprawnością: 107 osób, w tym 28 dzieci,

5)

ilość działań profilaktycznych na terenie gminy:
 uczęszczanie 17 dzieci na zajęcia z rehabilitacji zdrowotnej prowadzonej przez
Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”,
 uczęszczanie 4 dzieci niepełnosprawnych z Terapii na 4 Łapy prowadzonej
przez Fundację „Damy Radę” z Tomic,

6) ilość godzin poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego
prawnego i doradcy zawodowego: 304 godziny.

Całkowity koszt realizacji programu w roku wyniósł: 605.315.44 zł
Grojec, 09.02.2018r.
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