
 

DA.0321. 2 .2021                             

          SPRAWOZDANIE 

z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Oświęcim                                 

na lata   2019-2021 

za rok 2020                                                                                                                                                                                    

 

W dniu 17.10.2018r. Rada Gminy Oświęcim na podstawie art. 176 ustawy o wspieraniu 

rodziny   i systemie pieczy zastępczej  (tekst. jedn. Dz. U. 2020.821) uchwałą                        

nr LIII/571/18 wprowadziła  „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na 

lata    2019-2021” 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.  

W roku 2020 działania podejmowane przez Ośrodek zostały zdeterminowane 

ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2   i zagrożeniem pojawiania się choroby zakaźnej COVID-19.  

Realizacja Programu w 2020 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  pedagog i  prawnik.  Początkowo pedagog zapewniał pomoc  w Szkole Podstawowej         

w Zaborzu cztery razy w miesiącu   w godz. 14 - 17. W związku z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego tj. od połowy marca 2020 pomoc była świadczona w formie 

rozmów telefonicznych. W roku 2020 wsparciem zostało objętych 51 osób. Zrealizowano 179 

godzin poradnictwa. 

Usługi prawnika świadczone były początkowo w budynku Urzędu Gminy 2 razy 

miesiącu tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 16-19.  Po ogłoszeniu stanu 

epidemii początkowo dyżur prawnika został zawieszony, a od czerwca 2020  pomoc była 

świadczona w siedzibie firmy  Lege-artis. Łącznie z  pomocy prawnika skorzystały 52 osoby, 

zrealizowano 54 godziny usług. 

Koszty realizacji poradnictwa w 2020 wyniosły 22.973,28 zł. 



 

 

 

 

 

2) Wsparcie asystenta rodziny 

 

 W roku 2020 usługą asystenta rodziny zostały objęte 22 rodziny, tj 70 osób w tym    

38 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, pozbawienie władzy rodzicielskiej, dziecko                          

w instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzina w trakcie rozwodu, 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. 

 

Asystenci rodziny  w ramach swoich obowiązków podejmowali   m.in. takie działania: 

1) motywowanie do systematycznego sprzątania mieszkania i utrzymywania porządku, 

2) trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie           

i higienę, 

3) monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą poprzez stały 

kontakt    z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, wspólne odrabianie zadań domowych    

z dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych, 

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

aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów   z pracodawcami),  

5) 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, towarzyszenie podczas porad prawnych), 

6) łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,  

7) udzielanie wsparcia emocjonalnego  klientom w trudnych sytuacjach życiowych, 

8) pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych, 

9) kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne 

możliwości  i poczucia sprawstwa, 

10)  pomoc w poszukiwaniu mieszkania, 



11) wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację   w zakresie 

prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu 

odpowiedniego systemu kar i nagród, 

12) zacieśnianie więzi  rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego                

i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem artykułów 

plastycznych), 

13) trening komunikacji interpersonalnej, 

14) trening budżetowy, 

15) poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, 

16) wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie, 

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

18) mobilizowanie do utrzymywania abstynencji, 

19) motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do 

zaleceń lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym), 

20) odpowiadanie na bieżące problemy rodziny, 

21) pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym           

i kuratorem rodzinnym w celu bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania 

dalszej współpracy i inne. 

 

W roku 2020 asystenci rodziny zatrudnieni byli w wymiarze 2,0 etatów. 

Koszty zatrudnienia asystentów rodziny wyniosły:  104.913,71 zł.  

 

W związku z obostrzeniami spowodowanymi zagrożeniem epidemicznym od             

16 marca 2020 kontakt asystentów z rodzinami został ograniczony w głównej mierze do 

kontaktu telefonicznego. W celu pozostawania w kontakcie z rodzinami utworzono konto      

w aplikacji Messenger służące do wideo-rozmów, konsultacji online oraz pomocy zdalnej       

w nauce.  W uzasadnionych przypadkach dotyczących  złożonych sytuacji w rodzinie miały 

miejsce wejścia asystenta rodziny w środowisko.  

 

 Cel II.   Monitorowanie  sytuacji rodzin dysfunkcyjnych 

1) 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 prowadzonych postępowań       

i zaistniałych okoliczności kierowali  dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 



      Ponadto na terenie Gminy Oświęcim dzieci uczęszczają  na zajęcia                               

w 8 środowiskowych grupach wsparcia na terenie sołectw: Babice, Brzezinka, Dwory Drugie, 

Harmęże,  Rajsko, Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie, Włosienica. 

 

  Tabela 1. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach w środowiskowych grup wsparcia            

w poszczególnych sołectwach w roku 2020r 

.p. 

                         Sołectwo                     Liczba dzieci 

1. 

 Babice                               9 

2. 

 Brzezinka                               2 

3. 

Dwory Drugie                              15 

4. 

 Harmęże                                6 

 

5. 

 Rajsko                               6 

 

6. 

 Stawy Grojeckie                               8 

7. 

 Stawy Monowskie                              20 

8. 

 Włosienica                              10 

                                                                

RAZEM 

                             76 

Źródło: Urząd Gminy Oświęcim 

 

 

2) Rozwój Zespołów Interdyscyplinarnych na rzecz rodziny w kryzysie  

 

• Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy                                  

w Rodzinie dla Gminy Oświęcim funkcjonuje od 10 lutego 2011r.  W roku 2020 

miały miejsce 4 spotkania Zespołu: 06 marca, 03 czerwca, 28 września,  oraz   

18 grudnia. W roku 2020  do Przewodniczącej Zespołu wpłynęły   24 Niebieskie 

Karty,  z czego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej założył  9 Niebieskich 

Kart, Komenda Powiatowa Policji założyła 12 Niebieskich Kart. Ponadto            

1 Niebieska Karta została założona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 



w Oświęcimiu, 1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s         

w Woli a kolejna przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. W roku 2020 odbyło 

się 109 spotkań grup roboczych dla 33 rodzin. W skład grup roboczych 

wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek 

oświatowych, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Szpitala Powiatowego       

w Oświęcimiu.  

 

• W roku 2020 miały miejsce spotkania dotyczące okresowych ocen sytuacji 

dzieci: 

- na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu: 4 dzieci, 

- na wniosek Domu Dziecka w Oświęcimiu: 3 dzieci, 

- na wniosek Szkoły Podstawowej we Włosienicy 1 dziecko. 

Spotkania na wniosek PCPR i DD miały miejsce za pomocą rozmów 

telefonicznych, natomiast spotkanie w Szkole Podstawowej miało miejsce         

w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu 

sanitarnego.  

 

3) Wymiana doświadczeń między specjalistami 

 

          W dniu 20.01.2020r. pracownicy Ośrodka brali udział  w Forum Asystentów 

Rodziny z terenu powiatu oświęcimskiego  na terenie gminy Chełmek.  Spotkanie  w ramach 

Forum Asystentów Rodziny  miało charakter wymiany doświadczeń, „koleżeńskiej 

superwizji”, omawiania bieżących spraw związanych     z asystenturą.    

        Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  pozostałe zaplanowane spotkania nie odbyły 

się.  

 

4) 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. 

 

 



5) Realizacja akcji zbiórek i dystrybucji żywności 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat w zakresie dystrybucji żywności  

współpracuje   z Stowarzyszeniem „Bratnich Serc” w Oświęcimiu.      W ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (podprogram 2019) realizowanego               

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,   GOPS wspomagał 

mieszkańców Gminy Oświęcim darami żywnościowymi. W związku z wystąpieniem 

zagrożenia epidemicznego wydawanie żywności przebiegało w inny sposób niż dotychczas. 

Aby zachować szczególną ostrożność wyznaczono konkretne dni i godziny wydawania 

żywności  dla osób  z poszczególnych sołectw.  Zachowano reżim sanitarny; żywność była 

zapakowana   w oddzielne reklamówki. W ramach w/w podprogramu    odbyło się 5 dostaw 

żywności:  w lutym, marcu, kwietniu,  maju oraz w czerwcu. Z terenu gminy Oświęcim 

Programem zostało objętych 100 mieszkańców gminy, w tym 61 osób objętych programem   

w czasie epidemii koronawirusa. Z pomocy żywnościowej skorzystało 47 kobiet oraz 53 

mężczyzn. Zakwalifikowano 24 osoby poniżej 15 roku życia, 70 osób pomiędzy 15 a 64 

rokiem życia oraz 6 osób w wieku senioralnym. Rozdysponowano żywność dla 1 osoby 

bezdomnej oraz  do 41 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Oświęcim. Łącznie z pomocy 

w ramach POPŻ skorzystało 78 osób znajdujących się poniżej 100% kryterium dochodowego 

oraz 22 osoby pomiędzy 100 % a 200% kryterium.  

 

 

6) 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 2020 roku do  paczek 

zostały wytypowane rodziny, których dochód kształtował się poniżej kryterium dochodowego 

według ustawy  o pomocy społecznej. 

Pracownicy Ośrodka  przygotowali 2 rodzaje paczek w zależności od składu rodziny:                   

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

- 3 rodziny do paczki dużej (powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym), 

- oraz 1 paczka indywidualna. 

Razem przygotowano: 53 paczki. 

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

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

kiełbasa  (3 lub  6  lasek).  

Koszt wykonania paczek wyniósł  7179,71 zł.  

 



7)  Dożywianie osób najuboższych, szczególnie dzieci i młodzieży 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. z posiłków w ramach  programu rządowego        

„Posiłek w szkole i w domu”  skorzystało 61 osób, w tym: 

- dzieci do lat 7 – 7 osób, 

- dzieci w wieku szkolnym – 20 osób, 

- dorośli – 34 osób.  

Koszt programu w formie posiłku wyniósł 70 655 zł, w tym ze środków własnych: 

14 131 zł, z dotacji   z budżetu państwa:  56 524 zł. 

   Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły otrzymywać gotowych posiłków, 

korzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. W 2020 roku  51 rodzin          

tj. 112 osoby  w rodzinach  skorzystały z tej formy pomocy. Wypłacono zasiłki  na kwotę     

61 104  zł,     w tym ze środków własnych: 12 221,00 zł,  a z dotacji  z budżetu państwa:            

48 883,00 zł.  

W dniu 12 marca 2020r.na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej         

z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty nastąpiło zawieszenie działalności jednostek oświaty w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (Dz.U., z 2020.410) Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej podjął niezbędne działania aby zaistniała sytuacja nie skutkowała ograniczeniem 

dzieciom dostępu do podstawowego świadczenia jakim jest gorący posiłek w okresie nauki w 

szkole i w przedszkolu. W czasie zamknięcia placówek edukacyjnych dzieci zostały objęte 

pomocą   w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku (żywności).  

  

       Cel III. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny oraz zdrowego stylu życia  

 

1) Wsparcie i współpraca z organizacjami pożytku publicznego działającymi                  

w obszarze sportu i rekreacji 

 

 Na terenie Gminy Oświęcim funkcjonuje 8 Ludowych Klubów Sportowych oraz 

Kobiecy Klub Piłki Nożnej „Iskra”, które otrzymują dotacje w zakresie zadań:  

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oświęcim - 

310 000,00 zł, 

- organizacja imprez sportowo - integracyjnych dla mieszkańców Gminy Oświęcim-

10 000,00 zł. 

Ilość osób objętych programem w ramach przyznanych dotacji: 400,00. 



 

 

Cel IV. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego   i marginalizacji  

 

1) Organizacja imprez świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych 

W roku 2020 zorganizowano paczki mikołajkowe dla rodzin z dziećmi 

korzystających ze wsparcia  Ośrodka. Przekazano paczki dla  17 dzieci w wieku     

0-12 lat. W skład paczek wchodziły słodycze, koszt jednej paczki wyniósł 50,00 zł. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 850,00 zł.  

 

 2) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci 

 

   Na zlecenie Kuratorium Oświaty w Krakowie Ośrodek skierował 3 dzieci        

z terenu Gminy Oświęcim na wypoczynek letni w miejscowości Muszyna w okresie 

od 15.07.2020- 28.07.2020r.  

  Ponadto, dzieci z terenu Gminy Oświęcim w okresie wakacji brały udział         

w wypoczynku organizowanym m.in.  przez placówki oświatowe, Ośrodek Kultury 

Sportu  i Rekreacji w Brzezince oraz stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu.  

 

 

3) Organizacja imprez integracyjnych, wycieczek mających na celu wyjście osób 

niepełnosprawnych na zewnątrz    

 

•  We współpracy z Fundacją Ludzi z Potencjałem w Oświęcimiu  asystenci rodziny 

wytypowali listę   29 - dzieci, których rodziny są objęte usługą asystenta rodziny. Dzieci 

otrzymały prezenty mikołajkowe przywiezione do domu przez Mikołaja.  

• Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  w wieku 3-7 lat wraz   z rodzinami 

otrzymały zaproszenia do obejrzenia plenerowej wystawy świetlnej „Alicja w Krainie 

Czarów, Ogród Świateł” w Krakowie. W imprezie wzięło udział 29 rodzin, (116 osób). Celem 

spotkania była integracja dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością   i ich rodzin, promowanie 

pozytywnych działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz pozytywnego wizerunku dzieci 

niepełnosprawnych a także przełamywanie barier społecznych.  

Koszt imprezy wyniósł 2755,00 zł 

 

3) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych 



•  24-ro dzieci z terenu Gminy Oświęcim korzystało w roku 2020 z kompleksowej 

rehabilitacji zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Oświęcimiu. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla 

Dzieci Niepełnosprawnych prowadzony przez stowarzyszenie był otwarty od godziny     

10.00-18.00 od poniedziałku do piątku.  

        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. 

Dotacja Gminy Oświęcim dla Stowarzyszenia Promyk wyniosła: 16.000 zł.  

•  Dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  oraz objętych usługą 

asystenta rodziny zaproponowano naukę pływania na obiekcie Krytej Pływalni                       

w Oświęcimiu. W roku 2020 odbyło się 15 godzin zajęć  w  sobotę                              

w wymiarze 1 godziny, a uczestniczyło w nich 7 dzieci. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne 

na terenie kraju nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć. Zajęcia zostały 

dwukrotnie zawieszone na mocy decyzji Krytej Pływalni  w miesiącu marcu i październiku 

2020.   

Koszty nauki pływania: udostępnienie toru pływackiego  1050,00 zł, wynagrodzenie 

instruktora 975,00 zł. Łącznie: 2025,00 zł 

 

 

  Wskaźniki Efektywności Programu w 2020 roku: 

1) ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: 22 rodziny, 38 dzieci, 

2) ilość osób objętych wsparciem prawnika: 52, 

3) ilość osób objętych wsparciem pedagoga: 51,  

4)  dzieci uczęszczające na spotkania środowiskowych grup wsparcia 76, 

5) ilość zorganizowanych działań:  

•   zaproszenie na wystawę do Krakowa dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin:               

29 rodzin,  w tym 116 osób, 



•  prezenty  mikołajkowe dla dzieci z rodzin objętych usługą asystenta rodziny               

z Inicjatywy Potencjał: 29 dzieci; prezenty zawiezione do domów; 

•  paczki mikołajkowe dla dzieci, których rodziny były objęte pomocą społeczną,  

         6)    ilość działań profilaktycznych na terenie gminy: 

• uczęszczanie 24 dzieci  na zajęcia z rehabilitacji zdrowotnej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, 

•    uczęszczanie 7 dzieci na zajęcia nauki pływania, 

 

Grojec, 03.03.2021r.                                    

 

 

Sporządziła: Ewa Kinalska 

 

 

          


