
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
z  realizacji  

,, Systemu  Profilaktyki  i  Opieki  nad  Dzieckiem 
i  Rodziną  w  Gminie  Oświęcim  na  lata  2008 - 2013”  

w  roku 2011 
 

W okresie 1.01.2011r.-31.12.2011r. podjęto realizację następujących działań, których uczestnikami 
byli mieszkańcy Gminy Oświęcim w ramach realizacji poszczególnych celów głównych projektu. 
 
 
I CEL   Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji mieszkańców Gminy. 
 
 
1) W ramach realizacji zadania Walka z dziedziczeniem wykluczenia i marginalizacji wśród dzieci i 
młodzieży w okresie od 16 września do  22 października trwały warsztaty spędzania czasu wolnego. 
W kolejne soboty zorganizowano pięć wyjazdów:   
-  Wycieczkę na Szyndzielnię,  
-  Zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie  oraz  ruin zamku Lipowiec, 
- Wyjazd do kina na projekcje filmu pt. ,,Heca w Zoo” oraz restauracji   
   McDonalds, 
- Wyjazd do parku wodnego w Dąbrowie Górniczej połączonego z projekcją   
   filmu  4D, 
- Zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz seans pt. ,,Niebo nad     
   Śląskiem” w Planetarium  w  Chorzowie.  
Wycieczki poprzedzone były spotkaniem integracyjnym połączonym z prażonymi, które odbyło się w 
dniu 16 września 2011r. na terenie GOPS 
Z tej formy wsparcia  skorzystały 32 osoby 21 dzieci i 11 opiekunów. Podczas wszystkich wyjazdów 
uczestnicy mieli zapewniony posiłek oraz ubezpieczenie NNW. Wspólne wyjazdy wpłynęły na 
integrację członków rodziny, pogłębienie łączących ich więzi i poprawę jakości wzajemnych relacji. 
Zajęcia integracyjne  uwidoczniły zasoby własne poszczególnych grup rodzinnych, dały możliwość ich 
zdefiniowania i wzmocnienia przez uczestników warsztatów. Rezultatem działania było nabycie 
nowych kompetencji społecznych  przez rodziców oraz integracja poszczególnych rodzin.  
 
2) Mieszkańcy Gminy Oświęcim mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa 
psychologiczno – pedagogicznego. Działanie realizowane było podczas konsultacji w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz w Gimnazjum Gminnym w Zaborzu.  
Dyżury psychologa i pedagoga odbywały się raz w tygodniu w godzinach 14-18.W ramach realizacji 
tego zadania wypracowano 204 godziny konsultacji. Z tej formy wsparcia skorzystało  135 osób 
dorosłych i dzieci. Udzielana pomoc specjalistów cieszyła się dużym zainteresowaniem, co wynika z 
narastających trudności w codziennym funkcjonowaniu jednostki i specyfiki otaczającej rzeczywistości 
społecznej. Świadczone poradnictwo wzmacniało zasoby osób i rodzin znajdujących się w sytuacji 
deficytu kompetencji społecznych oraz pozwalało na udzielenie wsparcia w sytuacjach kryzysowych. 
 
3)  Stworzona została możliwość zintegrowanej pracy z rodziną w ramach terapii rodzinnej. W okresie 
styczeń- kwiecień była ona prowadzona w rodzinie dotkniętej wyjątkowo traumatyczną sytuacją 
losową. Zrealizowano 33 godziny terapii. Udział w niej umożliwił redefinicje sytuacji rodziny przez jej 
członków, adaptacje do nowych warunków w aspekcie doświadczonej straty. Udzielone zostało 
wsparcie w sytuacji nagłej, niespodziewanej straty osobie dorosłej oraz  2 małoletnich dzieci. 
 
4)  Szczególna formą wsparcia rodzin mającą na celu stworzenie odpowiedniego środowiska dla 
wzrostu i rozwoju dzieci i młodzieży poprzez poprawę relacji wewnątrzrodzinnych  i wzmocnienie 
zasobów systemu rodzinnego jest asystent rodziny. Działanie realizowano w 3 najtrudniejszych 
środowiskach w okresie od  01 września do 15  grudnia 2011r., charakteryzujących się 
występowaniem przemocy domowej, problemu alkoholowego oraz bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Wykonano 96 godzin wizyt 



asystenta. Osiągnięto poprawę funkcjonowania rodzin jako systemu oraz jako podmiotów 
społeczności lokalnej. Asystent wspomagał dążenie do samodzielności i podejmowania działań 
społecznie akceptowanych. 
 
5) Treści wspierające rodzinę i dziecko w pożądanym społecznie funkcjonowaniu zawierały także 
wywiadówki profilaktyczne  na temat ,, Narkotyki i alkohol wśród dzieci i młodzieży”. W realizacji tego 
działania wzięło udział 97 uczestników w 4 wywiadówkach po 2 w Gimnazjum Gminnym w Zaborzu  
i Gimnazjum Gminnym w Rajsku, które odbyły się w dniach 12.10.2011r.  i 09.11.2011r. 
 
6)  Zadanie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
 W czasie trwania wakacji letnich w okresie 1.08.11-12.08.2011r zorganizowano Gminne Dni Rodziny. 
Zadanie realizowano w 11 Środowiskowych Grupach wsparcia (świetlicach środowiskowych) 
funkcjonujących na terenie Gminy Oświęcim. Cykl zajęć to pięć godzin dziennie poświęconych 
zabawie połączonej z poznawaniem sposobów na wartościowe formy aktywności społecznej W 
ramach ich trwania odbywały się zajęcia stacjonarne, zorganizowane były też wycieczki: 
-Ogród Doświadczeń w Krakowie 
-Muzeum Japonistyki w Krakowie 
-Muzeum Wojska Polskiego w Krakowie 
-wyjazd do kina w Oświęcimiu. 
Łącznie w zajęciach wzięło udział 239 dzieci z Gminy Oświęcim. 
W  zajęciach zawarte  były elementy profilaktyki alkoholizmu i przestępczości oraz niedostosowania 
społecznego. Rezultatem działania było przekazanie w sposób czytelny powyższych treści, 
wzmocnienie pozytywnych postaw społecznych. 
 
 
II CEL  Promocja zdrowego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
 
 
Realizacja zadania Dotarcie do dzieci i młodzieży przez sport  odwoływała się do idei promującej 
zdrowy styl życia oraz szeroko rozumianą integracje społeczną osób niepełnosprawnych. W tym celu 
zorganizowane zostały zajęcia nauki pływania. Miejscem ich realizacji był Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Oświęcimiu. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: we wtorki i piątki (z wyjątkiem 
przerwy wakacyjnej). Skorzystało z nich 25 dzieci z  rodzin objętych wsparciem GOPS w tym 11 dzieci 
niepełnosprawnych. Zrealizowano 73 godziny zajęć. Wymiernym rezultatem działania jest nabycie 
praktycznej umiejętności pływania  także przez dzieci niepełnosprawne, aktywne spędzanie czasu 
wolnego, przeciwdziałanie wykluczeniu i stygmatyzacji społecznej. Grupa miała charakter 
integracyjny, co wpłynęło na budowanie postawy tolerancji  i wrażliwości społecznej dzieci.  
 
 
III CEL Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ze szczególnym  uwzględnieniem dzieci  
i młodzieży 
 
 
Zadanie Przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z otoczeniem. 
W dniu 30 sierpnia 2011r. miała miejsce jednodniowa wycieczka krajoznawcza dla rodziców  z dziećmi 
niepełnosprawnymi na  trasie  Czorsztyn – Niedzica – Szczawnica. Uczestniczyło  w niej  17 dzieci z 
dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi oraz  13 opiekunów w tym pracownik socjalny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Jedno dziecko ze względu na charakter 
niepełnosprawności miało dwóch opiekunów. Impreza miała charakter integracyjny. Wspólne 
zwiedzanie obiektów muzealnych, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, aktywność na świeżym 
powietrzu w tym wyjazd kolejka krzesełkowa na Palenicę przyczyniły się do wzajemnego bliższego 
poznania osób borykających się z problemem niepełnosprawności, ich ,,wyjścia” z domu, zacieśnienia 
więzi społecznych.  
 
 
 
 
 
 
 



Ewaluacja  
  

 
Lp. 

 
Działanie 

 

Uczestnicy 

Dorośli Dzieci 

1. Warsztaty spędzania czasu wolnego 11 21 
2. Poradnictwo psychologiczno-  

pedagogiczne 
115 20 

3. Wycieczka dla rodziców  
i dzieci niepełnosprawnych 

13 17 

4. Terapia rodzinna 
 

1 2 

5. Asystent rodziny 
 

11 1 

6. Zajęcia na basenie 
 

- 25 

7. Wywiadówki profilaktyczne 
 

97 - 

8. Gminne dni rodziny 
 

- 239 

 
Liczba uczestników  Systemu w roku 2011 wyniosła 573 osoby, w tym.  
- 248 osób dorosłych, 
- 325 dzieci. 
 
 
Koszt realizacji ,, Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” w 2011 roku 
 
Źródło finansowania              Kwota 
Środki własne 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

 
29.192,06 zł 

Dotacja  
Ministerstwa Pracy 
 i Polityki Społecznej 

 
43.344,10 zł 

Razem 72.536.16 zł 
 
 
W roku 2011 uzyskano dotacje na realizację  Systemu z Ministerstwa Pracy   i Polityki Społecznej  
– zadanie publiczne: ,,Kompleksowe wsparcie rodziny  w środowisku wiejskim” realizowane w okresie  
w wysokości: 
-  10.266,88 zł –dotacja, 
-  10.794,53 zł – środki własne 
 
 
 
Grojec, 21.02.2012r. 
 
Sporządziła: 
Edyta Ziajka  
 

  Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  
/-/ Anna Chojnacka  


