
 

                                  
  U C H W A Ł A   Nr XII/83/07 

Rady Gminy  Oświęcim 
 z dnia 17 października 2007r. 

 
 
 
w sprawie :  uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie  
                    Oświęcim  na lata 2008-2013. 
 
 
         Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz  art.17 ust.1 pkt.13 
ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.) 
Rada Gminy Oświęcim postanawia : 
 
 

§1 
 

Uchwalić „Sysyem Profilaktuki i opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Oświęcim na 
lata  2007-2013”. 

 
 

§2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

                    PRZEWODNICZĄCY  
                                                                                                                         RADY GMINY 
                                                                                                                       /-/  Jerzy Domżał 
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    I Wstęp 

 We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych rodzina ulega daleko idącym 
przekształceniom, zmieniają się jej podstawy społeczno-ekonomiczne, zmienia się również 
treść życia rodzinnego, jej funkcja oraz struktura społeczna. Dokonujące się przemiany 
społeczno-ekonomiczne nadały nowy sens czynnikom warunkującym życie polskich rodzin. 
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 służyć edukacji, odbudowie                     
i podtrzymywaniu zdolności do uczestniczenia osób i rodzin w życiu społecznym. 

W trakcie pracy z rodzinami zamieszkującymi teren gminy Oświęcim został 
dostrzeżony problem niezadowalającego wypełniania przez nie ról rodzinnych i społecznych. 
Transformacja ustrojowa stała się przyczyną wielu procesów destrukcyjnych, zagrażających 
społeczeństwu oraz – co najważniejsze – rodzinie jako naturalnej, podstawowej komórce tego 
społeczeństwa. 

Problemy rodziny widziane w środowisku lokalnym stwarzają konieczność 
tworzenia programów profilaktyki pomocy dziecku i rodzinie. Dla gminy jest to zadanie 
własne o charakterze obowiązkowym ( art.17ust.1, pkt.13) Ustawy o pomocy społecznej  
z dnia 12 marca 2004r. 

 
 Analiza diagnozy problemów społecznych gminy Oświęcim  jednoznacznie 

wskazuje, że dominującymi problemami społecznymi są:  
 ubóstwo, 
 bezrobocie, 
 niepełnosprawność, 
 długotrwała lub ciężka choroba, 
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 
 alkoholizm, 
 sytuacja kryzysowa, 
 przemoc w rodzinie. 

W dniu 18.10.2006r. Uchwałą Rady Gminy Oświęcim przyjęto do realizacji 
Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006- 2013. Jednym  
z celów tej strategii jest wypracowanie sprawnego i efektywnego Gminnego Systemu 
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 
 
 



 

PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 204r. Nr 64 poz. 593  

z późn. zm.), art. 17 pkt.1, ust. 13; 
2. Uchwała nr XLVI/323/06 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18. 10. 2006 w sprawie 

przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych" Gminy 
Oświęcim na lata 2006- 2013 
 
 

II. Charakterystyka gminy Oświęcim w zakresie problemów rodziny i dziecka. 
 
 Gmina Oświęcim jest położona na terenie powiatu oświęcimskiego w województwie 
małopolskim. Zajmuje powierzchnię 74,5 km² i liczy 16, 685 tys. mieszkańców. 
 
Tabela 1. Liczba osób zamieszkujących gminę Oświęcim w latach 2004-2006 

Rok Liczba mieszkańców 

2004 16.501 

2005 16.685 

2006 16.836 

2007 17.062 

 
Źródło: Urząd Gminy Oświęcim- ewidencja ludności 
 
 Jednym z zadań pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia  
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy udziela się  
w szczególności z powodu : 

 ubóstwa, 
 sieroctwa,  
 bezdomności, 
 bezrobocia, 
 niepełnosprawności, 
 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
 przemocy w rodzinie, 
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i 
wielodzietnych, 

 brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczających 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 alkoholizmu lub narkomanii, 
 zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, 
 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 
 
 



 

Spośród mieszkańców Gminy Oświęcim liczba osób korzystających z systemu pomocy 
społecznej przedstawiała się następująco: 
 
Tabela 2. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2004-2006  

L.p. Rok Liczba osób 
korzystających                     

z pomocy społecznej 

Liczba rodzin 
korzystających z 

pomocy 
społecznej 

% 
mieszkańców 

gminy 
korzystających 

z pomocy 
społecznej 

1 2004 1192 385 7,22% 
2 2005 839 295 5,03% 

3 2006 913 264 5,42% 
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

 
Na podstawie uzyskanych danych wynika, iż w 2004r. procent mieszkańców Gminy 

Oświęcim, objętej pomocą GOPS wynosił 7% . Kolejne lata charakteryzują się spadkiem 
liczby osób korzystających z pomocy Ośrodka. I tak, w 2005r. procent mieszkańców wyniósł 
5% ogółu mieszkańców gminy Oświęcim, natomiast rok 2006 przyniósł nieznaczny wzrost 
osób korzystających z pomocy społecznej, co stanowi 5,5% ogółu mieszkańców. 
 Szczególnym rodzajem pomocy jest gwarantowanie przez GOPS dzieciom młodzieży 

oraz osobom dorosłym z terenu gminy Oświęcim gorącego posiłku.  
 
Liczba klientów objętych powyższą formą pomocy w kolejnych latach przedstawiała się 
następująco: 
 
Tabela 3. Liczba rodzin i dzieci korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku 

Rok Liczba rodzin, (w tym dzieci) 
2004 131  (124) 

2005 147  (119) 
2006 147  (119) 

Źródło : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 
 Jednym z najbardziej dokuczliwie odczuwanych negatywnych przekształceń w życiu 

politycznym, gospodarczym i społecznym jest bezrobocie.  
Bezrobocie w gminie Oświęcim, podobnie jak na terenie całego kraju jest jednym  

z ważniejszych problemów jaki spotyka poszczególnych obywateli, a co za tym idzie całe 
rodziny. 
Tabela 4. Bezrobocie w gminie Oświęcim w latach 2004-2006 

 Dane statystyczne 
Rok Ogółem kobiety Bezrobotni w 

wieku 18-24 
Z prawem do 

zasiłku 

2004 858 542 294 97 
2005 841 546 273 103 



 

 Dane statystyczne 
2006 654 449 199 94 

Źródło: strona internetowa PUP Oświęcim 
Można zauważyć, że liczba osób bezrobotnych na naszym terenie w przeciągu 

ostatnich trzech lat spadła, co związane jest m.in. z programami wdrażanymi przez PUP, 
otwarciem rynków pracy poza granicami kraju oraz wzrostem koniunktury gospodarczej                
w kraju. 

Bezrobocie traktuje się jako główny powód ubożenia rodziny. Gospodarstwa 
domowe, które ze względu na osiągany dochód znajdują się w obszarze ubóstwa należą do 
wszystkich grup społecznych. 
 
Tabela 5. Występowanie ubóstwa wśród rodzin w gminie Oświęcim 
 2004 2005 2006 

Liczba rodzin 
objętych pomocą 
GOPS 

385 271 264 

Liczba rodzin gdzie 
występuje problem 
ubóstwa 

363 174 

  
 
 

172 
Źródło : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 
 Uzależnienie od alkoholu jest w naszym kraju jednym z najczęściej spotykanych 

uzależnień i poważnym problemem zdrowotnym.  
W pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej daje się zauważyć, że choroba 

alkoholowa stanowi poważny problem, z którym borykają się rodziny, gdzie występuje 
uzależnienie co najmniej jednego członka rodziny. Szczególnie niepokojącym jest fakt, że  
w takich rodzinach świadkami nadużywania alkoholu przez rodziców są dzieci. 
 
Tabela 6. Ilość rodzin objętych pomocą GOPS w latach 2004-2006 oraz ilość rodzin z 
problemem alkoholowym 
 2004 2005 2006 
Liczba rodzin 385 271 264 

Liczba rodzin z 
problemem 
alkoholowym 53 43 52 
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 
 Osoby uzależnione od alkoholu i wyrządzające swoim nadużywaniem alkoholu 
poważne szkody społeczne, a nie wyrażające zgody na  dobrowolne poddanie się leczeniu 
odwykowemu, mogą być zgłaszane przed Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w celu wszczęcia procedury sądowej zobowiązującej do leczenia. 
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W przedstawionym diagramie pokazano liczbę osób, z którymi Komisja 

przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące oraz ilość nowych wniosków 
wpływających przed GKRPA w latach 2004-2006 

 
 

 Na rzecz rodziny i dziecka działają również inne placówki i instytucje. Z ramienia 
funkcji oświatowych koordynację działań na rzecz dzieci prowadzą szkoły  
i przedszkola.  

Na terenie Gminy Oświęcim znajduje się 7 przedszkoli, 2 gminne gimnazja, 6 szkół 
podstawowych i jeden zespół szkolno-przedszkolny. Powyższe placówki prowadzą m.in. 
pozalekcyjne formy aktywizowania dzieci i młodzieży: 

 
1. SKKT – Szkolne Kółko Turystyczno-Krajoznawcze (organizacja rajdów, wycieczek), 
2. Liga Ochrony Przyrody ( zbiórka pożywienia dla zwierząt, akcje związane z ochroną 

przyrody), 
3. ZHP- Związek Harcerstwa Polskiego,  
4. PCK (akcje charytatywne), 
5. Szkolne Koła Sportowe, 
6. Kółka historyczne, polonistyczne, informatyczne, matematyczne, teatralne, 

plastyczne, muzyczne, językowe, przyrodnicze, taneczne, Koło Żywego Słowa, 
recytatorskie), fotograficzne, redakcyjne,  

7. Klub Europejski (poszerzanie wiadomości z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej) 
8. Zajęcia świetlicowe 



 

 
Dzieci i młodzież mają możliwość spożywania na terenie szkół i przedszkoli 

gorącego posiłku. Należy zaznaczyć, że w placówkach oświatowych dzieci objęte są pomocą 
pedagogiczną i psychologiczną. 
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Tabela 7. Dane dotyczące placówek oświatowych z terenu Gminy Oświęcim 

Placówka 

Liczba dzieci z terenu gminy 
Oświęcim-średnia miesięczna 

Ilość dzieci spożywających posiłki – średnia 
miesięczna 

Ilość pedagogów i psychologów zatrudnionych w 
placówkach oświatowych 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Przedszkole Babice 57 49 56 67 62 84    

Przedszkole Brzezinka 70 71 70 64 67 67    

Przedszkole Grojec 69 78 71 65 76 69    

Przedszkole Poręba 
Wielka 54 63 70 54 63 70    

Przedszkole Rajsko 46 48 46 50 53 53    

Przedszkole Włosienica 49 55 67 47 54 64    

Przedszkole Zaborze 59 61 61 48 49 49    

GG Rajsko 225 206 210 44 50 50 1 pedagog  
½ etatu psycholog 

1 pedagog ½ etatu 
psycholog 

1 pedagog 
½ etatu 

psycholog 

GG Zaborze 385 384 382 112 146 142 1 pedagog cały 
etat psycholog 

1 pedagog cały 
etat psycholog 

1 etat pedagog 
½ psycholog 

Szkoła Podstawowa 
Babice 137 129 120 110 110 107    

Szkoła Podstawowa 
Brzezinka 140 123 115 70 71 73 1 pedagog cały 

etat psycholog 
1 pedagog cały 
etat psycholog 

1 pedagog cały 
etat psycholog 

Szkoła Podstawowa 
Grojec 222 196 193 51 50 55    



 1

Placówka 

Liczba dzieci z terenu gminy 
Oświęcim-średnia miesięczna 

Ilość dzieci spożywających posiłki – średnia 
miesięczna 

Ilość pedagogów i psychologów zatrudnionych w 
placówkach oświatowych 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny Harmęże 93 88 88 50 59 53    

Szkoła Podstawowa 
Poręba Wielka 158 156 141 35 32 22    

Szkoła Podstawowa 
Rajsko 114 116 112 41 40 42    

Szkoła Podstawowa 
Włosienica 142 139 133 24 24 28    

Razem 2020 1962 1935 932 1006 1028    

Źródło: Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu 
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 Jak ustalono, również Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu prowadzi działania 

na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny w środowisku. 
Z rozeznanej sytuacji wynika, że dominującym problemem na terenie gminy 

Oświęcim odnotowanym przez Policję jest przemoc w rodzinie. 
 
Tabela 8. Ilość rodzin objętych pomocą w formie "Niebieskiej Karty" 

Rok Liczba wypełnionych "Niebieskich Kart" 
2004 7 

2005 12 
2006 10 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 
 
W ramach profilaktyki na rzecz rodziny i dziecka KPP prowadzi programy profilaktyczne: 

1. "Przemoc rówieśnicza" – program prowadzony w szkołach, które chcą przeciwdziałać 
zjawisku przemocy , 

2. "Bezpieczna droga do szkoły" – "7" – program profilaktyczny w zakresie znajomości 
ruchu drogowego, prowadzony dla siedmiolatków, 

3. "Bądź bezpieczny w domu i na drodze" – program porusza problemy zagrożeń  
i bezpieczeństwa przeznaczony dla dzieci z klasy"0" i siedmiolatków, 

4. "Ogólnokrajowy program zlecony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji dotyczący przeciwdziałania przestępczości  
i demoralizacji dzieci i młodzieży" – przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Program obejmuje: 

 prelekcje dotyczące zagrożeń, konsekwencji karnych, 
 szkolenia dla nauczycieli, 
 spotkania z rodzicami dotyczące zagrożeń wśród dzieci, 
 szkolenia rodziców 
 akcje policyjne skierowane na ujawnianie sprzedaży alkoholu i środków 

odurzających osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym oraz rozprowadzania 
środków odurzających a także dotyczący nieletnich przebywających poza 
miejscem zamieszkania w godzinach nocnych poza opieką osób dorosłych. 

Przewiduje się zajęcia z następujących tematów: 
o klasy IV- VI szkół podstawowych – zagrożenia dotyczące przestępczości, 

demoralizacji, 
o gimnazja – zagrożenia oraz konsekwencje karne wynikające z zachowań 

przestępczości, 
o szkoły ponadgimnazjalne – na zgłoszenie dyrekcji 
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III. Główne cele i założenia programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 

 

Cel 1  Zapewnienie dzieciom i młodzieży prawidłowych warunków rozwoju 

L.p Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 

1 Rozpoznawanie, monitorowanie 
warunków jakości i poziomu 
życia rodzin 

1.1 Współpraca z innymi 
instytucjami w zakresie opieki 
nad dzieckiem i rodziną 

1.2 Praca socjalna 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek      
   Pomocy Społecznej 
Partnerzy 
1. Urząd Gminy  
2.Placówki oświatowe – 
   szkoły i przedszkola 
 
 

2 Dostarczanie usług                       
i świadczeń pomocy społecznej 
rodzinom żyjącym w trudnych 
warunkach materialno-bytowych  

1.1 zapewnienie środków 
finansowych na zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb bytowych 
( pomoc finansowa, rzeczowa wg 
wniosku rodziców i opiekunów 
dzieci i młodzieży, świadczenia 
rodzinne), 

1.2 zapewnianie specjalistycznego      
      poradnictwa  zawodowego tj 
       psychologa, prawnika,  
       doradcy, pracownika  
        socjalnego    
1.3 dożywianie dzieci i młodzieży 

w placówkach oświatowych lub 
w barach mlecznych, 

1.4 paczki mikołajkowe dla dzieci 
do 12 roku życia z najuboższych 
rodzin z terenu gminy Oświęcim 
(dochód rodziny powinien być 
niższy od kryterium 
dochodowego wg Ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 
12.03.2004r.), 

1.5 programy profilaktyczne 
realizowane w szkołach ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży, 

1.6 stypendia, 
1.7 udzielenie pomocy rodzinom 

 w wyposażenie dzieci w         
podręczniki i artykuły szkolne, 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Partnerzy 
1. Urząd Gminy  
2.Placówki oświatowe – 
   szkoły i przedszkola 
3. Klub Integracji Społecznej 
4. Gminna Biblioteka 
Publiczna 
5. Komenda Powiatowa 
Policji 
6. Zespół Szkół i Przedszkoli 
Gminnych 
7. Fundacja Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach 
 
 

3 Ochrona praw rodziny i dziecka 
poprzez kompleksowość i 
kompatybilność podmiotów 
wspierających rodzinę, 

1.1  podejmowanie działań    zdrowych 
rodzin- grupy wsparcia,  
1.2  rozbudowa zaplecza 
informacyjnego, edukacyjnego 
wspierającego rodzinę  
w społecznym funkcjonowaniu – 
grupy edukacyjne, imprezy 
integracyjne (Mikołaj, Spotkanie 
Opłatkowe),  

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Partnerzy 
1.Placówki oświatowe – 
szkoły i przedszkola 
2.Powiatowy Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie i 
Ośrodek Interwencji 
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L.p Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 

Kryzysowej w Oświęcimiu, 
3.Powiatowy Urząd Pracy w 
Oświęcimiu, 
4.Komenda Powiatowa 
Policji w Oświęcimiu 
5.Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu 

 

Cel 2. Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

L.p Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 

1 Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

1.1 pomoc w znalezieniu zatrudnienia 
osobom niepełnosprawnym, młodzieży 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Partnerzy 
1. Powiatowy Urząd        
Pracy w Oświęcimiu 

 

2 Rozbudowa zaplecza 
informacyjnego, edukacyjnego 
wspierającego rodzinę, a w 
szczególności osoby 
niepełnosprawne i młodzież  
w społecznym funkcjonowaniu 

1.1  organizowanie imprez   
       integracyjnych mających na 
       celu"wyjście"osób   
       niepełnosprawnych na  
       zewnątrz, 
1.2  podjęcie działań w celu dostępu 
osób niepełnosprawnych do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
1.3 Organizacja pomocy 
psychologicznej, prawnej 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
 
 
Partnerzy 
1.Poradnia      
   Psychologiczno- 
   Pedagogiczna 
2.Świetlica Terapeutyczna " 
Impuls" w Brzeszczach 
3.Świetlica Terapeutyczna " 
Szansa " w Oświęcimiu 
4. Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
w Oświęcimiu 
5. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Oświęcimiu 
 

3 Dostarczanie usług                       
i świadczeń pomocy dla osób 
niepełnosprawnych 

1.1    przyznawanie pomocy w formie 
zasiłków celowych i zasiłków 
celowych specjalnych, 
1.2   pomoc w formie usług 
opiekuńczych specjalistycznych. 
1.3  zapewnianie specjalistycznego 
poradnictwa tj. psychologa, prawnika, 
doradcy zawodowego, pracownika 
socjalnego 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Partnerzy 
1.Klub Integracji Społecznej  
2. Zakłady Opieki 
Zdrowotnej 
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Cel 3 Przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji osób ubogich i starszych 
 
L.p Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 
1 Dostarczanie usług                       

i świadczeń pomocy społecznej 
1.1    pomoc w formie usług 
opiekuńczych, 
1.2   przyznawanie pomocy w formie 
zasiłków celowych i zasiłków 
celowych specjalnych, 
1.3   pomoc w formie paczki 
świątecznej przyznawanej w miesiącu 
grudniu dla najuboższych osób, 
korzystających z pomocy GOPS, 
których dochód kształtuje się poniżej 
kryterium dochodowego wg Ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 
(przewiduje się 3 rodzaje paczek : 
mała, średnia, duża w zależności od 
ilości osób wchodzących w skład 
gospodarstwa domowego; kwota 
przeznaczona na zakup paczek zależy 
od możliwości finansowych GOPS), 
1.4 Podjęcie działań w celu dostępu do 
Dziennego Domu Pomocy w 
Oświęcimiu- sekcja osób starszych 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Partnerzy 
1. Dzienny Dom Pomocy w 
Oświęcimiu-sekcja osób 
starszych 

2 Aktywizacja zawodowa rodziny 1.1    współdziałanie z Powiatowym 
Urzędem Pracy odnośnie reintegracji 
zawodowej osób długotrwale 
bezrobotnych. 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Partnerzy 
1. Powiatowy Urząd        
Pracy  
2. Klub Integracji Społecznej 

 
Cel 4  Łagodzenie skutków starości 
 
 
L.p Zadanie Działanie Realizatorzy/Partnerzy 

1 Zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego osobom 
starszym 

1.1 organizacja Spotkania 
Opłatkowego dla osób starszych           
i samotnych, 
1.2  pomoc materialna dla osób 
starszych, 
1.3 organizacja spotkań 
jubileuszowych dla małżeństw 
obchodzących rocznice ślubu, na 
których przewiduje się wypłatę 
jednorazowych środków materialnych. 
 

Realizatorzy 
1.Koordynator  systemu 
2.Gminny Ośrodek      
   Pomocy Społecznej 
Partnerzy 
1. Urząd Gminy  
2.Placówki oświatowe 
3. Dzienny Dom Pomocy w 
Oświęcimiu-sekcja osób 
starszych 
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IV Odbiorcy programu 

Gminny program profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną objąć ma  w głównej mierze: 
 rodziny dysfunkcyjne, 
 rodziny niewydolne wychowawczo, 
 rodziny, w których podstawowym problemem jest bezrobocie, 
 osoby samotnie wychowujące dzieci, 
 osoby i rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności, 
 osoby starsze, 
 osoby ubogie, samotne, wykluczone społecznie 
       z terenu gminy Oświęcim. 
 
 
 
V Ewaluacja 
  
 Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną weryfikowany będzie corocznie 

tj. do 28.02.kazdego roku. Całościowa ocena realizacji programu nastąpi w roku 2013. 

Wskaźnikami efektywności programu będą: 

- ilość uczestników grup wsparcia, edukacyjnych, integracyjnych, 

- ilość  zorganizowanych imprez,  spotkań, 

- ilość rodzin objętych niniejszym programem, 

- ilość osób, które pozyskały zatrudnienie, 

- ilość osób niepełnosprawnych korzystających z programu, 

- ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, 

- wielkość środków w budżecie przeznaczonych na: 

 pomoc materialną dla rodzin oraz osób, 

 zorganizowanie imprez, spotkań okolicznościowych 

 

W trakcie programu będzie miała miejsce obserwacja zmiany postaw względem siebie            

i otoczenia u osób i rodzin objętych programem. Powyższa obserwacja będzie kontynuowana 

po zakończeniu programu. 

. 
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         HARMONOGRAM   REALIZACJI   ZADANIA   Z   ZAKRESU 
                                       POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 
,, Program  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną w Gminie Oświęcim w 2009 roku” 
 
 
W okresie 1.01.2009r - 31.12.2009r. planuje się podjęcie następujących działań, których 
uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Oświęcim w ramach realizacji poszczególnych celów 
głównych projektu. 
 
CEL 1     Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji 
                mieszkańców   gminy 
  
Zadanie 1- Walka z dziedziczeniem wykluczenia i marginalizacji wśród dzieci i młodzieży  
 
Realizację działań 1.1 i 1.2 - organizacja warsztatów umiejętności społecznych dla rodziców  
i opiekunów oraz dzieci i młodzieży planuje się na okres 1.01.2009r.-30.06.2009r. 
Zajęcia dla rodziców i opiekunów oraz dzieci w wieku 8-12 lat odbywać będą się do 
28.02.2009r. w szkole podstawowej i Domu Ludowym w Babicach,  natomiast dla młodzieży 
w wieku 14-17 lat oraz rodziców i opiekunów odbywać się będą w gimnazjum gminnym 
 w Zaborzu w okresie 1.03.2009r - 30.06.2009r  
 
Zadanie 3- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
  
Zadanie będzie realizowane poprzez rozeznanie potrzeb w zakresie organizacji przez gminę 
kolonii, półkolonii, zimowisk w poszczególnych sołectwach (działania 3.1, 3.2, 3.3), 
przeprowadzanie na bieżąco akcji informacyjnej dotyczącej miejsca i godzin otwarcia świetlic 
środowiskowych działających na terenie gminy oraz organizowanych przez poszczególne 
szkoły zajęć popołudniowych. 
W ramach działania 3.4 w terminie do 15.05.2009r. dokonany zostanie spis placów zabaw  
 w poszczególnych sołectwach  z zaznaczeniem ich dostępności dla mieszkańców. 
 
Zadanie 4 – Integracja osób starszych ze społeczeństwem 
 
Dla wieloaspektowego rozeznania potrzeb mieszkańców gminy, którzy ukończyli  60 rok 
życia zakłada się przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród tej grupy  społecznej. 
Uwzględnienie w niej min. aspektów dotyczących organizacji czasu wolnego, 
zainteresowania udziałem w imprezach integracyjnych, animacji struktur zrzeszających  
umożliwi  podejmowanie w przyszłości  działań adekwatnych do potrzeb  osób po 60 roku 
życia. 
Termin realizacji tego zadania to 30.09.2009r. 
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CEL  3 -    Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ze szczególnym   
                  uwzględnieniem dzieci i młodzieży  
 
Zadanie 1 - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 
Mimo ogólnopolskich akcji medialnych osoby niepełnosprawne nie są traktowane jako 
pełnowartościowi, potencjalni pracownicy. Zarówno pracodawcy jak i osoby 
niepełnosprawne  nie posiadają wiedzy na temat korzyści płynących z zatrudniania osoby 
niepełnosprawnej oraz programów realizowanych przez Urząd Pracy. 
W związku z powyższym w ramach działania 1.1 do 15.05.2009r. dokonane zostanie 
rozeznanie możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w tym rencistów  
w ramach kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy.   
 
Zadanie 2 – Przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych 
 
Tak jak dotychczas na bieżąco przekazywane będą informacje osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie i ich rodzinom na temat możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajęciowej czego celem jest popularyzacja tej formy wsparcia. Raz na kwartał prowadzona 
będzie statystyka osób korzystających z WTZ.( działanie 2.2 ) 
W ramach działania 2.6 w terminie do 30.09.2009r.  zorganizowana zostanie projekcja filmu 
dla pracowników socjalnych GOPS o Specjalnym Ośrodku Szklono- Wychowawczym.  
W tym samym terminie film zostanie rozpowszechniony w wśród nauczycieli ze szkół 
znajdujących się na terenie gminy. 
 
CEL 4 - Promocja zdrowego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
 
Zadanie 1 - Dotarcie do dzieci i młodzieży przez sport 
 
Zasadnym jest przeprowadzenie akcji medialnej  promujących zdrowy styl życia  ze 
szczególnym uwzględnieniem szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i środków 
odurzających. W tym celu w ramach działania 1.3 w terminie do 30.04.2009r. nawiązany 
zostanie kontakt z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
który jest partnerem realizacji działania.   
 
Zadanie 2 – Realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy 
 
W 2009 roku, tak jak w latach poprzednich, mieszkańcy gminy będą na bieżąco informowani 
przez pracowników socjalnych na temat realizowanych przez NFZ programów ochrony 
zdrowia (działanie 2.2)    
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Lp. Działanie Termin realizacji 
1.  Warsztaty umiejętności społecznych dla rodziców  

   i opiekunów oraz dzieci w wieku 8-12 lat 
 

do 31.03.2009r 

2. Warsztaty umiejętności społecznych dla rodziców  
i opiekunów oraz młodzieży w wieku 14-17 lat 

od 1.03.2009r 
do 30.06.2009r 

3. Spis placów zabaw w poszczególnych sołectwach  
 z zaznaczeniem ich dostępności dla mieszkańców. 
 

do 15.05.2009r 

4. Prowadzenie statystyki mieszkańców gminy 
korzystających z WTZ 
 

do 30.06.2009r 
do 31.12.2009r 

5. Rozeznanie możliwości aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w tym rencistów  
w ramach kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy.   
 

do 15.05.2009r 

6. Nawiązanie kontaktu z  Pełnomocnikiem Wójta ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie 
akcji medialnej promującej zdrowy styl życia  

do 30.04.2009r 

7. Projekcja filmu dla pracowników socjalnych GOPS  
o Specjalnym Ośrodku Szklono- Wychowawczym.  
 

do 30.09.2009r 

8. Rozpowszechnienie wśród nauczycieli ze szkół 
znajdujących się na terenie gminy filmu o Specjalnym 
Ośrodku Szklono- Wychowawczym 
 

 
do 30.09.2009r. 

9. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród 
mieszkańców Gminy, którzy ukończyli  60 rok życia  

do 30.09.2009r 

 
 


