
UCHWAŁA NR XLV/377/2018
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018 - 2020

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U z 2017r. poz. 1875 
z późn. zm.) w związku z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 
(tj. Dz. U z 2017r. poz.697 z późn. zm) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala

§ 1. Program Wspierania Rodziny w gminie Brzeszcze na lata 2018 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.
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Miejskiej
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 I.       Wstęp 
 

Rodzina jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe 
społeczeństwo. Jest to naturalne środowisko życia dziecka, które ma największy wpływ na 
jego osobowość, w każdej sferze życia. To rodzina przekazuje dziecku swój system wartości                     
i tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Prawidłowo 
funkcjonująca rodzina może skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zarówno                   
w okresie dzieciństwa, jak i w okresie dojrzewania. Konsekwentnie i z powodzeniem 
spełniająca swoje zadania rodzina stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, 
źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. 

Współczesne rodziny często mają wiele trudności w odnalezieniu się w zmieniającej 
rzeczywistości, podlegają wykluczeniu społecznemu. 
Wykluczenie społeczne rodziny, definiowane jest jako „sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie 
utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny i pełnienie przez jej członków ról                 
społecznych, ich uczestnictwo w życiu społecznym, prowadząca (lub stwarzająca zagrożenie) 
do przenoszenia (dziedziczenia) statusu osoby wykluczonej na następne pokolenie”. 
W momencie pojawienia się dysfunkcji, instytucje i służby społeczne zobligowane są do 
podjęcia na rzecz rodziny określonych działań naprawczych oraz  objęcia rodzin wsparciem 
i wszechstronną pomocą. 

W tym celu powstał  już trzeci z kolei  Program Wspierania Rodziny  opracowany 
w oparciu  o art. 176 ust.1 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępcze, którego podstawowym założeniem jest utworzenie spójnego  systemu  
wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –  
wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania poprzez wzmocnienie 
roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie  
bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, 
ale również na całej rodzinie; szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie 
poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. 

Realizacja programu będzie możliwa dzięki utworzeniu systemu wsparcia 
obejmującego zaangażowanie i współpracę osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz                     
dziecka i rodziny, działalności placówek  oświatowych, placówek wsparcia dziennego, rodzin 
wspierających, pomocy ze strony asystentów rodziny, organizowaniu poradnictwa 
specjalistycznego. 
 Ustawa, o której mowa powyżej dokonuje podziału kompetencji, zadań i działań 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej. 
Podział ten przedstawia poniższa tabela: 
 

Gmina Powiat Samorząd Województwa 

profilaktyka  – wspieranie rodziny piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna 

usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków 

adopcja 

asystent rodziny 

placówki wsparcia dziennego 

rodziny wspierające inne podmioty 
lub instytucje działające na rzecz 
dziecka i rodziny 

rodziny zastępcze i rodzinne domy 
dziecka, 

placówki opiekuńczo– 
wychowawcze 

usamodzielnienie 

organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej (koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej) 
 

ośrodek adopcyjny 

regionalna placówka opiekuńczo 
– terapeutyczna 

interwencyjny ośrodek preadopcyjny 
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 Założenia niniejszego Programu znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach 
strategicznych na poziomie kraju, województwa, powiatu oraz gminy. 
 
1.  Na poziomie krajowym: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030” z dnia 11.01.2013 r., której 
głównym  celem jest rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia, 
szczególnie osób z grup  będących w gorszym położeniu na rynku pracy, rozwój 
ekonomii  społecznej, kształcenie  ustawiczne, poprawę dostępności zasobów 
mieszkaniowych, wsparcie rodzin w opiece nad  dzieckiem, rozwój form i metod pracy 
z rodziną w kryzysie, wprowadzenie nowych form opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, tworzenie  modelu kompleksowego wsparcia osób starszych. 

 Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfikowana przez Prezydenta 
Polski w dniu 06.09.2012 r. ma na celu popieranie, ochronę i zapewnienie pełnego 
i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez 
wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej 
godności. Dokument kładzie nacisk na  prowadzenie konsultacji z osobami 
niepełnosprawnymi w zakresie spraw ich dotyczących oraz angażowanie tych osób, w 
tym niepełnosprawnych dzieci, w te procesy, za pośrednictwem reprezentujących 
je organizacji. 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) przyjęta przez Radę Ministrów 
uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r., której głównym celem jest 
rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, 
by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na 
wszystkich etapach życia. 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 
(MPiPS) przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 165 z dnia 12.07.2014 r. jego 
głównym celem  jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez 
działania zmierzające do zwiększenia aktywności  społecznej oraz zwiększenia 
gotowości do podejmowania pracy, a tym samym poprawy poziomu zatrudnienia.   

2.   Na poziomie województwa: 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 – w obszarze 
6 zatytułowanym: Bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne, społeczne określono 
kierunek działania 6.3.1: wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji 
w rodzinie. 

3.   Na poziomie powiatu 

 Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2014 – 2020 przyjęta uchwałą 
nr XLI/452/2014 Rady Powiatu Oświęcimia z dnia 25.06.2014 r., której celem 
strategicznym jest wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego i społecznego Powiatu 
Oświęcimskiego (w ramach Priorytetu III   – Integrująca polityka społeczna). 

4.   Na poziomie gminy 

 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Brzeszcze na lata 2015 – 2024 
została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/70/2015 z dnia  30.06.2015 roku.   

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzeszcze na lata 2016 – 
2021 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30.06.2016 r., Nr 
XXVI/194/2016 wskazuje cel generalny jakim jest tworzenie instytucjonalnych, 
organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjających ograniczaniu obszarów 
wykluczenia społecznego. 
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Podstawy prawne programu 
 
1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   
4. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
alkoholizmowi   
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021  
przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30.06.2016 r. nr XXVI/194/2016. 
7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   
8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
10. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"   
 
II. Diagnoza społeczno – demograficzna  Gminy Brzeszcze 
 
 Brzeszcze to gmina położona najdalej na zachód województwa małopolskiego. Zajmuje 
powierzchnię 46 km2, leży w paśmie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów 
województwa małopolskiego. Jest jedną z 9 jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład powiatu oświęcimskiego, w tym jedną z czterech gmin w powiecie posiadających 
status miejsko – wiejski.  Do gminy, oprócz miasta Brzeszcze, należy pięć sołectw: Jawiszowice, 
Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice i Zasole. 
 Liczba ludności w Gminie Brzeszcze utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie. Na 
przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można jednak spadek liczby osób w wieku 
produkcyjnym. Na względnie stałym poziomie jest odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym 
(dzieci w wieku   0 – 17 lat), wzrasta natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. 
Dynamikę tą w latach 2014 - 2016 pokazuje poniższa tabela: 
 
Tabela nr 1. Liczba mieszkańców Gminy Brzeszcze w latach 2014 – 2016. (opracowano 
na podstawie danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz danych z Ewidencji Ludności) 
 

 
Mieszkańcy 

Rok 

2014 2015 2016 

ogółem  21 710 21 587 21 525 

W wieku 
przedprodukcyjnym 
(0 -17 lat) 

 3 777  3 760  3 773 

W wieku produkcyjnym 14 034 13 817 13 639 

W wieku 
poprodukcyjnym 

 3 899  4 043  4 113 

 
Według stanu na dzień 31.12.2016 roku, w Gminie funkcjonują 2423 rodziny, w tym 

164 wielodzietne, tj. liczące 3 i więcej dzieci. Szczegółowy podział struktur rodzin prezentuje 
poniższa tabela. 
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Tabela nr 2. Wykaz rodzin z terenu Gminy z podziałem na liczbę posiadanych dzieci 
(opracowano na podstawie danych Ewidencji Ludności – stan na 31.12.2016) 
 

Typ rodzin Ilość 

Rodziny z 1 dzieckiem 1329 

Rodziny z 2 dzieci 930 

Rodziny z 3 dzieci 146 

Rodziny z 4 dzieci 16 

Rodziny z 5 dzieci 1 

Rodziny z 6 dzieci i więcej 1 

Łącznie: 2423 

 

Rodzina to mała grupa społeczna szczególnego rodzaju, charakteryzująca się silnymi 
więzami emocjonalnymi i formalnymi istniejącymi pomiędzy jej członkami. Opiera się ona na 
dwóch rodzajach więzi: małżeństwie i pokrewieństwie. Mówimy o niej również jak o grupie 
pierwotnej, ponieważ należymy do niej od momentu narodzin aż do śmierci, bez względu na 
to czy tego chcemy czy nie. Rodzina jest także grupą formalną mającą określoną prawnie 
strukturę, cele i normy, w ramach funkcjonuje w społeczeństwie. 

Według definicji wskazanej w art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 których marca 2004 roku 
o pomocy  społecznej rodzina określana jest jako „osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. 

Niemal 60% rodzin z dziećmi w gminie Brzeszcze objętych wsparciem Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Brzeszczach wykazuje jako powód ubiegania się o pomoc bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Dzieci wymagają szczególnej troski i ochrony zarówno ze strony rodziny, jak i instytucji polityki 
społecznej w zakresie ochrony ich praw, wyrównania szans życiowych i minimalizowania               
negatywnych skutków w przypadku wystąpienia ryzyka życiowego. 

Skuteczne wspieranie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
jest niezwykle ważne w przypadku rodzin, które wykazują deficyty w tym zakresie, bowiem 
dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się 
w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości i zrozumienia. 

Punktem wyjścia do określenia celów kolejnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Brzeszcze jest analiza danych o rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach oraz danych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Brzeszcze na lata 2016 – 2021. 
 Na przestrzeni trzech lat 2014 – 2016 zauważa się spadek liczby rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym z pracy socjalnej zarówno w ilości rodzin jak i odsetka tych rodzin  
w stosunku do liczby mieszkańców Gminy (tabela nr 3). Podobnie rzecz ma się z ilością rodzin 
posiadających dzieci (w tym rodzin niepełnych) oraz rodzin emerytów i rencistów, 
a korzystających z pomocy społecznej – ich liczba na przestrzeni ostatnich trzech lat maleje 
(tabela nr 4). 
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Tabela nr 3. Liczba rodzin/osób objętych pomocą społeczną (opracowano na podstawie 
danych sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 
Rok 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej / Liczba osób w rodzinach 

 
332/803 

 
294/678 

 
262/576 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 432 349 330 

W tym wyłączną pracą socjalną 132 106 113 

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej w stosunku do liczby 
mieszkańców Gminy 

 
3,70 % 

 
3,14 % 

 
2,68 % 

 
Tabela nr 4. Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej (opracowano na podstawie 
danych sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 
Typ rodziny 

 
Rok  2014 

 
Rok  2015 

 
Rok  2016 

 
Rodziny z dziećmi 

 

 
161 

 
141 

 
127 

w tym z 1 dzieckiem 58 41 50 

2 dzieci 66 70 51 

3 dzieci 28 24 20 

4 i więcej dzieci 9 6 6 

 

 
Rodziny niepełne 

 

 
70 

 
67 

 
48 

w tym z 1 dzieckiem 29 25 20 

2 dzieci 24 28 18 

3 dzieci 12 13 8 

4 i więcej dzieci 5 1 2 

  

 
Rodziny emerytów 

 

 
73 

 
72 

 
67 

 
 
 Zmienia się odsetek osób w podziale związanym z powodem korzystania z pomocy 
społecznej. Wśród powodów, dla których rodziny korzystają z pomocy społecznej w 2016 r., 
najczęściej wymienia się długotrwałą chorobę, w dalszej kolejności ubóstwo i bezradność 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (tendencja malejąca na przestrzeni ostatnich trzech 
lat). Zaobserwować można wzrost ilości osób z problemem niepełnosprawności i bezdomności, 
a spadek w przypadku bezrobocia. Dynamikę na tym polu obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 5. Powody ubiegania się o pomoc społeczną (opracowano na podstawie danych 
sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

Powód ubiegania się o pomoc 
społeczną 

Liczba rodzin w danym roku 

2014 2015 2016 

Ubóstwo 228 193 167 

Bezdomność 24 25 27 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
i wielodzietności 

69 58 42 

Bezrobocie 169 138 94 

Niepełnosprawność 122 124 129 

Długotrwała choroba 203 190 177 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
- wychowawczych 

173 151 152 

Przemoc w rodzinie 8 3 4 

Alkoholizm 72 61 51 

Narkomania 2 0 0 

Opuszczenie zakładu karnego 6 4 6 

 
 Wśród finansowych świadczeń pomocy społecznej kierowanej do rodzin należy 
wymienić zasiłki celowe i pomocy w naturze, zasiłki okresowe, program "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania". 
 Jeśli chodzi o program dożywiania to zauważyć należy, że na przestrzeni lat 2014 – 2016  
zmniejszyła się ilość osób objętych tym programem (tabela nr 6). 

Utrzymuje się przewaga liczby osób spożywających posiłki w stosunku do liczby osób, 
które otrzymują zasiłki na zakup żywności. Program jest współfinansowany przez budżet 
Państwa i będzie kontynuowany w latach 2018 – 2020. 
 
Tabela nr 6. Świadczeniobiorcy „Programu dożywiania” (opracowano na podstawie danych 
sprawozdań resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 
Świadczeniobiorcy 

Liczba osób 

Posiłki Zasiłki 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Dzieci do 7 roku 
życia 

 
72 

 
60 

 
46 

 
36 

 
19 

 
2 

Młodzież do 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

 
172 

 
115 

 
105 

 
53 

 
52 

 
28 

 

Pozostałe osoby 19 18 20 129 55 57 

Razem 263 193 171 218 126 87 

 
 Koszty realizacji programu dożywiania stanowią znaczącą pozycję w wydatkach na 
świadczenia z pomocy społecznej. W ramach tego programu finansowane są wydatki na posiłki 
w szkołach, przedszkolach, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, wydatki na zasiłki na zakup 
żywności dla osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz dla dzieci w okresach  
wypoczynku zimowego i letniego. Kształtowanie się kosztów realizacji Programu w latach 2014 
– 2016  prezentuje poniższa tabela. 
 

Id: 0ADAC903-2B94-4F77-9618-C5B1F8ECFB33. Podpisany Strona 9



9 

 
Tabela nr 7. Wydatki z programu dożywanie (opracowano na podstawie danych sprawozdań 
resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 

2014 2015 2016 

Liczba 
osób 

wydatki Liczba 
osób 

wydatki Liczba 
osób 

wydatki 

UG UW UG UW UG UW 

Posiłki 263 51 770 76 219 193 38 614 78 722 171 25838 58800 

Zasiłki 218 24 894 37 266 126 24 448 36 671 87 26976 40320 

Doposażenie  – 0 0  – 0 0  – 0 0 

Razem  76 664 113 485  63 062 115 393  52814 99120 

ogółem  190 149  178 455  151934 

 
 Kolejną formą wsparcia finansowego rodzin są świadczenia rodzinne w postaci 
zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia wychowawcze i świadczenia z ustawy „Za 
życiem”. 

Jak prezentuje poniższa tabela (nr 8) liczba wypłacanych świadczeń dla rodzin wzrasta 
systematycznie na przestrzeni lat 2014 – 2016. 

Należy podkreślić, że wzrasta liczba rodzin, tym samym dzieci uprawnionych do zasiłku 
rodzinnego. 

Istotny jest wzrost liczby rodziców niepodejmujących/rezygnujących z zatrudnienia 
w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. 
 
Tabela nr 8. Liczba wypłaconych świadczeń (opracowano na podstawie danych sprawozdań 
resortowych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

  2014 2015 2016 

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych/dodatków do 
zasiłku rodzinnego 

 
 6 469/2508 

 
6 298/2589 

 
7 747/2997 

Liczba rodzin uprawnionych do zasiłków rodzinnych 343 348 463 

Liczba dzieci uprawnionych do zasiłków rodzinnych 634 656 852 

Liczba rodzin uprawnionych do dodatków do zasiłku 
rodzinnego 

299 316 387 

Liczba dzieci uprawnionych do dodatków do zasiłku 
rodzinnego 

550 577 699 

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

1713 1 800 1 656 

Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

 
104 

 
110 

 
90 

Liczba dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

 
141 

 
147 

 
120 

Liczba wypłaconych świadczeń  rodzicielskich  –  – 614 

Liczba osób uprawnionych do świadczenia  –  – 95 
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rodzicielskiego 

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych „500+”  –  – 15 192 

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia 
wychowawczego„500+” 

–  – 1339 

Liczba dzieci uprawnionych do  świadczenia 
wychowawczego „500+” 

 –  – 2705 

Liczba osób uprawnionych do  świadczenia  
pielęgnacyjnego 

39 43 50 

Liczba osób, którym wypłacono zasiłek pielęgnacyjny 388 374 382 

Liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia się dziecka „becikowego” 

 
180 

 
179 

 
167 

  
           Od 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca nowe świadczenia jakim są: świadczenie 
rodzicielskie, z którego skorzystało w 2016 r. 95 rodzin oraz świadczenie wychowawcze (500+), 
które w 2016 r otrzymało 1339 rodzin. 
 Od 2017 r. OPS Brzeszcze realizuje wypłatę świadczeń określonych w ustawie z dnia 
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na dzień 30.06.2017 r. 
wypłacono 4 jednorazowe świadczenia. Świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł matce 
lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie 
opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez 
względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim 
oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów. Podstawą do skorzystania z uprawnień 
jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
który: 
- posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, 
perinatologii lub neonatologii. 
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. 
 Asystent rodziny: 
- udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, 
- będzie mógł  rodzinę reprezentować przed instytucjami i urzędami, 
- udzieli wsparcia psychologicznego, 
- udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych , udzieli pomocy prawnej,   
- będzie rodzinę wspierał w realizacji codziennych obowiązków. 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny: 
- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 
- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom, 
- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 
- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie 
wolnego czasu, 
- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych, 
- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym, 
- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, 
- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, 
przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji, 
- pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy. 
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 Program pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gmina Brzeszcze 
realizuje od kilku lat. Pomoc przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych lub gdy rodzina jest niepełna. 
 Ilość uczniów objętych pomocą w tej formie w latach 2014 – 2016 obrazuje poniższa 
tabela. 

W latach 2014 – 2015 r. liczba uczniów korzystających z programu utrzymywała się na 
porównywalnym poziomie, natomiast w 2016 r. zauważa się spadek beneficjentów (jest to 
zapewne efekt wprowadzenia nowego świadczenia 500+ jako kolejnego finansowego elementu 
wsparcia rodzin z dziećmi). 
 
Tabela nr 9. Ilość uczniów objętych stypendium i zasiłkiem losowym z podziałem na okresy 
(opracowano na podstawie danych Gminnego Wydziału Edukacji oraz danych Ośrodka Pomocy 
Społecznej) 
 

okres 
ilość uczniów, którym przyznano 

stypendium 
ilość uczniów, którym wypłacono 

zasiłek losowy 

I – VI 2014 68 – 

IX – XII 2014 83 1 

I – VI 2015 68 5 

IX – XII 2015 82 – 

I – VI 2016 60 – 

IX – XII 2016 47 2 

  
 Według stanu na 31.12.2016 roku z Gminy Brzeszcze 41 dzieci wychowuje się w pieczy 
zastępczej, z czego dla 34 z nich ustanowiono rodzinę zastępczą, a 7 umieszczonych zostało 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
W stosunku do roku 2014 zauważa się zwiększenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy 
zastępczej. Z doświadczenia pracowników OPS Brzeszcze wynika, że bezpośrednim powodem 
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej nie jest bieda i ubóstwo lecz przede wszystkim 
alkoholizm rodziców i niejednokrotnie związana z tym zjawiskiem przemoc stosowana wobec 
dzieci, a co za tym idzie brak poczucia bezpieczeństwa. 
Kształtowanie się pieczy zastępczej w Gminie w latach 2014 – 2016 pokazuje poniższa tabela. 
 
Tabela nr 10. Liczba  dzieci  pozostających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Brzeszcze   
(opracowano na podstawie danych PCPR Oświęcim) 
 

 rok 

2014 2015 2016 

Liczba dzieci 
pozostających                    
w pieczy zastępczej 

29 
w tym 4 w placówce 

36 
w tym 4 w placówce 

41 
w tym 7 w placówce 
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Tabela nr 11. Liczba  dzieci za które gmina Brzeszcze ponosi częściową odpłatność  
(opracowano na podstawie danych  Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

 rok 

2014 2015 2016 

Liczba dzieci, za które Gmina 
Brzeszcze ponosi częściową 
odpłatność 

 
15 

 
17 

 
25 

 

  
 Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Brzeszcze zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosi odpłatność za 25 dzieci (zgodnie z 
poniższą tabelą). 
 
Tabela nr 12. Odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej w latach 2014 – 2016  (opracowano na podstawie danych Ośrodka Pomocy 
Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej) 
 

 
 

Rok 

Kwota odpłatności w złotych 

Łącznie Rodzina zastępcza Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza 

 
2014 57 708 20 191 37 517 

 
2015 106 596 40 155 66 441 

 
2016 134 754 66 048 68 706 

 
 Gmina Brzeszcze ponosi część odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej od 
2012 r. zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 
 Jak widać z powyższych tabel (nr 10 i nr 11) ilość dzieci w kolejnych latach wzrasta, co 
powoduje wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę (tabela nr 12). Zaznaczyć trzeba, że 
wysokość odpłatności wzrasta też wraz wydłużającym się okresem pobytu dzieci w pieczy 
(w pierwszym roku 10% kosztu pobytu, w drugim roku 30 %, od trzeciego roku i powyżej 50 % 
kosztu odpłatności). 
 Koszt pobytu dzieci umieszczonych przed 2012 r. pokrywany jest ze środków budżetu 
państwa (świadczenia wypłacane przez PCPR). 
 
 W czerwcu 2016 roku przyjęty do realizacji został   Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  dla  Gminy Brzeszcze na lata 2016- 2021, którego 
utworzenie stanowiło wykonanie zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 
 Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2014 – 2016 
obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 13. Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2016 (opracowano na podstawie 
danych Ośrodka Pomocy Społecznej) 
 

Rok 2014 2015 2016 

Liczba interwencji 38 23 42 

Liczba Niebieskich Kart 19 20 20 

 
 Kształtowanie się wydatków na realizację Gminnego Programu na przestrzeni trzech 
ostatnich lat pokazuje tabela nr 14. 
 
Tabela nr 14. Wydatki na realizację Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2014 – 2016 (opracowano na podstawie danych Ośrodka 
Pomocy Społecznej) 
 

Wydatki 2014 2015 2016 

Ogółem – budżet gminy 56 797,54 57 016,53 60 595,65 

 
 Zjawisko przemocy diagnozowane przez OPS w kolejnych latach utrzymuje stabilną 
tendencję. Następuje natomiast wzrost kosztów realizacji Programu wynikający z liczby osób 
objętych programem profilaktycznym.  
 W ramach Programu w kolejnych latach funkcjonowała i nadal funkcjonuje gminna 
infolinia dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Dzwoniąc 
pod numer telefonu: 668–994–230, mieszkańcy Gminy mogą otrzymać podstawowe 
informacje  o możliwościach otrzymania pomocy i interwencji kryzysowej. 
 Przemoc w rodzinie jest wielowymiarowym i złożonym zjawiskiem, dlatego aby 
dzielnicowi, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, pracownicy socjalni 
i inni specjaliści właściwie je diagnozowali i podejmowali efektywne działania, konieczna jest 
stała współpraca.   
  

W 2014 r.  odbyło się 10 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i 21 spotkań w grupach 
roboczych poświęconych konkretnym przypadkom wystąpienia przemocy, natomiast w 2015 r.  
odbyło się 8 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i 19 spotkań w grupach roboczych, 
a w 2016 r.  – 10 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i 20 spotkań w grupach roboczych. 
Specjaliści uczestniczyli też w 3 spotkaniach superwizyjnych i 2 szkoleniach. 
 Zrealizowano program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 6 w Brzeszczach. 
W 2014 r. wzięło w nim 191 uczniów z ośmiu klas, w 2015 r. 224 uczniów z dziesięciu klas 
i w 2016 r.  209 uczniów z  dziesięciu klas. 
Zajęcia miały charakter warsztatowy, prowadzone były wspólnie przez pedagoga szkolnego 
i pracownika socjalnego. Wyjaśniano jakie mogą być przyczyny zachowań przemocowych, 
gdzie można uzyskać pomoc. Prowadzący odnosili się do wypowiedzi uczniów, uzupełniali je, 
wyjaśniali wątpliwości. 
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III. Analiza SWOT  w zakresie wsparcia rodziny w Gminie Brzeszcze 
 

S 
(zasoby wewnętrzne – silne strony) 

W 
(ograniczenia wewnętrzne – słabe strony 

 

Dobrze funkcjonujące w Gminie instytucje 
i organizacje z obszaru polityki społecznej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym Klub 

Integracji Społecznej, 3 mieszkania chronione, 
Centrum Wolontariatu, wsparcie 

specjalistyczne – prawne, psychologiczne, 
terapeutyczne, asystenci rodziny) 

Punkt Konsultacyjno–Terapeutyczny (m.in. 
poradnictwo psychiatryczne dla dzieci), 

Punkt Wsparcia Informacji i Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Problemem Przemocy w Rodzinie 

przy OPS (zintegrowany system 
przeciwdziałania przemocy w Gminie: 

infolinia, zespół interdyscyplinarny , program 
psychoterapeutyczny dla osób stosujących 

przemoc) 

Pełnomocnik Burmistrza Brzeszcz 
ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 

Policja, Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Poradnia Leczenia 

Uzależnień, Dzienny Oddział Terapii, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat 

Terapii Zajęciowej, Świetlica Terapeutyczna Dla 
Dzieci Niepełnosprawnych w Jawiszowicach 

przy Fundacji Brata Alberta, Fundacja Pomocy 
Społecznej, Placówka wsparcia dziennego 

o charakterze opiekuńczym w Jawiszowicach, 
świetlice środowiskowe przy OK, 

Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych "Olimp", Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej"Remedium" 
(pielęgniarki środowiskowe i położne), grupy 
robocze ds. wsparcia rodziny, obszar działania 

Fundacji "Muszkieterowie" 

realizacja programów edukacyjnych i 
profilaktycznych   prelekcje  w szkołach  np. nt. 

cyberprzemocy,  odpowiedzialności prawnej 
nieletnich,  przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej (OPS Brzeszcze,  Komisariat Policji 
w Brzeszczach), 

infrastruktura sportowa (m. in. hala 
sportowa, basen, boisko wielofunkcyjne w 

Przecieszynie, skatepark, boiska sportowe LKS) 

 

ograniczone zasoby lokalowe w Gminie 

ograniczona ilość mieszkań komunalnych 

ograniczona ilość mieszkań socjalnych 

brak placówki wsparcia dziennego 
o charakterze socjoterapeutycznym 

brak zainteresowania osób chcących pełnić 
funkcję rodziny zastępczej, rodziny wspierającej 

lub  rodzinnych domów dziecka 

obecność zjawiska wyuczonej / dziedziczonej 
bezradności rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 

niska świadomość i gotowość społeczna                   
w zakresie wspierania rodziny 

niewystarczająca oferta spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

ze strony organizacji pozarządowych, 
samorządów osiedlowych, 
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działania na rzecz społeczności lokalnej                   
– współpraca OK – OPS – Samorządy, koła  
gospodyń wiejskich  (m.in. pikniki, festyny, 

wydarzenia okolicznościowe), 

praca instytucji metodą projektów, zgodność 
ze strategiami krajowymi, wojewódzkimi, 

powiatowymi. 

infrastruktura oświatowa (1 żłobek –  
niepubliczny ,6 przedszkoli – w tym 

2niepubliczne, 6 szkół podstawowych – w tym 
1 niepubliczna, 2 gimnazja (do wygaszenia), 1 

szkoła ponadgimnazjalna, 1 szkoła dla 
dorosłych kształcąca w trybie wieczorowym i 

zaocznym, oferująca kursy zawodowe) 

duży poziom informatyzacji Gminy 

cykliczne programy edukacyjne w szkołach 

profesjonalizm kadry – wiedza 
i doświadczenie 

O 
(zasoby zewnętrzne -szanse) 

T 
(ograniczenia zewnętrzne – zagrożenia) 

 

 

ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, 

współpraca z placówkami powiatowymi: 
PCPR, placówki opiekuńczo wychowawcze, 
sąd - kuratorzy, Komenda Powiatowa Policji 

możliwość aplikowania o środki 
zewnętrzne(krajowe, europejskie, 

wojewódzkie) – dofinansowanie programów 

Lokalna Grupa Działania – Dolina Soły 

program 500+, ustawa "Za życiem" 

żywność FEAD, 

rozwój wolontariatu 

lokalny rynek pracy ( sklepy 
wielkopowierzchniowe, 

mikroprzedsiębiorcy, 

 

niekorzystne tendencje demograficzne 

niespójne i ciągle zmieniające się przepisy 
prawa, 

obecność zjawisk tj: atomizacja rodziny, 
osłabienie  autorytetu i więzi rodzinnych, 

międzypokoleniowych, hermetyzacja rodziny, 
mechanizm odpowiedzialności zbiorowej, 

przerzucanie odpowiedzialności za 
wychowanie i edukację dzieci na państwo i 

instytucje 

wzrost kosztów utrzymania rodziny 

brak świadomości na temat zagrożeń 
dotykających dzieci 

brak możliwości zaspokojenia uzasadnionych 
potrzeb mieszkaniowych 

cedowanie nowych zadań na samorządy bez 
wsparcia finansowego 

rosnące zapotrzebowanie na usługi 
społeczne w związku ze starzeniem się 

społeczeństwa 
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IV. Cel główny, cele szczegółowe, projekty 
 
Cel główny: 
 

 Stworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu 
funkcji rodziny 

 
Cele szczegółowe: 
 
1. Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa. 
2. Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin. 
3. Wzrost poczucia wartości rodziny wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze. 
4. Wzrost integracji różnych form wsparcia specjalistycznego na rzecz rodzin w kryzysie  oraz 
rodzin , w których członkami są osoby niepełnosprawne. 
5. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 
 
 
V. Projekty w odniesieniu do celów szczegółowych zostały ujęte w tabeli. 
 
Cel szczegółowy I : 
 
 Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa 
 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy 

 
I.1 

Wsparcie finansowe 
rodzin  w ramach 

pomocy społecznej 

– ilość rodzin z problemem                     
ubóstwa objętych pomocą 
OPS   w ciągu danego roku 

2018– 2020 –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

 
I.2 

Współfinansowanie 
pobytu dzieci w  
przedszkolach 

z rodzin 
wymagających 

wsparcia 
 

– liczba dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia,  
korzystających z edukacji 

przedszkolnej 

2018– 2020 –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
–  jednostki 

oświatowe z terenu 
Gminy 

 

 
I.3 

Realizacja 
„Programu 

dożywiania” oraz 
wsparcie rodzin 

żywnością z Banku 
Żywności 

– liczba dzieci objętych 
pomocą w formie 

dożywiania w czasie roku 
szkolnego 

– liczba dzieci objętych 
zasiłkami dla uczniów 

w okresie wakacji i ferii 
- liczba wydanych 

skierowań 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
- organizacje 

pozarządowe z terenu 
gminy 
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I.4 

Pomoc materialna 
o charakterze 
socjalnym dla 

uczniów: stypendia 
szkolne i  zasiłki 

szkolne 

– liczba dzieci objętych 
wsparciem w formie 

stypendium szkolnego 
w ciągu roku 

2018– 2020 –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

 
I.5 

Realizacja 
państwowego 

systemu wsparcia 
rodzin 

wychowujących 
dzieci 

– liczba rodzin i dzieci 
objętych wsparciem      
w formie: świadczeń 

rodzinnych ,świadczeń 
wychowawczych, świadczeń  

z funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń 

"Za życiem", 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

 
 
Cel szczegółowy II: 
 
            Wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin 
 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy 

 
II.1 

Warsztaty edukacyjne 
kompetencji 
rodzicielskich 

– liczba warsztatów 
– liczba spotkań  w ramach 

warsztatów 
– liczba uczestników 

2018– 2020 – jednostki oświatowe 
z terenu Gminy 

- Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Brzeszczach 

 
II.2 

Wsparcie rodzin    
niewydolnych 
wychowawczo 

pomocą asystenta  
lub pomocą rodziny 

wspierającej 

– liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 

- liczba rodzin objętych 
wsparciem rodziny 

wspierającej 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

 
II.3 

Monitorowanie 
sytuacji rodzin 
z problemem 
bezradności 
opiekuńczo 

– wychowawczej 

– liczba dzieci objętych 
wsparciem z tytułu 

bezradności w sprawach 
opiekuńczo                                  

– wychowawczych 

2018– 2020 –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
– Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna w 

Brzeszczach 
– jednostki oświatowe 

z terenu Gminy 

 
II.4 

Kształtowanie 
prawidłowych 

wzorców społecznych 
dzieci z rodzin 

– liczba wolontariuszy 
 

–  liczba dzieci objętych 
wsparciem 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach, w tym 
Centrum Wolontariatu 
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dysfunkcyjnych 
poprzez współpracę 
z wolontariuszami – 
program „ Starszy 

brat- starsza siostra 

wolontarystycznym  
–jednostki oświatowe 

z terenu Gminy 
 
 

 
II.5 

Utworzenie placówki 
wsparcia dziennego o 

charakterze 
socjoterapeutycznym 

–  utworzenie 1 placówki 
– liczba dzieci 

uczestniczących 
w zajęciach w placówce 

2018– 2020 – Urząd Gminy 
w Brzeszczach 

– Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

 
II.6 

Zwiększanie szans 
edukacyjnych dzieci 

z problemami 
w nauce szkolnej 

–  liczba dzieci 
uczestniczących 

w zajęciach 
wyrównawczych 

 

2018– 2020 – pedagodzy szkolni 
– Poradnia 

Psychologiczno 
Pedagogiczna 

– placówka wsparcia 
dziennego o 
charakterze 
opiekuńczo-

wychowawczym 
 – asystenci rodziny 

 
 
Cel szczegółowy III: 
 
               Wzrost poczucia wartości rodziny wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze 
 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy 

III.1 Zachęcanie do 
różnorodnych form 

aktywności   
w ramach wolnego 

czasu   

– ilość imprez 
integracyjnych 

2018– 2020 –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach                   
(w tym CW i KIS) 
– Urząd Gminy                 
w Brzeszczach 

– Ośrodek Kultury 
w Brzeszczach 
– samorządy 

osiedlowe 
- sołectwa 

III.2 Promocja i realizacja 
programu „ Karta 

Dużej Rodziny” 

–  liczba wydanych Kart 
Dużej Rodziny w ciągu 

roku 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
– Urząd Gminy 
w Brzeszczach 
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III.3 Integracja 
międzypokoleniowa 

–  liczba projektów 
–  liczba uczestników 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
–  jednostki       
oświatowe 

– grupy nieformalne 
– organizacje 
pozarządowe 

 
 
Cel szczegółowy IV: 
 

Wzrost integracji różnych form wsparcia specjalistycznego na rzecz rodzin w kryzysie oraz 
rodzin , w których członkami są osoby niepełnosprawne 

 
 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy 

IV.1 Kontynuacja 
systemowego – 

interdyscyplinarne-
go wsparcia rodzin 

będących w sytuacji 
kryzysowej, 
dotkniętych 
przemocą 

–  liczba niebieskich kart 
–  liczba posiedzeń 

Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

– liczba osób 
korzystających z punktu 

wsparcia i pomocy 
–  liczba posiedzeń grup 
roboczych w ramach NK 
–  liczba posiedzeń grup 

roboczych w ramach  
wsparcia rodziny 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
–  Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

"Remedium"  
(pielęgniarki 

środowiskowe                    
i położne), 
–  Zespół 

Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 
– Komisariat Policji 

w Brzeszczach 
– Gminna Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 
– Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej przy 
Sądzie Rejonowym w 

Oświęcimiu 
– pedagodzy szkolni 

IV.2 Stymulowanie 
rozwoju osób 

niepełnosprawnych 
w tym m.in. 

-wsparcie kobiet                 
w ciąży  i ich  rodzin 

– liczba osób 
korzystających ze wsparcia 

– liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny z ustawy „Za  

życiem” 

2018– 2020 –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
– Stowarzyszenie 

Rodziców na Rzecz 
Dzieci 
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z dziećmi  u których 
zdiagnozowano  

ciężkie                                 
i  nieodwracalne 
upośledzenie lub 

nieuleczalną 
chorobę w ramach 
ustawy „Za Życiem” 

-współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi 
pracującymi na rzecz 

osób 
niepełnosprawnych 

– liczba godzin  wsparcia 
– liczba wypłaconych 

świadczeń jednorazowych 
w ramach ustawy „Za 

Życiem” 
 
 

 

 

 

Niepełnosprawnych 
"Olimp" 

w Brzeszczach 
- Powiatowy 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi – Filia 

w Brzeszczach 
- Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 
w Jawiszowicach 

IV.3  Prowadzenie 
kampanii 

informacyjnej na 
temat oferty 

specjalistycznej 
pomocy na terenie 

gminy oraz 
aktualizowanie 

informacji 

–  liczba broszur 
informacyjnych 

2018– 2020 – Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 
 

 
 
Cel szczegółowy V: 
 

Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej 
 
 

Lp. Projekt Wskaźnik realizacji Termin Realizatorzy 
 

1. Współpraca                       
z powiatowym 
koordynatorem 

pieczy zastępczej 
oraz udział                        

w zespołach 
okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

umieszczonego w 
pieczy 

 
–  liczba spotkań zespołów 

 
2018 – 2020 

 
–   Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Brzeszczach 

–  Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
w Oświęcimiu 

2 Działania na rzecz 
rodziców dzieci 
umieszczonych                  

w pieczy zastępczej 
lub  zagrożonych 
umieszczeniem                

w pieczy,  w tym: 

 
–   ilość spotkań zespołów 

zadaniowych 
–  ilość osób które podjęły 

współpracę z OPS 
–   ilość spotkań Akademii 

Rodzicielskiej 

 
2018 – 2020 

 
–  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Brzeszczach 

- Urząd Gminy  w 
Brzeszczach 
– instytucje 
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pomoc socjalna ,  
poradnictwo 

specjalistyczne, 
wsparcie 

edukacyjne, 

–  liczba dzieci, które 
powróciły do rodziny 

biologicznej 
- liczba rodzin 
wspierających 

 

i organizacje 
wspierające rodziny, 

  

 
 

 

VI. Adresaci Programu 

 

 Gminny Program wspierania rodziny dla gminy Brzeszcze na lata 2018-2020 adresowany 

jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze, w szczególności rodzin 

doświadczających problemów opiekuńczo – wychowawczych. 

 

 

VII. Przewidywane efekty 

 

 W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących 

efektów: 

 zwiększenie integracji rodzin z terenu Gminy Brzeszcze, 

 zahamowanie wzrostu liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 

 zwiększenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz aktywizacja społeczna 

rodziców, 

 zintegrowanie  działań  na  rzecz  dzieci  i  rodzin, zagrożonych  wykluczeniem 

społecznym, 

 

VIII. Realizatorzy Programu 

 

 Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy 

współpracy z instytucjami i organizacjami: 

 Urząd Gminy w Brzeszczach, 

 Jednostki oświatowe z terenu Gminy Brzeszcze 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach, 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Ośrodek Kultury w Brzeszczach, 

 Komisariat Policji w Brzeszczach, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" (pielęgniarki środowiskowe 

i położne). 
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IX. Źródła finansowania 

 

         Zadania trzyletniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na  

2018-2020 będą realizowane i wdrażane etapowo zgodnie z założonym terminarzem i 

możliwościami finansowymi Gminy. Środki pochodzić będą głównie z budżetu Gminy 

Brzeszcze. Zadania ujęte w Programie mogą być także finansowane z innych źródeł 

przewidzianych prawem. 

 

X. Monitoring i Ewaluacja 

 

 Monitoring będzie przeprowadzany celem określenia stopnia realizacji „Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2018 – 2020” i optymalizacji dalszych działań. 

Przedmiotem monitoringu będzie termin realizacji poszczególnych projektów oraz ich 

wskaźniki. Monitoring będzie prowadzony jeden raz w ciągu roku w latach realizacji programu 

tj. w latach  2018 – 2020. 

 

                            Celem ewaluacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata  

2018 - 2020” będzie ocena jego skuteczności i efektywności oraz analiza realnego wpływu 

Programu na zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb. Badanie ewaluacyjne Programu będzie 

przeprowadzone na koniec jego realizacji. Za kryteria ewaluacji przyjmuje się: skuteczność, 

trafność, efektywność, użyteczność i trwałość projektów. 

 

XI. Podsumowanie 

 

 Gmina Brzeszcze od wielu lat realizuje działania związane z pomocą na rzecz rodzin 

i dzieci. Zdiagnozowane potrzeby rodzin wymagają dalszego wspierania w realizacji założonych 

celów. Wskazane jest  kontynuowanie zintensyfikowanych działań interdyscyplinarnych 

mających na celu wzmacniania zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji rodziny. 

Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej 

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. 

Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i 

skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można zwiększyć jej 

szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i 

wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. 
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