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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  wpierania rodziny 
za rok 2016 na terenie Gminy Trzebinia oraz potrzeby 

wynikające  z realizacji zadań

Rada Gminy Trzebinia Uchwałą Nr XX/215/VI/2012 z dnia 30 marca  2012 roku  
wyznaczyła  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini do realizacji zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej.(Dz.U. 
Nr  149 poz. 887., z dnia 9 czerwca 2011r. 
Powyższa ustawa nakłada na gminę działania mające  zapewnić wsparcie dla 
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, które polegają w szczególności na :

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w 
rodzinie

• wzmacnianie roli  i  funkcji w rodzinie
• rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny
• podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 

rodziny
• pomoc w integracji  rodziny
• przeciwdziałanie marginalizacji i  degradacji społecznej rodziny
• dążenie do reintegracji rodziny.

 
Wspieranie jest  prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece 

i  wychowaniu dziecka. Działania te winny być prowadzone za zgodą i z aktywnym 
udziałem rodziny po uwzględnieniu zasobów własnych oraz źródeł wsparcia  
zewnętrznego. 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i  wychowaniem 
w placówce wsparcia dziennego, którą to może prowadzić gmina lub podmiot 
któremu gmina zleciła realizacje tego zadania.  

Gmina jest zobowiązana do współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka,  placówce opiekuńczo- wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej  lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym.  

I. Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań 
wynikających  z  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie 
pieczy  zastępczej  (Dz.U.  Nr  149  poz.  887),  realizuje  zadania  mające  na  celu 
wspieranie rodziny m.in. poprzez;
A/  zatrudnienie asystentów rodziny,
B/ współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,
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C/ prowadzenie pracy socjalnej, 
D/ prowadzanie grup samopomocowych i grup wsparcia (grupa edukacyjno -  
samopomocowa dla matek),
E/ prowadzenie poradnictwa specjalistycznego :  w tym  psychologicznego, 
prawnego i  socjalnego.  

W  2013  roku  został  przygotowany  trzyletni  „Gminny  Programu  Wspierania 
Rodziny  na  lata  2014  -  2016”.  Na  sesji  rady  miasta  w  dniu  22  listopada  2013r. 
Uchwałą  Rady  Miasta  nr  XLIV/459/VI/2013  w  Trzebini  został  przyjęty  do 
realizacji.  Program  pw  został  pozytywnie  oceniony  przez  członków  Zespołu 
Koordynującego,  na  podstawie  doświadczeń,  analizy  i  sprawozdań  z  realizacji  
programu  przygotowano  kolejny  trzyletni  „Gminny  Program  Wspierania  Rodziny 
na  lata  2017  –  2019”,  który  został  przedstawiony  na  posiedzeniu  Zespołu  
Koordynującego w dniu 15.11.2016r. 
Program  został  na  sesji  rady  miasta  w  dniu  30  grudnia   2016r.  Uchwałą  Rady 
Miasta nr XXVIII/364/VII/2016 w Trzebini  przyjęty do realizacji.  

I.A. Asystenci rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej został  wyznaczony jako jednostka organizacyjna 
gminy  do  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  
wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 poz.  575 ze zm.).  
W ramach  realizacji  zadania  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Trzebini  zatrudniał  na  
podstawie umowy o pracę (zadaniowy czas pracy)  trzech asystentów rodzin,  którzy 
podjęli  pracę  z  32 rodzinami.  Na sfinansowanie  części  ich  wynagrodzenia  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  pozyskał  środki  w  kwocie   45  000,00  zł  w ramach 
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy. 

Praca asystenta w roku 2016 koncentrowała się głównie na:
- pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,
- wzmacnianie kompetencji rodziców,
- pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,
- pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,
- pomoc w poszukiwaniu pracy,
- pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
- doradztwo w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomoc w planowaniu budżetu rodzinnego,
-  pomoc  w  wyrobieniu  nawyków  higienicznych  i  utrzymywaniu  czystości  w 
najbliższym otoczeniu,
-  prowadzenie  zbiórek  odzieży,  zabawek  i  sprzętów  gospodarstwa  domowego  na 
rzecz rodziny.

Realizowane funkcje asystenta rodziny:
- funkcja wsparcia psychologiczno-emocjonalna,
- funkcja diagnostyczno-monitorująca,
- funkcja opiekuńcza,
- funkcja doradcza,
- funkcja wychowawcza,
- funkcja motywująco-aktywizująca,
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- funkcja koordynacji działań skierowanych na rodzinę.

W  celu  wykonywania  swoich  zadań  asystenci  rodziny  współpracowali  z 
psychologami  i  pedagogami  szkół,  policją,  pracownikami  socjalnymi,  kuratorami,  
terapeutami,  pracownikami  PCPR  oraz  PUP.  Współpracowali  z  Zespołem 
Interdyscyplinarnym  oraz   uczestniczyli   w  spotkaniach  grupy  roboczej.  Raz  w 
miesiącu  asystenci  spotykali  się   na  zebraniach  z  udziałem  kierownika  Zespołu  
Profilaktyki i Terapii  Rodzin oraz konsulatem do spraw wspierania rodziny.

Asystenci rodzin prowadzą dokumentację obejmującą:
- kartę informacji o rodzinie,
- plan pracy z rodziną,
- kartę działań asystenta rodziny,
- okresową ocenę sytuacji rodziny.

Statystyka dotycząca rodzin objętych wsparciem asystenta 

W 2016  roku  łącznie  z  pomocy  w  formie  asystenta  skorzystało  38  rodzin.  Z 
19 rodzinami współpraca została zakończona ze względu na:
- zaprzestanie współpracy przez rodzinę ( 5 rodzin),
- zrealizowanie zakładanych celów pracy z rodziną ( 8 rodzin),
- ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – poza Gminę Trzebinia ( 4 rodziny),
- ze względu na brak efektów pracy ( 2 rodziny).
Wszystkie  z  objętych  rodzin  były  rodzinami  biologicznymi.  Liczba  dzieci  w  nich  
przebywających wynosiła 85.

Charakterystyka  rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny:
Ilość rodzin u których występuje problem alkoholowy – 19
Ilość rodzin u których występuje problem przemocy domowej - 14
Ilość rodzin korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej – 35
Ilość rodzin u których występuje problem bezrobocia – 27
Ilość rodzin u których występuje niepełnosprawność – 9  (fizyczna, psychiczna)
Ilość rodzin posiadających nadzór kuratora - 26

I.B. Współfinansowanie pobytu dziecka w zastępczych 
formach opieki

 
W  ramach  realizacji  zadania  związanego  ze  wspieraniem  rodziny  Ośrodek 

poniósł  koszty  związane  ze  współfinansowaniem  pobytu  22  dzieci  w  systemie 
pieczy zastępczej ( 8 osób przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 
1  w  rodzinnym domu dziecka,  9  w rodzinach  zastępczych).  Zgodnie  z  ustawą  jest  
to zadanie własne gminy. W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel kwotę 
90 498 zł.
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I.C. Praca socjalna 

Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne

Podstawowym   zadaniem   pracownika   socjalnego  jest   rozpoznawanie 
potrzeb  osób  i  rodzin  poprzez  wywiad  środowiskowy,  którego  celem jest  ustalenie 
sytuacji  materialnej,  rodzinnej,  zdrowotnej  oraz  prowadzenie  szeregu  działań 
zmierzających  do  sytuacji,  w  której  osoby  te  nie  będą  wymagały  zewnętrznego  
wsparcia.
Pracownik  socjalny  może  zawierać  z  podopiecznym  oraz  jego  rodziną  kontrakt 
socjalny.  Kontrakt  socjalny jest  „..  pisemną umową zawartą  z  osobą ubiegającą  się 
o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie  
podejmowanych  działań  zmierzających  do  przezwyciężenia  trudnej  sytuacji 
życiowej osoby lub rodziny” (art.  6 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej).

Wykonywanie  pracy  pracownika  socjalnego  wymaga  profesjonalnego 
wykształcenia,  przygotowania  praktycznego  oraz  teoretycznego  z  zakresu  wielu 
dziedzin  min.  pracy  socjalnej,  przeciwdziałania  bezrobociu,  znajomości  przepisów 
prawa, umiejętności negocjowania oraz wsparcia psychologicznego podopiecznych.  
Zawód  ten  wymaga  odporności  psychicznej,  umiejętności  działania  w  sytuacjach 
trudnych,  a  nawet  zagrażających  zdrowiu  i  życiu.  Osoby,  do  których  pracownik  
dociera   podczas  wywiadów  środowiskowych  są  często   sfrustrowane,  bezradne  i  
rozgoryczone.  Oczekują  od  nas  pomocy,  nie  zawsze  finansowej.  Pracownicy 
udzielają  wsparcia  psychicznego,  wskazują grupy,  organizacje  lub instytucje,  które  
są  w  stanie  tej  osobie  pomóc.  Pracownicy  socjalni  pomagają  w  łagodzeniu  
konfliktów rodzinnych.  Takie  działanie  nazywane   pracą  socjalną,  nie  ma  swojego 
odzwierciedlenia  w  dokumentacji  i  jest  niewymierne.  Jest  to  wiele  godzin  pracy 
poświęconych  na  udzielaniu  porad,  informacji,  pomocy  w  załatwianiu  spraw 
podopiecznych,  są  to  interwencje  osobiste  pracowników  w  ZUS,  PUP.,  Rejonie 
Energetycznym itp.
Z tej  formy pomocy korzystają  często osoby starsze,  niepełnosprawne, cierpiące na 
zaburzenia psychiczne lub niezaradne życiowo. 

Aby  dobrze  wykonywać  swoją  pracę  pracownicy  muszą  nieustannie 
pogłębiać  posiadaną  wiedzę  oraz  kształcić  w  sobie  szereg  umiejętności  tj .  
cierpliwość,  wyrozumiałość  oraz  łatwość  nawiązywania  kontaktów  z  różnego 
rodzaju podopiecznymi.

Efektem podejmowanych działań  w ostatnim roku jest  min.:
 rozwiązanie lub złagodzenie konfliktów domowych w 24 rodzinach,
 usamodzielnienie  32 rodziny,
 podjęcie pracy przez 36 osób,
 uregulowanie spraw mieszkaniowych przez  16 rodzin,
 uzyskanie przysługujących rodzinie świadczeń z innych źródeł niż pomoc 
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społeczna  przez  25  osób,
 uzyskanie alimentów przez  4 osoby,
 podjęcie leczenia odwykowego przez 12 osób.

I.D. Grupy Wsparcia

W  ramach  działań  edukacyjnych  w  2016  roku  kontynuowano  spotkania  „Grupy 
edukacyjno  –  samopomocowej  dla  matek”.  Uczestnikami  spotkań  były  matki,  
często  młode,  samotnie  wychowujące  dzieci,  mające  trudności  w  pełnieniu  ról  
rodzinnych  i  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego.  Powyższe  trudności 
spowodowane  były między innymi,  brakiem właściwego  przygotowania  do  życia  w 
rodzinie  oraz  odpowiednich  wzorców  pełnienia  ról  rodzinnych.  W  ubiegłym  roku 
odbyły się dwie edycje. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 18 kobiet.
Przedmiotem zajęć było: 
1. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

a/ wychowania i opieki nad dzieckiem, 
b/ organizacji wypoczynku w rodzinie,  
c/ roli matki i  ojca w wychowaniu dziecka.  

2. Nauka umiejętności nawiązywania życzliwych,  ciepłych relacji z dziećmi
    i   właściwego   okazywania uczuć.  
3. Przezwyciężenie poczucia bezradności (np.: wynikającego z samotnego
    rodzicielstwa). 
4. Praca nad rozbudzeniem ambicji,  budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
    i  własnej rodziny.
5. Rozpoznawanie własnych zachowań i  praca nad emocjami.  
6. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
7. Trening umiejętności społecznych ( trening budżetowy).
8. Trening umiejętności kulinarnych i trening umiejętności dbania o własny
    wygląd.  

Zajęcia te  przyczyniły się m. in. do: 
• podniesienia  wiary  we  własne  siły  i  możliwości  oraz  zwiększenia  poczucia  

ich własnej wartości;
• pogłębienia wiedzy w zakresie wychowania i  opieki nad dziećmi (stosowania  

kar i nagród wobec dzieci)  oraz komunikacji interpersonalnej;
• nabycia umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
• nabycia  umiejętności  organizacji  czasu  wolnego  i  prowadzenia  zdrowego 

stylu życia;
• zwiększenia  umiejętności  i  zaradności  prowadzenia  gospodarstwa 

domowego,  a  zwłaszcza  przygotowywania  we  własnym  zakresie  zdrowych  i 
tanich  posiłków  dla  całej  rodziny,  a  także  gospodarowanie  budżetem 
domowym, przygotowania stroików i ozdób świątecznych;

• poprawy relacji między członkami rodzin;
• pogłębienia wiedzy z zakresu przemocy domowej i jej  przeciwdziałania
• zwiększenia umiejętności w zakresie dbania o własny wygląd;
• nawiązaniu  nowych  znajomości  i  kontaktów  z  innymi  matkami  o  podobnych 

problemach.
Dla  uczetniczek i  dzieci  zorganizowano wycieczkę  do Ustronia  i  z wiedzanie  Parku 
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Leśnych  Niespodzianek  oraz  wycieczkę  do  Parku  Świętego  Mikołaja.  Dużym 
zainteresowaniem  cieszyło  się   rodzinne  spotkanie  wigilijne  w  Dworze 
Zieleniewskich  połączone  z  wizytą  Św.  Mikołaja  i  prezentami  dla  najmłodszych.  
Jak  wynika  z  ankiet  ewaluacyjnych  dla  matek  ważne  były   zajęcia  warsztatowe,  w 
tym:   kulinarne,  fryzjerskie,  warsztaty  wykonywania  ozdób  świątecznych  np.: 
pisanek,  stroików,  bombek  oraz  choinek.  Matki  wyrażały  zadowolenie  z 
możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych.

I.E. Poradnictwo specjalistyczne

Ośrodek  Pomocy Społecznej  systematycznie  rozwija  pomoc  w postaci  poradnictwa 
specjalistycznego,  która  jest  realizowana  m.in.  przez  pracowników  Zespołu 
Profilaktyki i Terapii  Rodzin. 
Do zadań Zespołu należy:
- udzielanie porad dotyczących problemów osobistych,                                          
-  prowadzenie terapii  indywidualnej i  rodzinnej,
- udzielanie porad i konsultacji w sprawach osobistych młodzieży,
- praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym,
  współuzależnieniem i przemocą domową,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia zaburzeń
  psychicznych,
- prowadzenie terapii  osób z zaburzeniami nerwicowymi,
- Stała współpraca z Zespołem Leczenia Środowiskowego Szpitala Powiatowego
  w Chrzanowie pracowników socjalnych Ośrodka w celu omówienia pracy
  socjalnej prowadzonej z osobami  chorymi psychicznie i ich rodzinami   objętymi
  oparciem społecznym, 
- obsługa "Telefonu Zaufania".

Tabela  poniżej  przedstawia  i lość  rodzin  objętych  poradnictwem 
specjalistycznym  oraz  ilość  udzielonych  porad,  wizytacji  środowiskowych  i  
prowadzonej pracy terapeutycznej przez pracowników Zespołu i radcę prawnego:

Praca Zespołu Profilaktyki i Terapii 
Rodzin

Liczba 

Ilość rodzin objętych pomocą Zespołu 399

1. Wizytacje środowiskowe 1211

     w tym u osób:

   z zaburzeniami psychicznymi  793

   z problemem alkoholowym 32

   z problemem wychowawczym 10
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Praca Zespołu Profilaktyki i Terapii 
Rodzin

Liczba 

   z problemami przemocy domowej 376

   Interwencje kryzysowe w środowisku 75

2. Konsultacje dla prac. socjalnych 78

3. Porady w sytuacjach    
    kryzysowych (rodziny)    

179

4. Praca terapeutyczna 
     z powodu:

179

    uzależnień 41

    zaburzeń nerwicowych,psychicznych 36

    współuzależnienia i przemocy
    domowej - ofiary

57

    przemocy domowej - sprawcy 45

5. Poradnictwo prawne 155

6. Telefon zaufania 173

7. Pomoc w pisaniu pism   
    procesowych ( w tym leczenie bez  
    zgody, umieszczanie w DPS)

15

8. Zażegnane konflikty 36

9. Założone Niebieskie Karty przez 
OPS

17

I. F. Współpraca z Holenderską Fundacją 
Pomocy Dzieciom w Polsce

W  dniu  24.03.2016  r.  zostało  zawarte  porozumienie  pomiędzy  Gminą 
Trzebinia  a  holenderską  Fundacją  Pomocy  Dzieciom  w  Polsce  na  organizację 
wypoczynku  dla  dzieci  z  naszej  Gminy  w  Holandii.  Celem  współpracy  był  pobyt 
wakacyjny  dla  dzieci  w  zaprzyjaźnionych  rodzinach  holenderskich.  Zdobyte  w  ten  
sposób  doświadczenia  miały  stać  się  motywacją  do  polepszenia  własnej  sytuacji  i  
budowania dla siebie lepszej przyszłości poprzez kontynuowanie nauki.

W  ramach  realizacji  porozumienia  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   wyznaczył  
10  osobową  grupę  dzieci  w  wieku  od  9  do  12  lat,  spośród  rodzin  objętych 
wsparciem  pomocy  społecznej.          W  rodzinach  występowała  zła  sytuacja 
społeczno – materialna.
Dzieci  wraz  z  opiekunem  wyznaczonym  przez  Gminę  wyjechały  na  2  tygodnie  tj . 
od  12.08  –  27.08  2016  r.  w  okolice  Helmond,  gdzie  nocowały  u  zaprzyjaźnionych 
holenderskich  rodzin.  Dzieci  wraz  z  rodzinami  spotykały  się  na  wspólnych 
zajęciach  m.in.  w Parku Zabaw w Helmond,  na  zamku w Helmond,  parku rozrywki 
De  Efteling,  obiekcie  sportowym  skautów.   Całość  kosztów  pobytu  wraz  z  
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przejazdem i ubezpieczeniem pokrywała holenderska Fundacja. 
Pobyt  w  Holandii  był  udany,  dzieci  pozytywnie  oceniły  wyjazd,  od  goszczących 
ich  rodzin  otrzymały  szereg  prezentów.  Dla  niektórych  dzieci  był  to  pierwszy  
wyjazd wakacyjny w życiu.
Należy  nadmienić,  że  w  grudniu  ubiegłego  roku  Fundacja  dodatkowo  dla 
wszystkich  dzieci  przygotowała  bogate  paczki  mikołajkowe,  które  w  jej  imieniu 
zostały wręczone przez OPS.
Realizacja  porozumienia  wpisała  się  w  działania  podejmowane  przez  OPS  w 
zakresie  wsparcia  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji 
opiekuńczo  –  wychowawczej,  w  ramach  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie 
pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2016 poz. 575 ze zm.). 

II. Placówki wsparcia dziennego.  

Wsparcie dla rodziny na terenie gminy  prowadzone  jest  również przez  
placówki wsparcia dziennego funkcjonujące na terenie gminy Trzebinia.  Placówki 
wsparcia dziennego mogą funkcjonować jako   jednostki organizacyjne gminy i 
jako podmioty którym gmina zleca prowadzanie tego zadania.   W 2015 roku na 
terenie gminy funkcjonowały dwie placówki  o takim charakterze;
A/ Placówka Wsparcia Dziennego  - „Świetlica PLUS”. 
B/ Fundacja „Dobry Start”- Dzienny Ośrodek Młodzieżowy „W Gaju" .

II.A.  Placówka Wsparcia Dziennego  - „Świetlica PLUS”.

Placówka  występuje,  jako  jednostka  organizacyjna  Gminy.  Celem  Świetlicy 
jest  działalność  na  rzecz  dobra  publicznego  w  zakresie  wspierania  rodziny  w  
pełnieniu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.
Zapewnia  swoim  wychowankom  zajęcia  w  formie  opiekuńczej  dla  523 
podopiecznych.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11: 00 do 18: 00 w 
fil iach działających przy:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul.  24. Stycznia 47 w Trzebinia - Krystynów,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul.  Oś Gaj 39 w Trzebinia- Gaj, 
- Szkoła Podstawowa Nr 8, ul.  Os. ZWM w Trzebini
- Dom Harcerza, Trzebinia ul. Kościuszki.
Placówka zapewnia dziecku:
1/ opiekę i  wychowanie, 
2/  pomoc w nauce,
3/ organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 
    zainteresowań.
Zadania  Świetlicy  realizowane  są  poprzez  podejmowanie  szczegółowych  działań  
takich jak:
- pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej
  klasy,
- kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i  pracy,
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- wspieranie ogólnego rozwoju dziecka,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- podnoszenie poziomu kultury osobistej  wychowanków,
- uczenie szacunku wobec innych osób,
- eliminowanie zburzeń zachowania, agresji,  przemocy, wulgarności,
- współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów
  wychowawczych,
- podtrzymywanie emocjonalnej więzi dziecka z rodziną,
- animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny,
- zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego.
  Świetl ica realizując działania zapewnia dzieciom:
- wyposażenie pomieszczeń świetlicowych,
- materiały konieczne do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania,
- opiekę kadry pedagogicznej,
- dożywianie w formie dostosowanej do harmonogramu dnia pracy Świetlicy,
   a w miarę posiadanych środków:
- możliwość udziału w zorganizowanych formach wypoczynku,
- w szczególnych przypadkach: odzież i inne przedmioty osobistego użytku
  stosowne do wieku i indywidualnych potrzeb, materiały szkolne.
Świetlica  podejmując  wszelkie  działania  na  rzecz  wychowanka  kieruje  się  dobrem 
dziecka,  poszanowanie jego praw, indywidualnymi predyspozycjami 
i  możliwościami.
Świetlica prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć
   ruchowych,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań,
- poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk
  zagrożonych patologiami, a głównie problemem alkoholowych,
- zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym
  dla zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży,
- zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji,  bezpieczeństwa, zaufania),
- współpraca Świetlicy z placówkami oświatowymi i  podmiotami leczniczymi,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie na terenie 
  Gminy i Powiatu,
W  Świetlicy  odbywają  się  zajęcia  zgodnie  z  aktualnymi  potrzebami  i 
zainteresowaniami dzieci ukierunkowane na procesy socjalizacji.

II.B.  Fundacja „Dobry Start”- Dzienny Ośrodek Młodzieżowy
 „W Gaju".

  

    Celem fundacji  jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin  
dysfunkcyjnych  i niezamożnych oraz sierotom naturalnym i społecznym. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
i  niezamożnych  w  zakresie  wychowawczym  i  bytowym  oraz  pracę  z  ich 
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rodzinami. 
2. Pozyskiwanie  i  budowę  mieszkań  dla  tworzenia  rodzinnych  domów 

zastępczych. 
3. Pozyskiwanie,  budowę,  adaptację  i  modernizację  obiektów budowlanych  dla 

organizacji  placówek wychowawczo-opiekuńczych. 
4. Pomoc  w  usamodzielnianiu  się  młodzieży  z  domów  dziecka  i  rodzin 

zastępczych. 
5. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Reedukację dzieci i młodzieży.  
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. 
8. Promocję i organizację wolontariatu. 
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
10.Organizowanie  wykładów,  imprez  kulturalnych  i  artystycznych  w  celu 

propagowania  celów  i  metod  działania  Fundacji  oraz  zbierania  środków  na 
jej  działalność statutową. 

11.Współpracę  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi  oraz  administracją 
samorządową i  państwową dla realizacji  wybranych programów. 

12.Pozyskiwanie ofiarodawców w kraju i  za granicą. 

Placówka wsparcia dziennego zapewnia swoim wychowankom zajęcia 
w  formie  opiekuńczej dla  około 8 – 15 osób dziennie,   rocznie 48
uczestników.  Zajęcia prowadzone są w Ośrodku Dziennym w Gaju w godzinach  
od 13.00 – 19.00. 
Fundacja w ubiegłym roku otrzymała  dotację z gminy  na realizacje zadania 
„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla 
młodzieży”.  

III. Wnioski 

Analiza działań podejmowanych w 2016 roku na terenie gminy Trzebinia
w zakresie wspierania rodziny pozwala stwierdzić, że działania te są podejmowane  
w szerokim zakresie i umożliwiają rodzinom korzystanie z pomocy i wsparcia 
zarówno w ramach poradnictwa jak i opieki nad dziećmi. Poradnictwo jest 
prowadzone zarówno w placówkach oświatowych, OPS oraz w placówkach 
wsparcia dziennego.  Aktywne działania w ramach pracy asystenta rodzin 
pozwalają również na indywidualne podejście do problemów rodzin.  

W okresie 22 i  23 lutego 2016 roku została przeprowadzona kontrola przez 
pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie dotycząca: oceny realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej oraz kwalifikacji kadry realizującej ww zadania.

W protokole pokontrolnym z dnia 30 czerwca 2016 roku stwierdzono: 
„Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka co do zasady prawidłowo realizują  zadania z 
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a podejmowane działania 
świadczą o zrozumieniu problematyki.  Dokumentacja prowadzona z pracy z 
rodzinami odzwierciedla podejmowane działania,  pozwala na ocenę zarówno 
jakości jaki celowości podejmowanych działań. W związku z brakiem 
nieprawidłowości w działalności jednostki,  nie zostaną wystosowane zalecenia 
pokontrolne.”
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Po przeprowadzonej analizie  podejmowanych działań, sprawozdań z 
realizacji Gminnego programu wspierania rodzin za lata 2014-2016  i wniosków 
pokontrolnych należy stwierdzić, iż podejmowane przez OPS działania w pw 
zakresie odzwierciedlają potrzeby rodzin z terenu gminy Trzebinia. Jednocześnie 
wskazana jest w latach następnych dalsza kontynuacja oraz w miarę możliwości 
rozszerzenie działań w poszczególnych obszarach :

• utrzymanie i rozwój gminnego systemu opieki nad dzieckiem,
• zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy 

specjalistycznej,
• praca z rodzinami przeżywającymi trudności w celu poprawy ich 

kompetencji wychowawczych aby ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych 
w pieczy zastępczej. 

• zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie części kosztów 
związanych z  pobytem dzieci w pieczy zastępczej. 

• prowadzanie poradnictwa da rodzin w kryzysie i  tworzenie systemu 
szybkiej interwencji.

• zabezpieczenie finansowe pracy asystentów rodziny oraz kosztów szkoleń 
asystentów,

• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niekorzystnym 
zjawiskom społecznym(profilaktyka),

• tworzenie dla dzieci sprzyjających warunków do rozwijania 
zainteresowań, 

• prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej  np. systemu ulg w 
korzystaniu z infrastruktury kulturalno-społecznej sportowej i oświatowej 
Gminy,

• Gmina będzie aktywnie realizowała rządowy projekt 500+, mający na 
celu finansowe wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci,

• Kontynuowanie  współpracy z Holenderską Fundacją mającą  na celu 
zapewnienie pobytu wakacyjnego dzieciom z terenu Trzebini w rodzinach 
holenderskich.  
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