
Raport główny z monitoringu Programu Przeciwdziałania Przemocy Gminy Trzebinia

 za 2020 rok
cele strategiczne, operacyjne 

i zadania
miernik wartość miernika dostawca danych

PPP.1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, poprawa dostępności i skuteczności pomocy w rozwiązywaniu problemów z nim związanych

PPP.1.1. Poprawa stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu przemocy domowej  i możliwości podejmowania  skutecznych interwencji

PPP.1.1.1. Prowadzenie 
akcji informacyjnych w 
środowisku lokalnym, 
obejmujących różne grupy 
społeczne

PPP.1.1.1.1. Liczba akcji informacyjnych 22 wartość skumulowana

 

PPP.1.1.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Cykliczna akcja zbiórki darów dla Domu Dziecka z włączeniem się środowiska lokalnego. PSP w Czyżówce

  
Na stronie www aktualizowano na bieżąco zakładkę: Pomoc w uzależnieniach oraz osobom 
doznającym przemocy domowej. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

  

Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i pogadanek profilaktycznych z uczniami w ramach 
zajęć lekcyjnych. Propagowanie informacji dotyczących praw dziecka oraz instytucji 
powołanych do ochrony tych praw na gazetce szkolnej i plakatach dotyczących 
przeciwdziałania przemocy. Organizacja spotkań ze specjalistami i warsztatów dla uczniów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz debat uczniowskich poświęconych zagadnieniom praw 
dziecka. Wspieranie rodziców w prawidłowej realizacji funkcji wychowawczych poprzez 
działanie edukacyjne (szkolenia dla rodziców), mediacyjne i informacyjne: kierowanie do 
właściwych instytucji, specjalistów; informowanie o możliwościach udzielania pomocy w 
środowisku lokalnym. Organizacja pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej 
i lekarskiej), konsultacje indywidualne dla rodziców wspierające ich w pokonywaniu 
problemów wychowawczych; organizacja spotkań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych 
i kryzysowych. Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami wspierającymi 
funkcjonowanie rodziny w zakresie szybkiej interwencji i pomocy w rozwiązywaniu sytuacji 
kryzysowych: pracownikami OPS w Trzebini, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Chrzanowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, kuratorami 
sadowymi.
Systematyczne i kompleksowe wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych 
przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego podczas spotkań klasowych i konsultacji 
indywidualnych.

SP 3 w Trzebini



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

  

W 2020 roku  Zespół Interdyscyplinarny zorganizował spotkanie z przedstawicielem Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie. 
Wynikiem tego spotkania było nawiązanie współpracy z Szpitalem w celu informowania osób 
szczególnie doznających przemocy domowej, w wyniku której korzystających z pomocy 
medycznej w szpitalu, o formach wsparcia i pomocy funkcjonujących na terenie Miasta i 
Gminy Trzebinia. 
Na stronie internetowej UM Trzebinia została umieszczona informacja o formach wsparcia i 
pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domowa.   

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

  

W 2020 roku w Placówce realizowana była Strategia Pracy z Rodziną i dzieckiem pod hasłem 
"Trudna sztuka wychowania". W ramach realizacji wyżej wymienionych Strategii 
opracowano ulotki i broszury dla rodziców/opiekunów podopiecznych Świetlicy /ciągły. Na 
stronie Placówki na portalu społecznościowym umieszczano informacje dotyczące zasad 
bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa w Polsce/ciągły

Świetlica Plus Placówka 
wsparcia dziennego w 
Trzebini

PPP.1.1.2. Systematyczne 
podnoszenie kwalifikacji kadr 
specjalistycznych udzielających 
pomocy w sytuacjach przemocy 
domowej

PPP.1.1.2.1. Liczba szkoleń 
specjalistycznych

8 wartość skumulowana

 

PPP.1.1.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

jednorazowo, SP w Psarach

  
Jednorazowy charakter. Wzbogacenie wiedzy na temat przemocy domowej oraz zagrożeń w 
sieci.

SP 8 w Trzebini

  Nie odbyły się. PSP w Czyżówce

  
Pracownicy szkoły podnoszą swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie i wsparcie np. 
pedagoga szkolnego.

SP w Lgocie

  Szkolenia zewnętrzne on-line
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

  
Uczestnictwo w szkoleniu "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży" zorganizowanym dla rady 
pedagogicznej (on-line). Działalność cykliczna.

SP 5 w Trzebini

  

Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach grupy wsparcia również online pedagogów i 
psychologów organizowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie; 
szkolenia i konsultacje związane z organizacją pomocy specjalistycznej dla ofiar przemocy 
domowej. Pedagog szkolny brał również udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w 
zakresie wspierania i pomocy dla ofiar przemocy, procedury „Niebieska Karta” oraz 
lokalnego systemu wsparcia w latach ubiegłych. 

SP 3 w Trzebini

  W ubiegłym roku ani pedagog szkolny, ani żaden nauczyciel nie wzięli udziału w szkoleniu SP 6 w Trzebini



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

na dany temat. Miało to natomiast miejsce w latach wcześniejszych.

PPP.1.1.3. Prowadzenie 
akcji informacyjnych na temat 
procedur ochrony prawnej, 
możliwości uzyskania pomocy i 
wsparciach poprzez  działania 
profilaktyczno-medialne

PPP.1.1.3.1. Liczba akcji informacyjnych 3 wartość skumulowana

 

PPP.1.1.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

 W 2020 roku  Zespół Interdyscyplinarny zorganizował spotkanie z przedstawicielem Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie .
Wynikiem tego spotkania było nawiązanie współpracy z Szpitalem w celu informowania osób 
szczególnie doznających przemocy domowej, w wyniku której korzystających z pomocy 
medycznej w szpitalu, o formach wsparcia i pomocy funkcjonujących na terenie Miasta i 
Gminy Trzebinia. 
Na stronie internetowej UM Trzebinia została umieszczona informacja o formach wsparcia i 
pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domowa.   

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.2. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PPP.1.2.1. Systematyczne 
monitorowanie zjawiska 
przemocy domowej na terenie 
gminy

PPP.1.2.1.1. Liczba prowadzonych 
procedur NK

83 wartość skumulowana

 
PPP.1.2.1.2. Liczba założonych NK w 
roku  sprawozdawczym

50 wartość skumulowana

 
PPP.1.2.1.3. Ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić schronienie

0 wartość skumulowana

 
PPP.1.2.1.4. Ilość zakończonych procedur 
NK

35 wartość skumulowana

 

PPP.1.2.1.5. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Zespół Interdyscyplinarny  podejmował działania w zakresie
1. Realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w  
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
2. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 
pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:
- diagnozowania problemu przemocy  w rodzinie,
- podejmowania działań w środowisku zagrożonym  przemocą w rodzinie   
  mających na celu  przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
   udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.2. Stała praca nad PPP.1.2.2.1. Ilość udzielonych porad w 92 wartość skumulowana



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

rozwojem infrastruktury 
instytucji pomocowych  i ich 
skuteczności

zakresie problemów związanych z 
przemocą domową

 
PPP.1.2.2.2. Ilość placówek  świadczących 
wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą 
domową

8 wartość skumulowana

 

PPP.1.2.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

 Współpraca z PPP w Chrzanowie oraz OPS w Trzebini, działanie ma charakter ciągły ( w 
zależności od potrzeb)

PS w Myślachowicach

  
Ciągły. Instytucje wspierające - OPS, PCPR, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Policja, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Rodziny.

SP 8 w Trzebini

  
Nie dotyczy bezpośrednio. Rodzice wiedzą jednak, że u pedagoga można uzyskać informacje, 
gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku takiego problemu. Pedagog pokieruje, da odpowiedni 
adres, numer telefonu.

SP 6 w Trzebini

  

W ramach bezpośrednich działań Zespołu odbyły się 3 spotkania  Zespołu 
Interdyscyplinarnego od lipca 2020 roku do grudnia 2020 r.  W czasie spotkań członkowie ZI 
omawiali bieżące sprawy związane z działaniem grup roboczych oraz sytuacje poradnictwa 
specjalistycznego na teranie gminy Trzebinia. We wrześniu  2020 roku uległa zmianie ustawa 
o przeciwdziałaniu  przemocy domowej. Najistotniejszą  zmianą jest prawna możliwość 
zastosowania przez policję  nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę  przemocy  domowej. 
Na powiedzeniach ZI przedstawiciele Policji omawiali wprowadzone zmiany, od członków ZI 
uzyskali informacje mogące im pomóc w realizacji zadania. np. dotyczące miejsc 
noclegowych i punktów wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.3. Powołanie 
Zespołu Interdyscyplinarnego z 
kompetencjami wynikającymi z 
ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

PPP.1.2.3.1. Liczba spotkań zespołu 4 wartość skumulowana

 
PPP.1.2.3.2. Liczba funkcjonujących grup 
roboczych

83 wartość skumulowana

 

PPP.1.2.3.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

W celu uaktualnienia stanu prawnego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Rada 
Miasta Trzebini w dniu 28 maja 2020 roku  podjęła uchwałę Nr XXI/209/VIII/2020 o 
powołaniu  nowego Zespołu Interdyscyplinarnego przy jednoczesnym odwołaniu 
poprzedniego ZI.  Interdyscyplinarnego.  Na jej podstawie  Burmistrz Miasta Trzebini 
Zarządzeniem Nr 0050.223.2020 z dnia 1.07.2020 r. powołał  Zespól Interdyscyplinarny (ZI), 
w skład którego  wchodzą przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w 
ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

PPP.1.2.4. Współpraca z 
ośrodkami wsparcia mogącymi 
zapewnić schronienie dla osób 
uwikłanych w przemoc domową

PPP.1.2.4.1. Ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić schronienie

0 wartość skumulowana

 

PPP.1.2.4.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Rodziny dotknięte problem przemocy domowej uzyskują wsparcie w ramach działalności 
ZPiTR w OPS w Trzebini. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.3. Zwiększanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową na terenie gminy Trzebinia

PPP.1.3.1. Udzielanie 
specjalistycznej pomocy 
(psychologicznej, socjalnej, 
terapeutycznej, prawnej itp.) 
ofiarom przemocy domowej

PPP.1.3.1.1. Ilość osób doświadczających 
przemocy objętych specjalistyczną 
pomocą

248 wartość skumulowana

 

PPP.1.3.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających 
przemocy domowej. Charakter ciągły
2. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy 
domowej. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

  dyżur psychologa SP w Dulowej

  Jednorazowy. Osoby objęte specjalistyczną opieką na terenie OPS-u. SP 8 w Trzebini

  
Łączna ilość osób co do których  istnieje podejrzenie, że doświadcza  przemocy domowej, 
przybyłych na spotkanie grupy roboczej  w 2020 r  wyniosła  - 25 osób.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

  Poradnia psychologiczno- pedagogiczna, Sąd Rejonowy, ciągły SP w Bolęcinie

  

W ubiegłym roku szkolnym pedagog szkolny nie był wzywany do OPS na grupy robocze. Nie 
otrzymaliśmy zgłoszenia z zewnątrz o tym, że w jakiejś rodzinie naszych uczniów jest 
założona Niebieska Karta. Była tylko jedna konsultacja pedagoga szkolnego z pracownikiem 
socjalnym na temat sytuacji rodzinnej 2 uczennic( interwencja pracownika socjalnego na 
anonim). Pedagog szkolny zgłosił sprawę wychowawcom, dzieci były obserwowane. Do tej 
pory dzieci z rodzin, w których oficjalnie występowała przemoc objęte byłą opieką pedagoga 
szkolnego.

SP 6 w Trzebini

  Wzmożona opieka nad uczniami z rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty". 
Motywowanie uczniów do systematycznej nauki, konstruktywnego przezwyciężania 
trudności dydaktycznych i kryzysów emocjonalnych. Konsultacje indywidualne dla rodziców 
wspierające ich w pokonywaniu problemów wychowawczych; organizacja spotkań 
mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Wspieranie rodziców w 

SP 3 w Trzebini



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

prawidłowej realizacji funkcji wychowawczych poprzez działanie edukacyjne (szkolenia dla 
rodziców), mediacyjne i informacyjne: kierowanie do właściwych instytucji, specjalistów; 
informowanie o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Propagowanie 
prowadzonej przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Chrzanowie „Szkoły dla rodziców” wspomagającej ich we właściwym realizowaniu funkcji 
wychowawczych i konstruktywnym pokonywaniu problemów wychowawczych. Organizacja 
pomocy specjalistycznej psychologa, pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Chrzanowie. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini, Powiatowym 
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Chrzanowie, Sądem Rejonowym w Chrzanowie.

PPP.1.3.2. Oddziaływania 
resocjalizacyjne ukierunkowane 
na sprawców przemocy domowej

PPP.1.3.2.1. Ilość osób stosujących 
przemoc objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

21 wartość skumulowana

 

PPP.1.3.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

Łączna ilość osób co do których  istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową  
przybyłych na spotkanie grupy roboczej  w 2020  wyniosła  - 21 osób.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.3.3. Podjęcie działań 
zmierzających do systemowej 
pomocy rodzinom  uwikłanym w 
przemoc domową

PPP.1.3.3.1. Ilość podejmowanych 
projektów - np. grupy wsparcia, itp.            

3 wartość skumulowana

 

PPP.1.3.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających 
przemocy domowej. Charakter ciągły
2. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy 
domowej. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

  

Rok 2020 był rokiem szczególnym z powodu wystąpienia na terenie kraju  stanu pandemii 
spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronowirusa. W związku z pw zostały 
wprowadzone rygory sanitarne, które uniemożliwiły prowadzanie prac  grup roboczych  w 
dotychczasowym kształcie bezpośrednich spotkań. Członkowie grup roboczych prowadzili 
procedury Niebieskiej Karty w formie on-line i telefonicznej. 
Prowadzenie spraw rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w formie telefonicznej jest 
niewspółmierne do potrzeb. Szczególnie w przypadku  nowo założonych NK  prawidłowe i 
trafne rozeznanie sytuacji rodzinnej jest znacznie utrudnione. W związku z pw w sprawach 
szczególnie trudnych wymagających w naszej ocenie bezpośredniego kontaktu były 
zwoływane grupy robocze z zachowaniem rygorów sanitarnych. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.3.4. Podejmowanie 
działań psychoedukacyjnych 

PPP.1.3.4.1. Liczba szkoleń, kursów i 
innych akcji edukacyjnych skierowanych 

115 wartość skumulowana



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

mających na celu podnoszenie 
kompetencji opiekuńczo - 
wychowawczych rodziców

do rodziców

 

PPP.1.3.4.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

1. ZORGANIZOWANIE MATERIAŁÓW DLA RDZICÓW NA TEMAT  WYCHOWNIE 
DZIECI A KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU. 

PS 2 w Trzebini

  Ciągły. Psychoedukacja dla rodziców w formie online. Ilość logowań to około 350. SP 8 w Trzebini

  Jednorazowe warsztaty "Jak rozmawiać ze zbuntowanym dzieckiem/ nastolatkiem?" PSP w Czyżówce

  

Nieco wyżej opisano , w jaki sposób prowadzona była w ubiegłym roku pedagogizacja 
rodziców. Pandemia koronawirusa i korzystanie na nauce zdalnej z pomocy Librusa dało 
nową cyfrowa możliwość dotarcia do szerszego grona rodziców. Niestety tylko część 
rodziców korzystała z tej formy pedagogizacji( czytała przesyłane propozycje artykułów czy 
webinariów).

SP 6 w Trzebini

  
Organizacja spotkania z psychologiem na temat "Emocje dzieci- złość"
Powielanie dla rodziców artykułów z dziedziny wychowania -11 artykułów

PS 3 w Trzebini

  

Organizacja warsztatów dla rodziców wspierających ich w realizowaniu funkcji 
wychowawczych ze względu na pandemię została zawieszona. Propagowanie prowadzonej 
przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie 
„Szkoły dla rodziców” programowo edukującej ich we właściwym realizowaniu funkcji 
wychowawczych i wspierających w konstruktywnym pokonywaniu problemów 
wychowawczych. Organizacja pomocy specjalistycznej psychologa, pedagoga i doradcy 
zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. Konsultacje 
indywidualne dla rodziców wspierające ich w pokonywaniu problemów wychowawczych; 
organizacja spotkań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Współpraca 
pedagoga szkolnego z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie rodziny w zakresie 
szybkiej interwencji i pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.
Systematyczne i kompleksowe wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych 
przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego podczas spotkań klasowych i konsultacji 
indywidualnych.

SP 3 w Trzebini

  
Podejmowanie działań psychoedukacyjnych wynikających z pojawiających się trudności 
wychowawczych, działania jednorazowe

SP w Myślachowicach

  
Rodzice otrzymywali poprzez dziennik elektroniczny porady dotyczące wychowania, 
rozwoju, wspierania dzieci , zwłaszcza w sytuacji nauki zdalnej i pandemii. 

SP w Lgocie

  
Spotkania z rodzicami pn. ,,Internet – wróg czy przyjaciel? Nowe media a cyberchoroby”. 
Charakter okolicznościowy

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

  umieszczanie na stronie przedszkola artykułów  dotyczących podnoszenia kompetencji PS w Myślachowicach



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

opiekuńczo- wychowawczych rodziców, rozmowy online i kontakt e-mail z rodzicami w razie 
potrzeb, służenie pomocą .

  

W 2020 roku w Placówce realizowana była Strategia Pracy z Rodziną i dzieckiem pod hasłem 
"Trudna sztuka wychowania". W ramach realizacji wyżej wymienionych Strategii 
opracowano ulotki i broszury dla rodziców/opiekunów podopiecznych Świetlicy /ciągły
Szczęśliwa rodzina szczęśliwe dziecko/cykliczny
Jak być asertywny wobec dziecka/cyryliczny
Motywowanie dziecka do współdziałania i efektywnej pracy/cykliczny
Potrafię zgodnie współpracować w grupie/cykliczny
Artykuł Sposoby spędzania z dzieckiem czasu wolnego i korzyści z tego wynikające/ciągły
Artykuł Trudna sztuka wychowania /ciągły
Artykuł 20 sposobów jak pomóc dziecku w nauce szkolnej/ciągły
Artykuł Magia świąt i jej wpływ na pogłębianie więzi rodzinnych/ciągły
Ulotka Jak być asertywnym wobec swojego dziecka/ciągły
Ulotka Zasady i granice, które nam mogą pomóc w wychowaniu/ciagły

Świetlica Plus Placówka 
wsparcia dziennego w 
Trzebini

  

W związku z pandemią asystenci mieli ograniczoną możliwość realizacji wizyt domowych i 
kontaktów osobistych z klientami. Współpraca z klientami realizowana była poprzez 
rozmowy telefoniczne oraz osobiste spotkania w siedzibie asystentów rodzin. W 
wyjątkowych sytuacjach realizowano wizyty domowe. W związku z obostrzeniami 
rządowymi dot. zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa, rozmowy osobiste 
były powadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dodatkowo 
asystenci informowali pisemnie rodziny pozostające pod ich opieką o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny oraz zaleceniach rządowych.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

  

Z powodu pandemii i obostrzeń sanitarnych nie organizowano żadnych spotkań "na żywo". 
Na dysku Google, do którego mieli bezpośredni dostęp rodzice,  umieszczano materiały 
edukacyjne z zakresu trudności emocjonalnych, z jakimi mogą w tym okresie borykać się 
uczniowie, poradniki dotyczące prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego dzieci oraz adresy 
i numery telefonów do instytucji pomocowych. Umieszczono na nim również terminarz 
pedagoga szkolnego, z którym rodzice mogli kontaktować się telefonicznie lub przez dziennik 
elektroniczny Librus. Ponadto w czasie zebrań wychowawców klas z rodzicami, które 
odbywały się na platformie Zoom, realizowano poradnictwo i pedagogizajcję w 
następujących zakresach: higiena pracy dziecka w czasie nauczania on-line, jak zadbać o 
dobrostan psychiczny dziecka, jak pracować z dzieckiem w czasie nauczania zdalnego, 
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, netykieta, nie pal przy mnie proszę, 
rozwój emocjonalny dziecka, przemoc, konflikty rówieśnicze, bezawaryjne dzieci, szczęśliwe 
dziecko, apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej dla rodzica, umiejętności społeczne dzieci, 
koronawirus okiem psychologa, jak się uczyć-zasady nauki on-line. charakter ciagły.

SP 5 w Trzebini

PPP.1.3.5. Prowadzenie 
działań skierowanych na pomoc 
opiekuńczo-wychowawczą i 
terapeutyczną dla dzieci z rodzin 

PPP.1.3.5.1. Ilość dzieci w placówce  
wsparcia dziennego

0 wartość skumulowana



cele strategiczne, operacyjne 
i zadania

miernik wartość miernika dostawca danych

dotkniętych przemocą domową

 
PPP.1.3.5.2. Ilość dzieci objętych 
wsparciem poza placówkami wsparcia 
dziennego

0 wartość skumulowana

 

PPP.1.3.5.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma 
charakter: ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli 
nie dotyczy, proszę wpisać "nie dotyczy")

W związku z pandemią asystenci mieli ograniczoną możliwość realizacji wizyt domowych i 
kontaktów osobistych z klientami. Współpraca z klientami realizowana była poprzez 
rozmowy telefoniczne oraz osobiste spotkania w siedzibie asystentów rodzin. W 
wyjątkowych sytuacjach realizowano wizyty domowe. W związku z obostrzeniami 
rządowymi dot. zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa, rozmowy osobiste 
były powadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Dodatkowo 
asystenci informowali pisemnie rodziny pozostające pod ich opieką o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny oraz zaleceniach rządowych.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini


