
Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2021- 2027 za rok 2021

SRPS.1. Koncentracja profesjonalnych działań wspierających rodzinę, dzieci i młodzież
SRPS.1.1. Wdrażanie działań wspierająco – pomocowych na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
SRPS.1.1.1. Organizacja bezpłatnego 
wsparcia psychologicznego i pomocy 
prawnej dla mieszkańców

SRPS.1.1.1.1. Liczba osób korzystających z 
porad

475
wartość 
skumulowana

SRPS.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")

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 należało przede wszystkim:
- 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,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
zaburzeń psychicznych,
-  prowadzenie grupy wsparcia,
- podejmowanie interwencji kryzysowych,
- praca terapeutyczna z osobami zaburzonymi psychicznie i ich 
rodzinami, 
- poradnictwo w ramach wsparcia dla osób zagrożonych 
przemocą domową. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Trzebini

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla 
osób doznających przemocy domowej. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki



Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021- 2027 za rok 20221

SRPS.1. Koncentracja profesjonalnych działań wspierających rodzinę, dzieci i młodzież

SRPS.1.1. Wdrażanie działań wspierająco – pomocowych na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
SRPS.1.1.1. Organizacja bezpłatnego 
wsparcia psychologicznego i pomocy 
prawnej dla mieszkańców

SRPS.1.1.1.1. Liczba osób korzystających z 
porad

475 wartość skumulowana

SRPS.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")

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 należało przede wszystkim:
- 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,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
zaburzeń psychicznych,
-  prowadzenie grupy wsparcia,
- podejmowanie interwencji kryzysowych,
- praca terapeutyczna z osobami zaburzonymi psychicznie i ich 
rodzinami, 
- poradnictwo w ramach wsparcia dla osób zagrożonych przemocą 
domową. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób
doznających przemocy domowej. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

SRPS.1.1.2. Pomoc finansowa i rzeczowa 
dla rodzin SRPS.1.1.2.1. Liczba świadczeniobiorców 1510 wartość skumulowana

SRPS.1.1.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie poprzez swoja 
podstawowa działalność wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, 
ponadto realizuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini



ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

program posiłek w szkole i w domu itp. 
Wydawanie gorących posiłków. Realizację tego zadania w okresie od 
2 stycznia  do 31 grudnia 2021 r., zlecono: 
Parafialnemu Zespołowi „Caritas” przy Parafii Niepokalanego Serca 
Najświętszej Marii Panny w Trzebini. Ośrodek w 2021 r. skierował do 
tej formy pomocy  46 osób.
W lipcu 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini przejął 
realizację zadania wynikającego z Ustawy o systemie oświaty – 
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Świadczeniami pomocy materialnej są:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.
Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Trzebini uczestniczył w realizacji 
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2010 (PO-PŻ) współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Uczestnictwo w 
2021 roku polegało na kwalifikowaniu mieszkańców Gminy do 
odbioru artykułów żywnościowych w dwóch organizacjach:
a/ Polski Komitet Pomocy Społecznej
b/Caritas Polska

SRPS.1.1.3. Realizacja programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania“ SRPS.1.1.3.1. Liczba świadczeniobiorców 868 wartość skumulowana

SRPS.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")

Realizacja programu Posiłek w szkole i w domu poprzez opłatę 
posiłku w szkole lub punkcie wydawania posiłków, są również posiłki 
dostarczane do miejsca zamieszkania w szczególnych przypadkach. 
Program jest realizowany również poprzez  zasiłek celowy na zakup 
żywności do samodzielnego przygotowania posiłku. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.1.1.4. Rozwój zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci i młodzieży SRPS.1.1.4.1. Liczba zorganizowanych zajęć 449 wartość skumulowana

SRPS.1.1.4.2. 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")

Podobnie jak w jednym z pierwszych punktów wskazać tutaj można 
zajęcia prowadzone przez naszych pracowników w drugiej połowie 
roku, bo dopiero wtedy, dostosowując się do wytycznych, m.in. 
Biblioteki Narodowej, nasza Biblioteka otworzyła się z dostępem do 
półek. 
Zajęcia te obejmowały cykl spotkań wakacyjnych dla najmłodszych, 
warsztaty ekologiczne, wieczór z duchami, zabawę andrzejkową, itp. 
Ciekawym wydarzeniem był również piknik na zakończenie wakacji 
organizowany przez nas na placu zabaw przy ulicy Słonecznej. Tutaj 
wspólnie bawiły się i dzieci i dorośli.
Warsztaty wakacyjne miały charakter ciągły; pozostałe wydarzenia - 
jednorazowy.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Trzebini



W roku sprawozdawczym zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 
ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i związanymi z nią 
obostrzeniami odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i 
online. Podane dane liczbowe dotyczą tylko zajęć stacjonarnych, 
które rozpoczęły się końcem czerwca i trwały do ko0ńca grudnia. W 
zadania te zostało zaangażowanych 10 placówek TCK: Dom Kultury 
"Sokół", WDK w Czyżówce, Dom Gromadzki w Trzebini, WDK w 
Karniowicach, WDK w Lgocie, WDK w Młoszowej, DK w 
Myślachowicach (tylko w grudniu ze względu na trwający remont 
placówki), WDK w Płokach, WDK w Psarach, Willa NOT w Trzebini 
Sierszy. W czasie pracy w systemie stacjonarnym placówki  w ramach 
zajęć pozaszkolnych oferowały dzieciom i młodzieży udział w 
następujących kołach: teatralne, baletowe, taneczne, szachowe, 
plastyczne, nauki gry na pianinie, nauki gry na gitarze, nauki języka 
angielskiego, wokalne, akrobatyczne, ju-jitsu, Mały Artysta, 
krawieckie, robotyki, świetlicowe, Akademia Planszówek, kulinarne, 
Pomysłowy Konstruktor, rytmika i wielu innych. W okresie 
wakacyjnym dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach "Akcji Lato", 
która przebiegała zgodnie z wcześniej przygotowanymi 
harmonogramami przez poszczególne placówki. W okresie letnim 
(lipiec, sierpień) w każdy piątek odbywały się zajęcia "Wakacyjne 
piątki nad Chechłem", które prowadzili instruktorzy TCK ( charakter 
ciągły). W miesiącach od stycznia do połowy czerwca zajęcia 
odbywały się online. Dziewięć placówek zamieszczało posty 
edukacyjne dotyczące tematów z różnych dziedzin nauki, sztuki 
kultury, sportu. W w/w okresie zamieszczono 1039 postów, które 
trafiły do aż 383294 odbiorców (charakter jednorazowy). Bardzo wiele
działań w sieci miało charakter interaktywny. W grudniu został 
otwarty Trzebiński Park Rozrywki w Myślachowicach (tzw. 
wrotkowisko). Tylko w ciągu jednego miesiąca z oferty parku 
skorzystało aż 1197 osób, a z sali zabaw 144 osoby. Dane te nie zostały
uwzględnione w wykazywanych wartościach liczbowych. Opisane 
działania mają charakter ciągły.

TCK w Trzebini

Wsparcie dotacją realizacji zadań „Uniwersytet Przyszłości” oraz „Od 
pytań do wiedzy” w ramach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. 
Zajęcia edukacyjne dla uzdolnionych dzieci z wykładowcami 
akademickimi. Celem zadania było zapoznanie dzieci z różnymi 
dyscyplinami wiedzy w taki sposób, aby je zafascynować, pobudzić 
intelektualnie i emocjonalnie. 
Instytucjami  współpracującymi są Polska Akademia Nauk oraz 
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, których pracownicy naukowi 
stanowią Radę Programową Uniwersytetu. 

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki



Działania ciągłe.
Zajęcia:
- plastyczne
- manualne
- w Kąciku Komputerowym
- sportowe
- kulinarne
- edukacyjne
- wychowawcze
- profilaktyczne
- animacyjne: Piątkowe Popołudnia z Plusem, Akademia Dobrej 
Zabawy
- taneczne
- umuzykalniajace
- audiowizualne
- integrujące grupę
- ruchowe
- zagadki i quizy
- konkursy świetlicowe
- autorskie programy wychowawców realizowane w okresie ferii i 
wakacji
- realizacja projektu -  Młodzi Projektanci
- kącik zainteresowań
- koła zainteresowań: przyrodnicze, umuzykalniające, edukacyjne
Zajęcia mały charakter ciągły

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

SRPS.1.1.5. Realizacja programów 
profilaktycznych i poradnictwa dla osób w 
sytuacji kryzysu

SRPS.1.1.5.1. Liczba prowadzonych 
programów profilaktycznych

6 wartość skumulowana

SRPS.1.1.5.2. Liczba uczestników programu 190 wartość skumulowana

SRPS.1.1.5.3. 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")

 1 Elementy programu 7 kroków w ramach pogadanek pedagoga 
szkolnego , w poszczególnych klasach.
2 Magiczne kryształy w wybranych klasach młodszych.
3 Cukierki w klasach II.
4.Wybrane zajęcia z programu :Emocjonalna apteczka, realizowane 
podczas zastępstw przez pedagoga szkolnego.
5 Zorganizowanie warsztatów on line w II semestrze 2020/2021 roku 
szkolnego dla klas ósmych i w formie stacjonarnej także dla klas 8 w i 
semestrze roku szkolnego 2021/2022Pt: Super moc czyli jak zachować
spokój, kiedy jest trudno.
6 Warsztaty dla klasy 7 z profilaktyki uzależnień

SP 6 w Trzebini

Poradnictwo jest realizowane  w ramach podstawowej działalności Ośrodek Pomocy 



OPS przez Zespół Profilaktyki i Terap[ii Rodzin Społecznej w Trzebini

SRPS.1.2. Działania na rzecz wzmacniania rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu i pomoc w problemach opiekuńczo - wychowawczych
SRPS.1.2.1. Realizacja form wsparcia i 
promocji  utalentowanych dzieci i 
młodzieży (konkursy, prezentacje, 
warsztaty artystyczne, zawody sportowe)

SRPS.1.2.1.1. Liczba zorganizowanych akcji 36 wartość skumulowana

SRPS.1.2.1.2. 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")

TCK w Trzebini wspierało dzieci i młodzież utalentowaną poprzez 
organizację następujących wydarzeń:  Konkurs "Wpisz brakujące 
wyrazy" (charakter jednorazowy), Konkurs Literacki "Zima" 
(charakter jednorazowy), Konkurs Literacki "moje ferie" (charakter 
jednorazowy), Internetowy Konkurs Wokalny "Najpiękniejsza kolęda i 
piosenka świąteczna" (charakter jednorazowy), Konkurs "Święta na 
piątkę" (charakter jednorazowy), turnieje szachowe online na 
kurnik.pl, prezentacje muzyczne w wykonaniu uczestników zajęć 
odbywających się na placówkach (charakter cykliczny), Konkurs 
Fotograficzny (charakter jednorazowy), Konkurs na ekologiczną 
kreację (charakter jednorazowy), Internetowy Konkurs Wokalny 
"Najpiękniejsza piosenka o miłości" (charakter jednorazowy), 
Konkurs "Zrób się na ulubioną postać z filmu i przyślij nam zdjęcie" 
(charakter jednorazowy),  Prezentacje grupy teatralnej "Art studio" 
(charakter jednorazowy), Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Kartka 
Wielkanocna"(charakter cykliczny), Konkurs Fotograficzny "Wiosna-
ach to Ty. Wiosenna pocztówka z Powiatu Chrzanowskiego" 
(charakter jednorazowy, zadanie realizowane przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie), uroczyste 
podsumowanie działalności grup baletowych TCK (impreza 
cykliczna), Konkurs plastyczny na najlepszy plakat ekologiczny 
(charakter jednorazowy), Konkurs Fotograficzny "Moje ukochane 
miejsce w Powiecie Chrzanowskim" (charakter jednorazowy, zadanie 
realizowane przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w 
Chrzanowie). Opisane  działania odbywały się w trakcie trwania 
surowych obostrzeń związanych z pandemią, a praca odbywała się w 
systemie zdalnym i została przeniesiona do sieci. Po wznowieniu 
działalności stacjonarnej w czerwcu TCK zrealizowało następujące 
działania promujące utalentowane dzieci i młodzież: Wakacyjna 
Szkoła Pianina, Wakacyjna Szkoła Gitary (charakter jednorazowy, 
tylko w czasie trwania wakacji letnich), zawody w podnoszeniu 
ciężarów (charakter jednorazowy), impreza biegowa "Chechło Run" 
(charakter cykliczny, zadanie w części adresowane do młodzieży po 
ukończeniu 16 roku życia), Koncert uczniów PSM I stopnia w 
Chrzanowie (charakter cykliczny), warsztaty wykonania wieńca 

TCK w Trzebini



dożynkowego (dzieci i młodzież wraz KGW), spektakl "Romeo i Julia" 
w wykonaniu uczniów I LO w Chrzanowie (charakter jednorazowy), 
rozgrywki w tenisa stołowego (charakter jednorazowy), "Koncert 
Jesienny" w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych 
odbywających się w TCK (charakter cykliczny), Gala Lekkoatletyczna 
(impreza cykliczna, zorganizowana wspólnie KS "Victoria"), 
Powiatowy Festiwal Małych Form Teatralnych w języku angielskim 
(impreza cykliczna, organizowana wspólnie  z ZSE-Ch w Trzebini), 28 
konkurs Piosenki "Młoszowskie Nutki" (charakter cykliczny), Konkurs 
"Jesień w sztuce" (charakter cykliczny), Konkurs Plastyczny 
"Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa" (charakter cykliczny), 
Warsztaty "Ekologiczne prezenty"
Warsztaty artystyczne, a dokładniej - warsztaty plastyczno - 
rękodzielnicze, są jedną z form działalności, która w Bibliotece cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Takie zajęcia przeprowadzamy 
przy różnych okazjach, np. podczas zajęć wakacyjnych, podczas lekcji 
bibliotecznych czy przy realizacji różnych projektów. Taka forma 
pracy jak najbardziej wspiera utalentowane dzieci. Niejednokrotnie 
zdarza się, że dzieci lub młodzież przy wsparciu bibliotekarza 
wykonują np. prace konkursowe.
Działalność ta ma charakter ciągły.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Trzebini

SRPS.1.2.2. Prowadzenie zajęć i innych 
form wsparcia  dla dzieci i młodzieży o 
charakterze integracyjnym i 
wyrównującym szanse rozwojowe

SRPS.1.2.2.1. Liczba prowadzonych zajęć 111 wartość skumulowana

SRPS.1.2.2.2. Liczba uczestników 1123 wartość skumulowana
SRPS.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")

1 Szczegółowa ewaluacja Programu Prof- Wych Szkoły pod kątem 
między innymi wsparcia dzieci po powrocie z nauczania zdalnego, 
opracowanie Szkolnej Strategii  Powrotu Dzieci i jej realizacja przez 
wszystkich nauczycieli na swoich zajęciach
2 Integracja na lekcjach wychowawczych
3  Zajęcia wyrównawcze z podstawowych przedmiotów w klasach 4-8 
realizowane od września 2021- grudnia 2021(wyrównywanie braków 
po nauczaniu zdalnym)
4 Zajęcia na Orliku za zgoda rodziców i dyrekcji w czasie zdalnej 
nauki( cele; integracja, wsparcie, walka z nadwagą
5 Namawianie dzieci do aktywności w SU i Szkolnym Kole 
Wolontariatu
6 stały kontakt z rodzicami dzieci z orzeczeniami oraz gorzej 
funkcjonujacych po zdalnym nauczaniu
5 Uważna obserwacja uczniów słabszych lub źle funkcjonujacych 
podczas zdalnego nauczania

SP 6 w Trzebini



6 Indywidualna pomoc pedagoga szkolnego, biblioteki
 Wsparcie nauczycieli wspomagających dzieci z autyzmem, zespołem 
Aspergera
ciągły, jednorazowy SP w Bolęcinie
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych uczniów i ich możliwości psychofizycznych. Organizacja 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
wyjazdów edukacyjnych. Zapewnienie dodatkowych zajęć 
dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego i matematyki z 
dotacji rządowej(październik-grudzień 2021). Aktywizacja uczniów 
zdolnych do udzielania pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom 
przejawiającym trudności w opanowaniu podstawowych treści 
programowych.

SP 3 w Trzebini

działanie ciągłe i systematyczne PS 1 w Trzebini
DZIAŁANIE MA CHARAKTER CIĄGŁY. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, PRACA 
INDYWIDUALNA, ZABAWY INTEGRACYJNE PS w Myślachowicach

Klasowe spotkania integracyjne, szkolne Euro, rozgrywki sportowe. PSP w Czyżówce
prowadzenie różnorodnych zabaw i zajęć oraz akcji o charakterze 
integracyjnym w ramach grup przedszkolnych w ciągu roku PS 4 w Trzebini

Realizacja zajęć "Akcja integracja" dla uczniów po powrocie do nauki 
stacjonarnej, realizacja programu "Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej"

SP w Myślachowicach

wsparcie uczniów i rodziców po powrocie do nauki stacjonarnej SP w Psarach
Wycieczki turystyczne w zespołach klasowych, wycieczki integrujące 
zespoły klasowe, spotkania integracyjne (wychowawca, uczeń, 
rodzic) zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego. 
Wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę.

SP w Dulowej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Zajęcia z psychologiem, Zajęcia z 
logopedą, Zajęcia z pedagogiem, Rewalidacja, Zajęcia 
ogólnorozwojowe, Zajęcia wyrównawczo-wspomagające - zajęcia o 
charakterze ciągłym

PSP w Płokach

zajęcia rewalidacyjne i loopedyczne ZSP w Młoszowej
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego , 
matematyki dla klasy VIII - ciągły, 
Zajęcia rozwijające Poznajemy Kontynenty   - ciągły
"Każde dziecko jest zdolne" dla klas I - III - ciągły
Zajęcia rozwijające w klasa od I do III - ciągły

SP w Lgocie

SRPS.1.2.3. Wsparcie dla osób 
opuszczających placówki opiekuńczo – 

SRPS.1.2.3.1. Liczba osób, które uzyskały 
pomoc

1 wartość skumulowana



wychowawcze
SRPS.1.2.3.2. 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")

Pomoc w formie pracy socjalnej. 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.1.2.4. Prowadzenie grup 
edukacyjnych, samopomocowych i grup 
wsparcia dla rodzin i ich członków

SRPS.1.2.4.1. Liczba grup 4 wartość skumulowana

SRPS.1.2.4.2. Liczba uczestników 45 wartość skumulowana
SRPS.1.2.4.3. 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")

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 
doznających przemocy domowej. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

I. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem 
spotkań grupowych jest:1/ psychoedukacja, która umożliwia 
zdobycie niezbędnej wiedzy na temat swojej choroby  i poznanie 
sposobów radzenia sobie z nią, 2/ prowadzenie treningów 
umiejętności społecznych z zakresu: samoobsługi, dbałości  o higienę 
osobistą i estetyczny wygląd, gospodarowania pieniędzmi, 
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania 
problemów.
II. Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako 
jedno z działań w projekcie systemowym „Zielone światło dla 
aktywności w Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków 
EFS. Punkt zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z 
różnego rodzaju wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jego ideą jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
III.Grupa edukacyjno-samopomocowa dla matek. W ramach wsparcia 
dla matek, często samotnie wychowujących dzieci, nie w pełni 
przygotowanych do pełnienia ról rodzinnych, pozbawionych wzorców
życia rodzinnego, tak jak  w poprzednich latach, również w roku 2021 
zaplanowano dwie edycje wspierających spotkań grupowych.         

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.1.2.5. Realizacja programów 
podnoszących kompetencje 
psychospołeczne i rodzicielskie

SRPS.1.2.5.1. Liczba programów 14 wartość skumulowana

SRPS.1.2.5.2. Liczba uczestników 608 wartość skumulowana
SRPS.1.2.5.3. Krótki opis sposobu realizacji 1 PSP w Płokach



zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

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

Patrz wyżej- Program Epsilon. PSP w Czyżówce
Program "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" - spotkania dla 
uczniów raz w tygodniu przez cały rok szkolny SP w Myślachowicach

program czytelniczy PS w Bolęcinie

Realizacja ogólnopolskiego projektu "Dzieci uczą rodziców" PS 3 w Trzebini
Realizacja programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w kl. 4
-7 przez pedagoga szkolnego. charakter ciągły SP w Dulowej

Szkoła nie realizowała programów podnoszących kompetencje 
psychospołeczne i rodzicielskie dla rodziców. SP 6 w Trzebini

W Placówce każdego roku realizowane są działania w ramach 
Strategii Pracy z Rodziną i Dzieckiem. W 2021 roku prowadzono 
działania pod hasłem: Tematy ważne i aktualne -  w postaci ulotek, 
broszur, plakatów.
Działanie ma charakter ciągły.
Święta Wielkanocne - czas pogłębiania naszej wiary i wzmacniania 
tradycji - program wychowawczy:- charakter jednorazowy.

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

SRPS.1.2.6. Organizacja akcji,  kampanii, SRPS.1.2.6.1. Liczba zorganizowanych 438 wartość skumulowana



imprez okolicznościowych promujących 
znaczenie więzi rodzinnych, zdrowego 
stylu życia

akcji/kampanii

SRPS.1.2.6.2. 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")

"Szkoła z pasją pomagania" - charakter jednorazowy PSP w Płokach

Działania promujące znaczenie WIĘZI RODZINNYCH, które 
zrealizowało TCK w roku sprawozdawczym to m.in: uroczyste 
podsumowanie działalności grup baletowych działających w TCK 
(charakter ciągły), Powitanie Wakacji połączone z obchodami Dnia 
Dziecka zrealizowane przez cztery placówki (Dom Gromadzki, w 
Karniowicach, w Lgocie, w Psarach. Działania te mają charakter 
ciągły), Dożynkowe Lato na Polu (charakter ciągły), Herbatka u 
Zieleniewskich (charakter ciągły), Spotkanie TPD z ZF "Płocanki" 
(charakter jednorazowy), Koncert Jesienny w Karniowicach 
(charakter jednorazowy), "Polska w sercu"- familijne spotkanie z 
okazji Święta Niepodległości w Karniowicach (charakter 
jednorazowy), Koncert laureatów 28 Konkursu Piosenki "Młoszowskie
Nutki" (charakter ciągły), rodzinna Biesiada patriotyczna w Psarach 
(charakter jednorazowy), podsumowanie konkursu "Jesień w sztuce" 
w Psarach (charakter ciągły), Koncert " Pierwsza gwiazdka nad 
Trzebinią" (charakter ciągły), spotkania ze św. Mikołajem w trzech 
placówkach ( w Domu Gromadzkim, w Karniowicach i Psarach. 
Działanie te mają charakter ciągły). W okresie, kiedy działalność TCK 
została przeniesiona do sieci, zorganizowano 11 akcji online. 
Dotyczyły one obchodów Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki.
Działania promujące znaczenie ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, które 
zrealizowało TCK w roku sprawozdawczym to m.in.: rozpoczęcie Akcji 
Lato przy sportowych zabawach (charakter jednorazowy), Dzień 
Dziecka w WDK w Psarach (konkursy zręcznościowe, działanie miało 
charakter jednorazowy), "Sportowo, bo zdrowo" w Psarach, cykl 
zabaw i animacji dla dzieci "Wakacyjne piątki nad Chechłem" 
(charakter ciągły), bloki gier i zabaw na świeżym powietrzu 
organizowane przez placówki TCK (charakter ciągły), szereg 
wycieczek pieszych po urokliwych miejscach w gminie (charakter 
ciągły), wyjazdy na basen kryty w Trzebini realizowane przez kilka 
placówek w okresie wakacyjnym (charakter ciągły), Animacje na 
wolnym powietrzu (zorganizowane przez DK Willa NOT wraz z 
Akademią Sportu Nowoczesnego, działanie miało charakter 

TCK w Trzebini



jednorazowy), turnieje tenisa stołowego, rozgrywki sportowe 
organizowane przez placówki (charakter ciągły), impreza biegowa 
Chechło Run, Rekreacyjny Rajd Rowerowy, Gala Lekkoatletyczna 
(zorganizowana wspólnie z KS Victoria, charakter ciągły), cykl 23 
działań w ramach organizowanej przez Gminę Trzebinia eko-akcji 
"Trzebinia po stronie natury" realizowanych przez 9 placówek TCK 
(charakter ciągły).
Na początku grudnia TCK otworzyło Trzebiński Park Rozrywki w 
Myślachowicach. W tymże miesiącu z usług parku skorzystało aż 1341 
osób.
DZIAŁANIE MA CHARAKTER CIĄGŁY. CYKL ZAJĘĆ PROMUJĄCYCH 
ZDROWY STYL ŻYCIA ORAZ ZNACZENIE WIĘZI RODZINNYCH.IMPREZY, 
AKCJE ONLINE O DANEJ TEMATYCE

PS w Myślachowicach

dzień rodziny, dzień babci i dziadka, dzień sportu PS w Bolęcinie
Dzień Sportu, realizacja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury, 
udział w VII Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków - "Sprintem do
maratonu"

PS 4 w Trzebini

Organizacja przedszkolnych konkursów " Czyste powietrze", 
"Najciekawszy pojazd Koziołka Matołka", "Warzywna kukiełka 
Publikowanie na stronie facebook przedszkola oraz przekazywanie 
rodzicom nagrań  z uroczystości okolicznościowych typu, Dzień Babci 
i Dziadka (na pendrive, na maile)

PS 3 w Trzebini

Ponownie w kryteria wpisuje się piknik organizowany na zakończenie 
wakacji.
Wydarzenie jednorazowe.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Trzebini

Przystąpienie do programów -"Mamo, tato wolę wodę",Kubusiowi 
przyjaciele natury,Zbieram to w szkole
 "Dzieciaki Mleczaki" ,  "Czyste Powietrze Wokół Nas", "Mali Wielcy 
Odkrywcy", "Skąd się biorą produkty ekologiczne" "Działaj z 
imPETem", " Czyściochowa Akademia" realizujemy miedzynarodowy 
projekt "Piekna Nasza Polska Cała"

W każdej grupie w roku 2021/2022 realizujemy miedzynarodowy 
projekt "Piekna Nasza Polska Cała"
 

PS 6 w Trzebini

Realizacja działań w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie. 
Charakter ciągły. SP w Dulowej

Systematyczna realizacja zadań zawartych w Szkolnym Programie 
Wychowawczo Profilaktycznym SP w Myślachowicach

ŚWIĘTO RODZINY PS 2 w Trzebini
Udział przedszkolaków i uczniów w zajęciach na basenie. Organizacja SP 3 w Trzebini



wycieczek i wyjazdów edukacyjnych. Udział przedszkolaków w 
akcjach edukacyjno-profilaktycznych: Program Edukacji 
Antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół Nas", Program 
Edukacyjny: "Mamo, Tato, Wolę Wodę". Organizacja programów 
profilaktyki zdrowego trybu życia:  Owoce i warzywa w szkole, Mleko 
w szkole, Śniadanie daje moc, Wiem co jem, warsztatach kulinarnych. 
Udział uczniów w profilaktycznym spektaklu teatralnym "Noniek" w 
Teatrze Dzieci Zagłębia. Cykliczny, coroczny udział uczniów w akcji 
Sprzątanie Świata-Polska 2021; kontynuacja projektu ekologicznego; 
udział w programie "Trzebinia po stronie natury"; spotkanie z 
pszczelarzami, wykonanie przez uczniów eko-toreb i karmników dla 
ptaków, kalendarza na rok 2022; udział w programie ekologicznym 
Klubu Gaja: Święto Drzewa; udział w  III edycji programu "Znamię! 
Znam je?". Udział uczniów w różnorodnych zajęciach i zawodach 
sportowych. Pasowanie na pierwszoklasistę połączone ze spływem 
kajakowym po Sztole i integracyjną imprezą rodzinną. W szkole w 
sposób ciągły odbywają się zajęcia sportowe w ramach PUKS i SKS z 
unihokeja, a od września 2021 wprowadzona została innowacja 
pedagogiczna w klasie 1 i 4 z unihokaja i piłki nożnej. Uczniowie klas 5
i młodsi biorą udział w rozgrywkach przygotowujących do turnieju 
piłki nożnej "Z podwórka na stadion". W szkole wdrożone i 
przestrzegane są rygory sanitarne w związku z pandemią wirusa 
Covid-19. Szkoła została wyposażona w środki dezynfekcji i higieny 
osobistej.
Udziały w ogólnopolskich projektach: "Bieg po zdrowie",  "Trzymaj 
formę",  "Szkoła promująca zdrowie", Kids & Sport SP w Lgocie

W PWD Świetlica "Plus" Wychowawcy oraz podopieczni przygotowali 
happening promujący postawę proekologiczną, który odbył się w 
maju 2021. Wychowankowie nagrali montaż słowno-muzyczny z 
okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny - maj 2021- Charakter 
jednorazowy.
Kartka świąteczna Wielkanoc, Boże Narodzenia - charakter cykliczny
Przeprowadzono akcje:
- Pogotowie Świątecznych życzeń polegające na wręczaniu rodzicom 
kartek świątecznych wykonanych przez dzieci (Kwiecień, grudzień 
2021) charakter jednorazowy

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

Zawody i rozgrywki sportowe: Euro, sztafeta, wyjazd na Zieloną 
Szkołę. PSP w Czyżówce

Ze względu na pandemię koronawirusa akcje i imprezy 
okolicznościowe promujące znaczenie więzi rodzinnych, zdrowego 
stylu życia w ubiegłym roku nie odbywały się. W latach 
wcześniejszych szkoła zapraszała rodziców, dziadków na : Jasełka, 

SP 6 w Trzebini



Mikołajki, Święta szkoły itd.
SRPS.1.2.7. Realizacja pomocy w pełnieniu 
funkcji rodzicielskich w formie asystenta 
rodziny

SRPS.1.2.7.1. Liczba rodzin objętych pomocą 43 wartość skumulowana

SRPS.1.2.7.2. 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")

Ośrodek Pomocy Społecznej  realizował zadania wynikających z 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.W ramach ich realizacji Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Trzebini zatrudniał na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czasu 
pracy) trzech asystentów rodzin, którzy podejmowali pracę z 
rodzinami.                                                                                                                           

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.1.2.8. Funkcjonowanie placówek 
wsparcia dziennego SRPS.1.2.8.1. Liczba placówek 6 wartość skumulowana

SRPS.1.2.8.2. Liczba uczestników 527 wartość skumulowana

SRPS.1.2.8.3. 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")

1.Fundacja „Dobry Start” prowadzi Dom w Gaju - zajęcia 
psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne i dotyczące profilaktyki 
uzależnień, edukacyjne i reedukacyjne, artystyczne, sportowo-
rekreacyjne, integracyjne, specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne.

Działania ciągłe. 
2.  Świetlica PLUS - placówka typu nieferyjnego czynna od 
poniedziałku do piątku. 4 filie
Działania ciągłe. 

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

Placówka Funkcjonuje na terenie miasta Trzebinia. działa w systemie 
nieferyjnym - całorocznie. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obecność
dobrowolna.Realizowane są zadania statutowe:opieka i wychowanie, 
pomoc w nauce, wartościowe spędzanie czasu wolnego, rozwijanie 
zainteresowań,wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.Działania były zgodne z wymaganiami i potrzebami 
lokalnymi.

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

SRPS.1.2.9. Realizacja Gminnego Programu
Wspierania Rodziny

SRPS.1.2.9.1. Ilość instytucji realizujących 
program 30 wartość skumulowana

SRPS.1.2.9.2. 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")

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-
2022.
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. z 2018 poz. 998, ze zmianami). 
Powyższa ustawa nakłada na gminę działania mające zapewnić 
wsparcie dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych.
Ośrodek realizuje zadania mające na celu wspieranie rodziny poprzez 
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m.in.
a zatrudnienie asystentów rodziny,
b współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,
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, 
f poprzez realizacje rządowego programu Rodzina 500 +,
g poprzez realizację Karty Dużej Rodziny,
Sprawozdanie z realizacji GPWR jest przedstawiane Burmistrzowi i 
Radzie Miasta co roku. 

SRPS.1.3. Realizacja systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy

SRPS.1.3.1. Realizacja programów 
profilaktycznych w ramach 
przeciwdziałania  alkoholizmu i narkomanii

SRPS.1.3.1.1. Liczba zrealizowanych 
programów 38 wartość skumulowana

SRPS.1.3.1.2. Liczba uczestników 1063 wartość skumulowana
SRPS.1.3.1.3. Liczba instytucji realizujących 
programy

18 wartość skumulowana

SRPS.1.3.1.4. 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 Elementy programu 7 kroków w ramach pogadanek pedagoga 
szkolnego , w poszczególnych klasach.
2 Magiczne kryształy w wybranych klasach młodszych.
3 Cukierki w klasach II.
4.Wybrane zajęcia z programu :Emocjonalna apteczka, realizowane 
podczas zastępstw przez pedagoga szkolnego.
5 współpraca z Referatem ds spolecznych przy UM Trzebinia przy 
finansowaniu warsztatów dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli.

SP 6 w Trzebini

pedagog szkolny prowadziła programy Znajdź właściwe rozwiązanie, 
Nie pal przymnie proszę, Cukierki, Apteczka Pierwszej Pomocy 
Emocjonalnej

ZSP w Młoszowej

Program profilaktyczny: Nie pal przy mnie, proszę i Znajdź właściwe 
rozwiązanie.

PSP w Czyżówce

Przeprowadzenie w trzebińskich szkołach programów profilaktyki 
uzależnień, w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy 
rówieśniczej, w których udział wzięli uczniowie i rodzice
Szkoła Podstawowa numer 3 w Trzebini:
,,Dream Team – wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie 
przyjaznej atmosfery w klasie”
,,Budujemy mosty -  naprawa relacji rówieśniczej w wyniku 
długotrwałej izolacji uczniów”
Szkoła Podstawowa numer 4 w Trzebini:

Wydział Polityki 
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Turystyki



,,Wsparcie zdrowia psychicznego w czasie pandemii”
,,Mów do mnie sercem -  komunikacja bez przemocy”
,,Super moc – radzenie sobie w kryzysie i z emocjami”
Szkoła Podstawowa numer 5 w Trzebini:
,,Megamocni – przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej”
,,Co dzieci robią w sieci – jakie są najnowsze zagrożenia dla dzieci w 
Internecie oraz wzmacnianie bezpieczeństwa w sieci” - dla rodziców
Szkoła Podstawowa numer 6 w Trzebini:
,,Pierwszy stopień do piekła – przeciwdziałanie uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych”
,,Super moc – radzenie sobie w kryzysie”
Szkoła Podstawowa numer 8 w Trzebini:
,,Dream Team – integracja i współpraca w kryzysie”
,,Mózg na dopingu- profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z
substancjami psychoaktywnymi”
Szkoła Podstawowa w Dulowej:
,, Cichy zabójca – nastoletnia depresja”
Szkoła Podstawowa w Myślachowicach:
,,Wsparcie zdrowia psychicznego w czasie pandemii
,,Megamocni – przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej”
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młoszowej:
,,Cyberprzemoc, stailing i media społecznościowe”
,,Heiting w sieci- stop nienawiści”
,,Przemoc werbalna – słowa tez krzywdzą”
Szkoła Podstawowa w Psarach:
,,Komunikacja – język ciała, ekspresja emocji, kultura słowa”
,,Depresja i Autodestrukcja – Nie bój się poprosić o pomoc”  
charakter ciągły
spotkanie online dla pedagogów i nauczycieli dotyczące 
przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi oraz cyberprzemocy SP w Psarach

W marcu zrealizowane zostały zajęcia : Zagrożenia dla zdrowia-
używki i charakter jednorazowy
W okresie X-XI zrealizowano  zajęcia z programu kwartalnego: Pomyśl 
zanim spróbujesz - charakter cykliczny
Zrealizowano zajęcia: Jak grzecznie odmówić?; Potrafię powiedzieć 
NIE - charakter jednorazowy

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

W szkole nie było realizowanych w 2021r. programy profilaktyczne w 
ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Problemy tego 
typu nie pojawiają się w przeprowadzanych w szkole badaniach 
diagnostycznych; nie było też tego typu incydentów z udziałem 
naszych uczniów. Pojawiają się jednak problemy emocjonalne 
uczniów, trudności w relacjach rówieśników, spadki nastroju i 
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motywacji do nauki wywołane długotrwała izolacją wywołaną 
zdalnym nauczaniem. W związku z tym organizowane były zajęcia 
psychoedukacyjne i warsztaty podnoszące kompetencje społeczne 
uczniów przy współpracy z Urzędem Miasta Trzebinia.

SRPS.1.3.2. Organizowanie akcji 
informacyjnych dotyczących 
współczesnych zagrożeń (cyber przemoc, 
alkohol, substancje psychoaktywne, 
siecioholizm)

SRPS.1.3.2.1. Liczba przeprowadzonych akcji 67 wartość skumulowana

SRPS.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")

1 Pogadanki na lekcjach wychowawczych i lekcjach informatyki na 
temat bezpieczeństwa w internecie.
2 Współpraca z Referatem ds społecznych przy UM Trzebinia przy 
organizowaniu warsztatów dla uczniów dotyczących profilaktyki 
uzależnień( klasy siódme w II półroczu 2020/2021, emocjonalnego 
wsparcia dla klas 8( II półrocze 2020/2021 i I półrocze 2021/2022), 
sfinansowania szkolenia dla pedagoga : Emocjonalna apteczka. 
Współpraca z referatem ma charakter ciągły.
3 Wysyłanie rodzicom artykułów i webinariów poruszających 
tematykę zagrożeń dotykających rodzinę(zdrowia psych, uzależnień) 
poprzez Librusa .
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Artykuł: Wirtualny świat dziecka-zagrożenia dla współczesnej rodziny.
Charakter jednorazowy
Ulotki i broszury:
- Cyberprzemoc i jak uchronić przed nią dziecko
- Rodzina a zagrożenia współczesnego świata
- Czynniki dezorganizacji współczesnej rodziny
- Uwaga! Cyberprzemoc!
Charakter jednorazowy
Plakat informacyjny: Co czyha na nas w sieci?   Charakter 
jednorazowy

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

ciągły SP w Bolęcinie

Dołączenie do promowania akcji Dzieci w wirtualnej sieci PS 6 w Trzebini
DZIAŁANIE MA CHARAKTER JEDNORAZOWY. ZAMIESZCZANIE 
ARTYKUŁÓW  DLA RODZICÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ . PS w Myślachowicach

Ewaluacja i opracowanie nowego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego w oparciu o kompleksową diagnozę czynników 
chroniących i zagrażających występujących w środowisku szkolnym 
oraz cykliczne badania poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 
Systematyczna realizacja zadań zawartych w Szkolnym Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym. Monitorowanie poczucia 
bezpieczeństwa uczniów w szkole, prowadzenie badań 
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diagnozujących poczucie bezpieczeństwa w szkole uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w 
badaniach ankietowych w ramach Diagnozy Lokalnych Problemów 
Społecznych Gminy Trzebinia. Udział w warsztatach profilaktycznych 
zorganizowanych przy współpracy z Urzędem Miasta Trzebinia dla 
klasy 4b, 6, 7a podnoszących kompetencje społeczne i uczących 
radzenia sobie z trudnymi emocjami prowadzonych przez terapeutę z 
Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii z Krakowa. Realizacja 
programu profilaktycznego "Bezpieczny Internet" i coroczne obchody
Dnia Bezpiecznego Internetu- szkoła otrzymała certyfikat udziału W 
ogólnopolskich Dniach Bezpiecznego Internetu. Uczniowie biorą 
udział w ogólnopolskich konferencjach min. "Asy Internetu", Digital 
Youth Forum, Europejskim Tygodniu Kodowania-Codeweek.  
Jak rozmawiać z dziećmi na temat cyberprzemocy, i bezpieczni w 
sieci - warsztaty SP w Psarach

nauczyciel informatyki oraz pogadanka z Przedstawicielem Policji 
oraz pedagog szkolny na lekcjach wychowawczych oraz wychowawcy 
w swoich klasach

ZSP w Młoszowej

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, Prowadzenie zajęć przez 
zaproszonych gości: edukatorów i Policję SP w Dulowej

organizacja Dnia bezpiecznego internetu, w ciągu roku 
sygnalizowanie współczesnych zagrożeń PS 4 w Trzebini

Pogadanki o cyberprzemocy i używkach w każdej klasie. PSP w Czyżówce
Przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów z trzebińskich szkół na 
prowadzenie programu - „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” 
rekomendowanego przez PARPA oraz Krajowe Biuro ds 
Przeciwdziałania Narkomanii - 13 szkół
- "Co dzieci robią w sieci" - dla rodziców w SP nr 5
- "Pierwszy stopień do piekła" - przeciwdziałanie uzależnieniom, od 
substancji psychoaktywnych - SP nr 6
- "Mózg na dopingu - profilaktyka zachowań ryzykownych związanych
z substancjami psychoaktywnymi" - SP nr 8
- "Cyberprzemoc" - SP w Młoszowej
charakter jednorazowy

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

realizacja programu "Nie pal przy mnie proszę" PS w Bolęcinie
Spotkania z policjantem, udział w "Dniu Bezpiecznego Interetu", 
warsztaty edukacyjne dla starszych uczniów zorganizowane przy 
udziale Urzędu Miasta Trzebini

SP w Myślachowicach

SRPS.1.3.3. Organizowanie zajęć 
socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 

SRPS.1.3.3.1. Liczba zorganizowanych zajęć 0 wartość skumulowana



alkoholowym i dotkniętych przemocą 
domową

SRPS.1.3.3.2. Liczba uczestników 0 wartość skumulowana
SRPS.1.3.3.3. 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")

Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju  prowadził zajęcia 
specjalistyczne mające na celu wzmocnienie pozytywnych cech 
wychowanków w formie gier i zabaw, radzenie sobie z negatywnymi 
emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości, podnoszenie 
samooceny, umiejętność komunikowania
Działania ciągłe całoroczne

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

SRPS.1.3.4. Działanie GKRPA, realizacja 
terapii, profilaktyki i edukacji dla osób z 
rodzin z problemem uzależnienia i 
przemocy domowej

SRPS.1.3.4.1. Liczba prowadzonych punktów 
konsultacyjnych 2 wartość skumulowana

SRPS.1.3.4.2. Liczba uczestników 
korzystających z pomocy 390 wartość skumulowana

SRPS.1.3.4.3. Liczba spraw skierowanych do 
Sądu o leczenie odwykowe 18 wartość skumulowana

SRPS.1.3.4.4. 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")

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działając 
w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzi procedurę zobowiązania 
do leczenia odwykowego. Współpraca z Komisariatem Policji w 
Trzebini, OPS w Trzebini, Prokuraturą Rejonową w Chrzanowie oraz 
Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

SRPS.1.3.5. Działanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego na rzecz rodzin z 
problemem  przemocy, promocja działania 
zespołu

SRPS.1.3.5.1. Liczba rodzin objętych 
procedurą "Niebieskiej Karty" 84 wartość skumulowana

SRPS.1.3.5.2. Liczba osób podejrzanych o 
stosowanie przemocy, którym udzielono 
wsparcia

41 wartość skumulowana

SRPS.1.3.5.3. Liczba osób doświadczających 
przemocy, którym udzielono wsparcia 54 wartość skumulowana

SRPS.1.3.5.4. Liczba zorganizowanych akcji,  
konferencji, spotkań z osobami 
zaproszonymi

0 wartość skumulowana

SRPS.1.3.5.5. 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")

Nie realizowane spotkań i konferencji z powodu stanu pandemii. 
Odbywały się tylko posiedzenia zespołu Interdyscyplinarnego. 
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SRPS.1.3.6. Realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

SRPS.1.3.6.1. Liczba instytucji  realizujących 
program 25 wartość skumulowana

SRPS.1.3.6.2. 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")

Przemoc w rodzinie to zjawisko społeczne, które zatacza coraz 
szersze kręgi. Dotyka nie tylko rodziny ubogie, dotknięte 
alkoholizmem, bezrobociem. Coraz częściej okazuje się, że do 
przemocy dochodzi w rodzinach dobrze sytuowanych, mających 
dobry status społeczny. Przemoc doznawana w rodzinie zwiększa 
ryzyko występowania zaburzeń emocjonalnych, psychicznych, 
zachowań przestępczych, powielania niepożądanych wzorców 
wyniesionych z domu rodzinnego.
Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań, które 
będą miały na celu zapewnienie osobom uwikłanym w przemoc 
domową profesjonalnej pomocy, spowodują wzrost świadomości 
społeczeństwa o problemie przemocy domowej, dostarczą 
odpowiedniej wiedzy, która pozwoli skutecznie radzić sobie 
z problemem. Program kierowany jest dla mieszkańców miasta 
i gminy Trzebinia.
W roku 2021  liczba NK  utrzymywała się na poziomie roku 2020.  W 
sytuacji przemocy domowej szczególnie trudno jest wspomagać 
rodzinę, a w szczególności ofiary przemocy w formie telefonicznej. 
Dlatego pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, podejmowane 
działania bezpośrednie szczególnie w przypadku nowo założonych 
NK.
Sprawozdanie z gminnego programu jest przedstawiane 
Burmistrzowi i Radzie Miasta. 

Ośrodek Pomocy 
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SRPS.2. Integracja działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych

SRPS.2.1. Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
SRPS.2.1.1. Realizacja środowiskowych 
form wsparcia -   usługi opiekuńcze, 
wolontariat, pomoc sąsiedzka na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych

SRPS.2.1.1.1. Liczba osób korzystających 150 wartość skumulowana

SRPS.2.1.1.2. 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")

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła 
organizacji pozarządowej  w ramach otwartego konkursu ofert 
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ośrodek kierował 
osoby wymagające tej formy pomocy, naliczał odpłatność za 
świadczone usługi i na bieżąco sprawował nadzór nad jakością usług 
świadczonych przez PCK. Osoby korzystające z usług opiekuńczych 
ponosiły za nie częściową odpłatność -   zgodnie  z Uchwałą Nr 
XIII/166/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015 r. w 
sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
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trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat. 
II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini od czerwca do grudnia 
2021 r. realizował Program Ministra Rodziny                           i Polityki 
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. 
Program w całości finansowany  był ze środków Funduszu 
Solidarnościowego, na którego realizację Gmina Trzebinia pozyskała 
środki w kwocie: 74 074,00 zł.
 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji;
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2020 
r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionego.

SRPS.2.1.2. Zapewnienie osobom starszym 
możliwości dalszego rozwoju osobistego SRPS.2.1.2.1. Liczba uczestników 498 wartość skumulowana

SRPS.2.1.2.2. 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")

Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako jedno
z działań w projekcie systemowym „Zielone światło dla aktywności w 
Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków EFS. Punkt 
zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego 
rodzaju wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego ideą 
jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu stąd też działania 
organizowane w Punkcie koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb 
takich jak:
potrzeba kontaktów z innymi ludźmi, 
potrzeba wypoczynku i relaksu, 
potrzeba uznania, dowartościowania, 
potrzeba nowych doświadczeń, zdobywania wiedzy, umiejętności, 
potrzeba aktywności społecznej, kulturalnej, artystycznej, 
rekreacyjnej itp.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Działanie „Aktywny senior” skierowane jest do rencistów, osób w 
wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia. Powstało na podstawie 
analizy ich potrzeb i przy założeniu, iż należy stworzyć osobom 
starszym warunki do aktywnego i satysfakcjonującego życia po 

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki



zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowym elementem jest 
zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz poprawa stylu życia i 
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Współpraca z Miejskim Zarządem Nieruchomości sp. z o.o. - Charakter
ciągły
W podane kryteria wpisuje się kurs komputerowy skierowany do osób
50+ oraz udział w projekcie Edukacja Finansowa w Bibliotekach 
Publicznych.
Kursy komputerowe prowadzone są na miejscu w Bibliotece. 
Prowadzą je bibliotekarze, którzy pomagają kursantom nabyć 
PODSTAWOWE umiejętności poruszania się w świecie komputerów. Z 
reguły maja one one charakter ciągły, gdyż każdy uczestnik 
przychodzi na kilka umówionych wcześniej spotkań.
Charakter ciągły miał też projekt Edukacja Finansowa w Bibliotekach 
Publicznych. Obejmował on 7 spotkań online, których celem było 
przekazanie kursantom wiedzy o np. planowaniu finansów i budżetu 
osobistego, o systemach bankowych, pożyczkach, kredytach, o 
ubezpieczeniach, bezpieczeństwie konsumenta w sieci czy o 
funkcjach banku centralnego, itp.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Trzebini

W strukturach TCK działa Trzebiński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(charakter ciągły). W roku sprawozdawczym ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju i związane z nią obostrzenia, zajęcia 
odbywały się tylko przez 3 miesiące (X,XI,XII). Zadanie realizowane 
było poprzez uczestnictwo słuchaczy w zajęciach: terapia tańcem, 
jogi, języka angielskiego, ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup, ćwiczenia 
taneczno-ruchowe. Ponadto w każdy poniedziałek słuchacze mieli 
możliwość skorzystania z darmowych wykładów dotyczących różnych
dziedzin życia m.in.: z psychologii, etnologii, geografii, literatury, 
językoznawstwa, filmu, zasad zdrowego żywienia, astronomii. 
Słuchacze dwukrotnie mogli też obejrzeć spektakle przygotowane 
przez lokalne grupy teatralne. Był to spektakl "Stara baśń" oraz 
"Jeden dzień w domu niespokojnej starości - przystanek w drodze do 
św. Piotra"  W ramach TUTW działa grupa literacka "Wena".

TCK w Trzebini

SRPS.2.1.3. Prowadzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego SRPS.2.1.3.1. Liczba osób korzystających 38 wartość skumulowana

SRPS.2.1.3.2. 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")

Od 15 lat na terenie gminy Trzebinia funkcjonuje wypożyczalnia 
sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego. Dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna do dyspozycji mieszkańców
gminy Trzebinia są między innymi łóżka rehabilitacyjno – 
ortopedyczne, wózki inwalidzkie, chodziki, krzesła toalety, kule oraz 
stojaki na kroplówki - charakter ciągły
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SRPS.2.1.4. Funkcjonowanie stacjonarnych SRPS.2.1.4.1. Liczba osób objętych pomocą 51 wartość skumulowana



form pomocy i wsparcia dla seniorów
SRPS.2.1.4.2. 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")

Gmina ponosi odpłatność za pobyt osób w DPS.
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.2.1.5. Funkcjonowanie mieszkań 
chronionych

SRPS.2.1.5.1. Liczba osób korzystających z 
mieszkania chronionego 1 wartość skumulowana

SRPS.2.1.5.2. 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")

Od  2020 Ośrodek  realizuje  nową forma wsparcia – mieszkanie 
chronione, która jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym. Mieszkanie chronione mieści się  w budynku przy ul. 
Kościuszki w Trzebini. To lokal liczący 37 mkw, składający się z 
kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki.  OPS  wyposażył go nie tylko w 
meble (łóżko, szafę, fotel lub krzesło), ale również sprzęt  - kuchenkę, 
chłodziarkę, sprzęt, naczynia do przygotowywania i spożywania 
posiłków.
Utworzone mieszkanie chronione jest o o charakterze treningowym, 
które jest przeznaczone dla pełnoletniej osoby w szczególności z 
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonej, która ze względu na 
swoją trudna sytuację życiową potrzebuje wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, ale nie wymaga  usług w zakresie świadczonym 
przez jednostkę całodobowej opieki. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.2.1.6. Realizacja Lokalnego Programu
Osłonowego dla Opiekunów Osób 
Niepełnosprawnych oraz ich 
Podopiecznych

SRPS.2.1.6.1. Liczba uczestników 0 wartość skumulowana

SRPS.2.1.6.2. 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")

Z powodu stanu pandemii i obowiązującego reżimu sanitarnego nie 
był realizowany. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.2.1.7. Funkcjonowanie placówek 
obejmujących wsparciem osoby 
niepełnosprawne

SRPS.2.1.7.1. Liczba placówek 4 wartość skumulowana

SRPS.2.1.7.2. Liczba uczestników 122 wartość skumulowana
SRPS.2.1.7.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 

Fundacja im. Brata Alberta prowadzi na terenie Gminy Trzebinia 
Warsztat Terapii Zajęciowej (od 1999r.) dla 35 osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz Świetlicę Terapeutyczną (od 
2001) dla 16 dzieci i młodzieży z różnoraką niepełnosprawnością.
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ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki” 
prowadzi świetlicę integracyjną dla osób niepełnosprawnych czynną 
w każdą sobotę. Podczas spotkań odbywają się różnorodne zajęcia: 
plastyczne, kulinarne, propagujące zdrowy tryb życia, itp. 
Organizowane są także  wyjazdy i obozy integracyjne.  Liczba 
uczestników 20 osób. 
Działania ciągłe.
Fundacja im. Brata Alberta prowadzi WTZ oraz Świetlicę 
Środowiskowa dla osób niepełnosprawnych. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.2.2. Zwiększenie udziału osób starszych oraz niepełnosprawnych w życiu społecznym
SRPS.2.2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu osób starszych SRPS.2.2.1.1. Liczba uczestników 10 wartość skumulowana

SRPS.2.2.1.2. 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")

Kryteria spełniają zarówno wspomniane wyżej kursy komputerowe 
dla osób 50+ prowadzone w naszej Bibliotece, jak i projekt Edukacja 
Finansowa w Bibliotekach Publicznych. Oba o charakterze ciągłym.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Trzebini

SRPS.2.2.2. Wspieranie działalności 
stowarzyszeń, organizacji i klubów 
działających na rzecz osób starszych oraz 
niepełnosprawnych

SRPS.2.2.2.1. Liczba wspartych organizacji 15 wartość skumulowana

SRPS.2.2.2.2. 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")

Wspieranie działalności polega na udzielaniu dotacji na realizację 
zadania pn. „Prowadzenie Klubu Seniora”  (3 organizacje). Wszystkie 
15 organizacji korzysta z lokali będących
w zasobach: gminnych, Trzebińskiego  Centrum Kultury, szkoły oraz w
Ochotniczej Straży Pożarnej na preferencyjnych warunkach (w 
większości nieodpłatnie). 
Zadanie ma charakter ciągły.
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SRPS.2.2.3. Wspieranie integracji 
międzypokoleniowej (osoby starsze, dzieci 
i młodzież) 

SRPS.2.2.3.1. Liczba realizowanych działań 63 wartość skumulowana

SRPS.2.2.3.2. 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")

 Zajęcia wychowawcze:
- Babcia i Dziadek moimi przyjaciółmi
- Moja babcia i mój dziadek - kim są dla mnie?
- Dlaczego warto dbać o relacje rodzinne
Zajęcia o charakterze jednorazowym
Zajęcia manualne:wykonanie upominków dla babci i dziadka - 
charakter jednorazowy

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

DZIAŁANIE MA CHARAKTER CIĄGŁY. SYSTEMATYCZNE UMIESZCZANIE 
NA STRONIE INTERNETOWEJ RELACJI Z IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 

PS w Myślachowicach



PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANYCH DLA BABCI, DZIADKA, 
RODZICÓW, RODZEŃSTWA .
działanie systematyczne -  spotkania z seniorami , wspólne zabawy , 
wykonywanie dekoracji , czytanie bajek PS 1 w Trzebini

dzień babci i dziadka PS w Bolęcinie
Dzień Dziadka i Babci oraz dzień Życzliwości - pokazywanie 
najmłodszym jak dobre uczynki i wsparcie są ważne dla starszych 
osób. Jak ważny jest szacunek dla innych

PS 6 w Trzebini

Niestety z powodu pandemii imprezy typu Dzień Babci , Dzień 
Dziadka lub Jaselka, na które zapraszani byli seniorzy w poprzednich 
latach w roku 2021 nie odbyły się.

SP 6 w Trzebini

Ogólnopolska akcja sprzątania świata z miejscowymi mieszkańcami-
Klub Płocanki, Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z lokalnymi 
mieszkańcami z okazji Święta Niepodległości11 listopada - charakter 
ciągły

PSP w Płokach

Organizacja Dnia Babci i Dziadka SP w Lgocie

organizacja Dnia Babci i Dziadka zdalnie PS 4 w Trzebini

Pandemia COVID. PSP w Czyżówce
Ponownie we wskazane kryteria wpisuje się organizowany przez nas 
piknik rodzinny na zakończenie wakacji.
Wydarzenie jednorazowe.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Trzebini

Przedstawienia okolicznościowe przygotowane przez dzieci i 
młodzież pod opieką nauczycieli z okazji świąt okolicznościowych. SP w Dulowej

Przekazanie życzeń oraz nagranie uroczystości dla Babć i dziadków z 
okazji ich  święta PS 3 w Trzebini

Zadanie było realizowane poprzez organizację następujących 
wydarzeń: Powitanie wakacji połączone z Dniem Dziecka  w Czyżówce
(w realizację włączyła się Rada sołecka i Sołtys), działalność grupy 
teatralno-kabaretowej "Przy pałacu" (charakter ciągły, w skład grupy 
wchodzą dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze), Wakacyjne piątki 
nad Chechłem (charakter ciągły, w bloku animacyjnym brały udział 
dzieci najczęściej pod opieką babć i dziadków), "Herbatka u 
Zieleniewskich"(charakter ciągły), 
spektakl "Igraszki z diabłem" (charakter jednorazowy, przygotowany 
przez Teatr Tradycja przy współorganizacji Towarzystwa przyjaciół 
Ziemi Chrzanowskiej), Impreza biegowa Chechło Run (charakter 
ciągły), Rekreacyjny Rajd Rowerowy, Akcja "Sprzątanie świata" w 
Domu Gromadzkim w Wodnej (charakter ciągły, w działania 
najmłodszych włączyły się osoby starsze-
przedstawiciele Rady Osiedla Wodna), spektakl w wykonaniu uczniów
I LO w Chrzanowie pt. "Romeo i Julia" wystawiony dla słuchaczy UTW 

TCK w Trzebini



(charakter jednorazowy),"Koncert jesienny" w Karniowicach, który 
był adresowany do rodziców i dziadków
występujących w nim dzieci (charakter jednorazowy), spektakl 
teatralny "Stara baśń" w wykonaniu uczniów I LO w Chrzanowie 
(charakter jednorazowy, odbiorcami były wszystkie pokolenia), 
koncert laureatów 28 Festiwalu Piosenki "Młoszowskie 
Nutki"(charakter ciągły, koncert obejrzeli rodzice i dziadkowie 
laureatów), międzypokoleniowa Biesiada Patriotyczna w Psarach 
(charakter jednorazowy), podsumowanie konkursu "Jesień w sztuce" 
w Psarach (charakter ciągły, odbiorcami wydarzenia byli rodzice i 
dziadkowie laureatów), koncert "Pierwsza gwiazdka nad 
Trzebinią"(charakter ciągły, impreza adresowana do wszystkich 
pokoleń), spotkania ze św. Mikołajem w Domu Gromadzkim w Wodnej
oraz w WDK w Karniowicach (charakter ciągły, obydwie imprezy 
odbyły się przy dużym wsparciu osób starszych), Warsztaty 
Bożonarodzeniowe w Karniowicach (charakter ciągły, panie z KGW 
uczyły najmłodsze dzieci pieczenia i ozdabiania pierników oraz 
tworzenia wieńców świątecznych na drzwi), posty z okazji Dnia Babci i
Dziadka zamieszczone przez 8 placówek w czasie, gdy praca w TCK 
odbywała się w trybie zdalnym (charakter jednorazowy, były to 
życzenia oraz internetowe warsztaty plastyczne z instrukcjami, jak 
wykonać prezenty dla babć i dziadków).
Ze względu na pandemię imprezy integrujące nie były organizowane. SP 3 w Trzebini
ZORGANIZOWANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ DLA MIESZKANKI OSIEDLA 
PIUASKI W TRZEBINI PS 2 w Trzebini

SRPS.2.2.4. Prowadzenie Klubu Seniora SRPS.2.2.4.1. Liczba uczestników 565 wartość skumulowana

SRPS.2.2.4.2. 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")

Klub Seniora prowadzony był na zlecenie Gminy Trzebinia w 3 
punktach gminy:
w Dulowej – PZERiI koło nr 6,
w Płokach – PZERiI koło nr 10,
w Trzebinia – SEiR „Radość”.
Działalność w/w Klubów Seniora wsparta była dotacja gminną. 
Podana wyżej wartość liczbowa dotyczy liczy osoboudziałów.
Zadanie ma charakter cykliczny. 
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Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako jedno
z działań w projekcie systemowym „Zielone światło dla aktywności w 
Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków EFS. Punkt 
zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego 
rodzaju wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego ideą 
jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu stąd też działania 
organizowane w Punkcie koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini



takich jak:
potrzeba kontaktów z innymi ludźmi, 
potrzeba wypoczynku i relaksu, 
potrzeba uznania, dowartościowania, 
potrzeba nowych doświadczeń, zdobywania wiedzy, umiejętności, 
potrzeba aktywności społecznej, kulturalnej, artystycznej, 
rekreacyjnej itp.

SRPS.2.2.5. Organizowanie uroczystości 
jubileuszowych za długoletnie pożycie 
małżeńskie

SRPS.2.2.5.1. Liczba małżeństw 55 wartość skumulowana

SRPS.2.2.5.2. 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 2021 r. zorganizowano 1 uroczystości jubileuszową dot. wręczenia 
odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie dla 55 par. 50 par 
zostało odznaczonych "Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie",
które zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pozostałe pary zostały odznaczone specjalnymi medalami od 
Burmistrza Miasta Trzebini - 2 pary za 60-lecie, 3 pary 65- lecie pożycia
małżeńskiego. Podczas uroczystości małżonkowie oprócz odznaczeń 
otrzymali również kwiaty, pamiątkowe dokumenty oraz upominki. 
Uroczystość ta ma charakter cykliczny. Ponadto w 2021 r. 6 osób 
będącymi mieszkańcami gminy Trzebinia odchodziło swoje 100-ne 
urodziny. Z tej okazji jubilaci otrzymują od Burmistrza Miasta Trzebini 
dokumenty pamiątkowe, kwiaty oraz upominki.

Urząd Stanu 
Cywilnego Trzebinia

SRPS.2.2.6. Zwiększenie dostępności dzieci
niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych 

SRPS.2.2.6.1. Liczba utworzonych oddziałów 
i klas integracyjnych

16 wartość skumulowana

SRPS.2.2.6.2. 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")

Działanie ma charakter ciągły PS 1 w Trzebini

Kontynuacja nauczania integracyjnego w klasie 6 integracyjnej od 
roku szkolnego 2019/20; współudział nauczyciela wspomagającego w 
procesie edukacyjnym. Dostosowanie metod pracy do 
indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych 
uczniów, zapewnienie warunków umożliwiających osiągnięcie przez 
nich optymalnego rozwoju oraz sukcesu edukacyjnego. Wspieranie 
rodziców w konstruktywnym pokonywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych swoich dzieci oraz planowaniu 
dalszej drogi edukacyjnej, najbardziej korzystnej w następnym etapie 
edukacyjnym.

SP 3 w Trzebini

Liczba oddziałów: PS Nr 1 w Trzebini – 2; SP Nr 3 w Trzebini – 1; SP Nr TCA w Trzebini



8 w Trzebini – 9; SP Nr 5 w Trzebini – 1.
Liczba dzieci: PS Nr 1 w Trzebini – 9; SP Nr 3 w Trzebini – 3; SP Nr 8 w 
Trzebini – 36, SP Nr 5 w Trzebini - 4 
Stan wg SIO na 30.09.2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini i Przedszkole Samorządowe Nr 1 
w Trzebini funkcjonują jako placówki integracyjne, dlatego tworzenie 
oddziałów integracyjnych ma w nich charakter ciągły. W Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Trzebini i w Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini 
w wyniku zaistniałych okoliczności zaszła potrzeba utworzenia 
oddziału integracyjnego. Uczniowie uczęszczający do oddziałów 
integracyjnych objęci są pomocą nauczycieli specjalistów oraz 
nauczyciela wspierającego. Zadanie realizowane w sposób ciągły .
W naszej szkole nie ma oddziałów ani klas integracyjnych, ale w roku 
2021 w sumie 16 dzieci miało orzeczenia z tytułu jakiejś 
niepełnosprawności. Mieli oni na terenie szkoły organizowane zajęcia 
rewalidacyjne, niektórzy także realizowali wybrane lekcje w formie 
indywidualnej lub w grupie do 5 osób. Dzieci te miały utworzone tzw 
IPET-y i według tych programów zespół nauczycieli i specjalistów z 
uczniami specjalnymi pracował.

SP 6 w Trzebini

SRPS.2.2.7. Wspieranie osób 
niepełnosprawnych do podejmowania 
aktywności zawodowej

SRPS.2.2.7.1. Liczba osób objętych 
wsparciem

3 wartość skumulowana

SRPS.2.2.8. Organizowanie imprez 
integrujących osoby niepełnosprawne ze 
społecznością lokalną

SRPS.2.2.8.1. Liczba zorganizowanych 
imprez

3 wartość skumulowana

SRPS.2.2.8.2. 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")

Imprezy takie nie miały miejsca, natomiast zarówno na lekcjach 
wychowawczych ,języka polskiego lub zajęciach z edukacji 
wczesnoszkolnej kształtuje się właściwe postawy uczniów wobec 
niepełnosprawnych.

SP 6 w Trzebini

Ognisko z mieszkańcami, Kiermasz ciast - charakter jednorazowy
 Piknik rodzinny - charakter ciągły PSP w Płokach

Pandemia COVID. PSP w Czyżówce

Ze względu na pandemię imprezy integrujące nie były organizowane. SP 3 w Trzebini

SRPS.3. Wzmocnienie systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

SRPS.3.1. Przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia oraz zmniejszenie jego skutków
SRPS.3.1.1. Podejmowanie działań 
wspierających funkcjonowanie spółdzielni 
socjalnych

SRPS.3.1.1.1. Liczba funkcjonujących 
spółdzielni socjalnych

0 wartość skumulowana



SRPS.3.1.2. Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa zawodowego

SRPS.3.1.2.1. Liczba osób korzystających z 
porad 78 wartość skumulowana

SRPS.3.1.2.2. 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")

1. Pracownicy KIS uczestniczyli aktywnie w realizacji projektu 
„Aktywni na start II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna integracja. W KIS odbywały się warsztaty i poradnictwo 
indywidualne, a także został utworzony Punkt Aktywności Społecznej.
Ponadto były prowadzone spotkania informacyjno – rekrutacyjne 
oraz diagnoza  indywidualnych potrzeb.
2. Pracownicy KIS koordynowali działania OPS w zakresie organizacji 
prac społecznie użytecznych, w których brały udział osoby 
bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
3. Pracownicy udzielili 110 porad indywidualnych, z których 
skorzystało 48 osób.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.3.1.3. Utworzenie i prowadzenie 
grupy wsparcia dla osób długotrwale 
bezrobotnych

SRPS.3.1.3.1. Liczba uczestników 15 wartość skumulowana

SRPS.3.1.3.2. 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 2021 r. w KIS odbywało się poradnictwo grupowe dla osób 
bezrobotnych w ramach projektu „Aktywni na start II” w ramach 
Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie  dla OPS/PCPR.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.3.1.4. Organizowanie prac społecznie 
– użytecznych SRPS.3.1.4.1. Liczba uczestników 20 wartość skumulowana

SRPS.3.1.4.2. 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")

W 2021 r. na mocy Porozumienia nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021 roku 
zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą 
Trzebinia były organizowane prace społecznie użyteczne dla osób 
bezrobotnych korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Realizacja prac społecznie użytecznych opierała 
się na współpracy Urzędu Miasta Trzebini, tutejszego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. 
Osoby bezrobotne wykonywały głównie prace porządkowe w 
wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. 40 godzin miesięcznie. Za każdą 
przepracowaną godzinę bezrobotny otrzymywał wynagrodzenie w 
kwocie  9,00 zł (tj. 360,00 zł miesięcznie). Uzyskana kwota zgodnie z 
przepisami ustawy nie była wliczana do dochodu osoby w przypadku 
ubiegania się o pomoc finansową ze strony Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
W ubiegłym roku w pracach społecznie użytecznych brało udział 20 
osób  wykonując prace na terenie sołectw, rad osiedlowych. 12 osób 
brało udział udział przez cały czas jego trwania. Pozostałe zmieniały 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini



się na przykład z uwagi na dobrowolne zaprzestanie udziału w 
programie. Realizacja prac odbywała się od marca do października.

SRPS.3.1.5. Realizacja projektów 
ukierunkowanych na aktywizację osób 
bezrobotnych

SRPS.3.1.5.1. Liczba realizowanych 
projektów

1 wartość skumulowana

SRPS.3.1.5.2. Liczba uczestników 15 wartość skumulowana

SRPS.3.1.5.3. 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")

Od stycznia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 
kontynuował realizację projektu „Aktywni na start II” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1. na podstawie umowy zawartej
pomiędzy  Gminą Trzebinia a Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości. Jego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2019 
roku i trwała do 31.12.2021r. Cel główny  projektu to aktywizacja 
społeczno – zawodowa  mieszkańców  Gminy Trzebinia zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację 
kompleksowych ścieżek wsparcia adekwatnych do zdiagnozowanych 
potrzeb.  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

SRPS.3.2. Wspieranie lokalnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
SRPS.3.2.1. Wsparcie i pomoc w tworzeniu 
nowych organizacji i stowarzyszeń 
działających na rzecz społeczności lokalnej

SRPS.3.2.1.1. Liczba funkcjonujących 
organizacji i stowarzyszeń

80 wartość skumulowana

SRPS.3.2.1.2. 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")

Formy wsparcia:
- dotacje na realizację zadań,
- udostępnienie do użytkowania gminnych obiektów i terenów na 
preferencyjnych zasadach,
- wspólna realizacja projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności,
 - promocja przekazywania 1 %  dla trzebińskich organizacji,
- publikacja informacji o działalności organizacji na stronie 
internetowej,
- przekazywania gminnych materiałów promocyjnych.
Działania prowadzone ciągle.

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

SRPS.3.2.2. Modernizacja obiektów 
świadczących usługi dla mieszkańców 
gminy, likwidacja barier 
architektonicznych

SRPS.3.2.2.1. Liczba zmodernizowanych 
obiektów 0 wartość skumulowana

SRPS.3.2.3. Inicjowanie i wdrażanie 
programów, działań aktywizujących 
społeczność lokalną  (np. imprezy 
kulturalne, festyny itp.)

SRPS.3.2.3.1. Liczba podjętych programów, 
działań 133 wartość skumulowana

SRPS.3.2.3.2. Krótki opis sposobu realizacji Niemal każda organizowana przez nas impreza kulturalna zakłada Miejska Biblioteka 



zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

aktywizowanie lokalnej społeczności.  Wydarzenie w formie 
tradycyjnej organizowane były u nas od drugiej połowy 2021 roku, 
gdyż dopiero wtedy zaczęły na to pozwalać wytyczne m. in. Biblioteki 
Narodowej. Niektóre z inicjatyw mają charakter ciągły, np. warsztaty 
wakacyjne, ale zdecydowana większość ma charakter jednorazowy, 
np. Narodowe Czytanie, wspominany już piknik, spotkania autorskie, 
itp.

Publiczna w Trzebini

Współorganizacja konkursów, imprez, zabaw, festynów, spotkań o 
charakterze kulturalnym zleconych Trzebińskiemu Centrum Kultury w
Trzebini oraz koncerty wykonane na podstawie umowy (lub zlecenia) 
przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR w Trzebini.

Wydział Promocji i 
Kultury

Wykazane wartości liczbowe dotyczą wyłącznie działań na żywo od 
czerwca do grudnia. Od czerwca zorganizowano następujące 
wydarzenia z udziałem publiczności: Koncert Jubileuszowy zespołu 
Sztywny Pal Azji, uroczyste podsumowania działalności grup 
baletowych działających w TCK (charakter ciągły), Strefę Kibica w 
Ośrodku rekreacyjnym "Balaton"(charakter jednorazowy), spotkania 
w ramach Klubu Filmowego "Kinobzik" połączone z projekcjami 
filmowymi (charakter jednorazowy), Koncert plenerowy z okazji 20-
lecia Fundacji ENERGETYK, Letnie Kino Plenerowe (charakter ciągły, 5 
projekcji), koncerty w ramach Festiwalu "Jazz z Wami" (charakter 
ciągły), Letnia Scena Muzyczna (charakter ciągły, koncerty BARTAS 
LIVE, Magdy Suryło, J. Styczyńskiego, zespołu STONEHENGE, koncert 
charytatywny z inicjatywy "Armii Janka"), "Historia i tajemnice Dworu
Zieleniewskich"-zwiedzanie dworu (charakter ciągły), Dni Dziecka 
obchodzone w Czyżówce, Karniowicach, Lgocie i Psarach (charakter 
ciągły), cykl imprez "Wakacyjne piątki nad Chechłem" (charakter 
ciągły), Dożynkowe Lato na Polu, "Herbatka u Zieleniewskich" 
(charakter ciągły), spektakl teatralny "Igraszki z diabłem" (charakter 
jednorazowy), Spektakl teatralny "Salon Odnowy", koncert 
charytatywny Fundacji ENERGETYK - występ uczniów PSM I stopnia w 
Chrzanowie (charakter jednorazowy), "Tajemnice i historia Willi NOT-
zwiedzanie (charakter ciągły), plener malarski grupy twórców 
"Pegaz"(charakter ciągły), spektakl teatralny "Romeo i 
Julia"(charakter jednorazowy), widowisko muzyczne "Uśmiechnij się 
z Kiepurą"(charakter jednorazowy), spotkanie autorskie (charakter 
jednorazowy), Jubileuszowa Gala 25-lecia Dworu 
Zieleniewskich(charakter jednorazowy), Koncert w ramach 66 
Festiwalu Krakowskich Zaduszek Jazzowych (charakter 
jednorazowy), spektakl teatralny "Stara baśń"(charakter 
jednorazowy), Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

TCK w Trzebini



(charakter ciągły), Biesiada Patriotyczna w Myślachowicach, Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej, Muzyczne Show "Bajki świata"(charakter 
jednorazowy), spektakl "Jeden dzień w domu niespokojnej starości", 
Koncert Charytatywny Fundacji ENERGETYK w Trzebini połączony z 
aukcją prac i upominków dla chorych dzieci, Wieczór poezji "We 
mgle" (charakter jednorazowy), 13 Powiatowy Festiwal Małych Form 
Teatralnych w języku angielskim (charakter jednorazowy, 
organizowany wspólnie  z ZSE-CH w Trzebini), Koncert Cecyliański 
(charakter ciągły), spektakl teatralny "Miłosna pułapka" (charakter 
jednorazowy), Koncert "Pierwsza gwiazdka nad Trzebinią" (charakter 
ciągły). W tym też okresie działało Kino "Sokół", które odwiedziło 
12934 widzów. W okresie letnim odbył się plener malarski grupy 
"Pegaz", a następnie prezentacja twórczości podczas zorganizowanej 
wystawy w Dworze Zieleniewskich. W okresie od stycznia do maja 
wiele działań TCK odbywało się online, bez udziału publiczności ze 
względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z nią 
obostrzenia. Były to w znacznej części transmisje koncertów, które 
miały charakter jednorazowy.

SRPS.3.2.4. Rozwój miejsc rekreacyjnych i 
turystycznych, promocja zdrowego trybu 
życia i aktywnego wypoczynku

SRPS.3.2.4.1. Liczba funkcjonujących miejsc 
rekreacji i turystyki

10 wartość skumulowana

SRPS.3.2.4.2. Liczba działań promocyjnych 562 wartość skumulowana
SRPS.3.2.4.3. 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")

Zadanie realizują następujące placówki TCK: Dom Kultury "Sokół" w 
Trzebini, Wiejski Dom Kultury w Czyżówce, Dom Gromadzki w 
Wodnej, Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, Wiejski Dom Kultury w 
Lgocie, Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, Wiejski Dom Kultury 
Płokach, Wiejski Dom Dom  Kultury w Psarach, Dom Kultury Willa NOT
w Trzebini-Sierszy, Trzebiński Park Rozrywki w Myślachowicach 
(działający od grudnia). Wymienione placówki posiadają zaplecze do 
działalności rekreacyjnej, promowania zdrowego trybu życia i 
aktywnego wypoczynku. Każda z placówek dysponuje salami, na 
których odbywają się różnego rodzaju zajęcia ruchowe zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Są to m.in. zajęcia baletowe, rytmiczne, ju-
jitsu, akrobatyka powietrzna, taneczno-ruchowe, jogi, pilatesu, tańca 
towarzyskiego, terapia tańcem, Zdrowy Kręgosłup, taneczno-
ruchowe, zumba dla dorosłych i dla dzieci, trening funkcjonalny, 
pilafit (działania ciągłe). Tereny wokół domów kultury dają 
możliwości przeprowadzania różnego rodzaju zajęć promujących 
zdrowy styl życia i aktywnego wypoczynku. W okresie wakacyjnym, w 
ramach Akcji Lato wyżej wymienione miejsca były maksymalnie 
wykorzystywane do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży 
(charakter ciągły). Zorganizowano szereg działań, podczas których 

TCK w Trzebini



dzieci i młodzież mogła aktywnie wypoczywać.
W grudniu TCK uruchomiło Trzebiński Park Rozrywki w 
Myślachowicach (tzw. wrotkowisko), w którym działa również sala 
zabaw dla najmłodszych przystosowana do ich ruchowego rozwoju. 
Tylko w ciągu jednego miesiąca (XII) z oferty parku skorzystało aż 
1197 uczestników, a z sali zabaw 144 osoby. 
TCK realizując w roku sprawozdawczym  działania o charakterze 
ciągłym tj. Chechło Run, Rekreacyjny Rajd Rowerowy i Wakacyjne 
Piątki nad Chechłem korzystało rekreacyjnego obiektu nad Zalewem 
Chechło.

SRPS.3.3. Ograniczenie zjawiska bezdomności
SRPS.3.3.1. Poszerzenie zasobów i 
podniesienie standardów  mieszkań 
socjalnych

SRPS.3.3.1.1. Liczba powstałych i 
remontowanych mieszkań

14 wartość skumulowana

SRPS.3.3.1.2. 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")

Mieszkania przeznaczone na najem socjalny lokali są remontowane 
przez Wydział Rozwoju Gminy Urzędu Miasta w Trzebini. Zadanie ma 
charakter ciągłe. W ramacch odzyskiwanych lokali, są one 
remontowane w ramach posiadanych środków i przeznaczane do 
zasiedlenia.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej UM 
Trzebinia

SRPS.3.3.2. Opracowanie i wdrożenie 
programu wychodzenia z bezdomności

SRPS.3.3.2.1. Liczba osób objętych 
programem 3 wartość skumulowana

SRPS.3.3.2.2. 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")

Uchwała Nr XXXIX/359/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini w sprawie: 
zmiany „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 
lata 2021 - 2027”. Uchwała wprowadzono do realizacji Program 
Wychodzenia z bezdomności 
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SRPS.3.3.3. Zapewnienie miejsc 
noclegowych dla osób bezdomnych SRPS.3.3.3.1. Liczba osób objętych pomocą 42 wartość skumulowana

SRPS.3.3.3.2. 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")

Gminy Trzebinia, Chrzanów  i Libiąż od 29 maja 2002 r., zawierają co 
roku  porozumienie 
i powierzają Gminie Chrzanów wykonywanie zadania własnego każdej
z Gmin, polegającego 
na prowadzeniu ośrodka wsparcia w postaci noclegowni dla osób 
bezdomnych. 
Gminy ustaliły, że będą ponosiły koszty funkcjonowania Noclegowni 
proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Gmina Trzebinia ponosi z 
tego tytułu 31,7 % kosztów, Gmina Libiąż  -  21,3 %, 
a Gmina Chrzanów  - 47 %. Do noclegowni skierowano 20 osób. 
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