
Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1 Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalne

1.1 Wspieranie lokalnych przedsięwzięć oraz działalności organizacji pożytku publicznego

1.1.1 Stworzenie warunków do powstawania spółdzielni socjalnych z naciskiem na zasady ekonomii społecznej

1.1.1.1 Liczba powstałych, lub 

działających  spółdzielni
1

1.1.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Działająca spółdzielnia "Pomocna Dłoń" Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

1.1.2 Pomoc w tworzeniu nowych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz środowiska

1.1.2.1 Liczba nowo powstałych 

organizacji i stowarzyszeń
0 wartość skumulowana

1.1.3 Doradztwo i wspieranie organizacji III sektora w zakresie działalności pożytku publicznego

1.1.3.1 Ilość porad, konsultacji itp. 500 wartość skumulowana

1.1.3.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Formy wsparcia:

- dotacje na realizację zadań,

- udostępnianie do  użytkowania gminnych obiektów i terenów na preferencyjnych zasadach,

- wspólna realizacja  projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności,

- prowadzenie poradnictwa w zakresie,

- kierowanie pracowników na pracach społecznie użytecznych do pracy w III sektorze,

- promocja przekazywania 1% dla trzebińskich organizacji,

- publikacja informacji o działalności organizacji na stornie internetowej,

- przekazywanie gminnych materiałów promocyjnych,

- promocja wolontariatu – konkurs „Zakręcony na pomaganie”

Działania prowadzone ciągle

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Formy wsparcia:

- dotacje na realizację zadań,

- udostępnianie do  użytkowania gminnych obiektów i terenów na preferencyjnych zasadach,

- wspólna realizacja  projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności,

- prowadzenie poradnictwa w zakresie,

- kierowanie pracowników na pracach społecznie użytecznych do pracy w III sektorze,

- promocja przekazywania 1% dla trzebińskich organizacji,

- publikacja informacji o działalności organizacji na stornie internetowej,

- przekazywanie gminnych materiałów promocyjnych,

- promocja wolontariatu – konkurs „Zakręcony na pomaganie”

Działania prowadzone ciągle

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

1.1.4 Modernizacja obiektów świadczących usługi dla mieszkańców gminy

1.1.4.1 Liczba zmodernizowanych 

obiektów, lub nowo powstałych
1

1.2 Integracja środowiska lokalnego

1.2.1 Rozwój pomocy sąsiedzkiej

1.2.1.1 Liczba osób objętych 

pomocą
94 wartość skumulowana

1.2.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

1. Kontynuowano spotkania w ramach Punktu Aktywności Seniora. W tym okresie odbyło się 50 spotkań, w których średnio uczestniczyło regularnie 15 osób. Dla 

seniorów zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do kina.

2. Kontynuowano zbiórkę odzieży pod hasłem „Akcja szafa” dla osób korzystających z różnych form wsparcia OPS. W akcji wzięło udział 79 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Raport główny z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.2.2 Promowanie lokalnej twórczości

1.2.2.1 Liczba imprez 186 wartość skumulowana

1.2.2.2 Liczba uczestników imprez 35093 wartość skumulowana

1.2.2.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

1. Piknik z okazji dnia Dziecka.

2. Prezentacja rezultatów realizowanego programu Małopolskie Talenty.
SP w Dulowej

cykliczny SP w Bolęcinie

Działania ciągłe w trakcie realizacji strategii. Występy podczas imprez, konkursów , przedstawień, m.in. Koncert  Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Chóru "Echo", 

okolicznościowych przedstawień teatralnych, Wielkanocnego Spotkania z Tradycją, Koncertach wokalnych z okazji Dnia Kobiet, Gminnego Konkursu Wokalnego 

"Wiosenne muzykowanie", Występów podczas Dnia matki i Ojca, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Trzebini, Festiwal Młodych, Trzebińskie Lato na Polu, Występów na 

Dożynkach Powiatowych, Występów na Pikniku w stylu retro Herbatka u Zieleniewskich, Występów podczas "Wigilii na trzebińskim Rynku".

TCK w Trzebini

Imprezy cykliczne, mające na celu prezentację osiągnięć twórczych (muzycznych, plastycznych) uczniów - Gala Osiągnięć, kiermasz bożonarodzeniowy, Festiwal "Bliżej 

Sienie", jasełka. W przebiegu imprez uczestniczą sami uczniowie, ale także ich rodziny. Festiwal Twórczości Integracyjnej "Bliżej Siebie" o zasięgu powiatowym skupia 

dodatkowo dzieci, młodzież i ich opiekunów z innych szkół. 

SP 8 w Trzebini

Imprezy mają charakter cykliczny, okolicznościowy. Związane są z bieżącymi świętami i uroczystościami. Organizowane z udziałem funkcjonującego w szkole Zespołu 

Regionalnego w ramach Mateczników Tradycji oraz przy współpracy Wiejskiego Domu Kultury w Czyżówce.
PSP w Czyżówce

Jasełka (okolicznościowo) Wielkanocne Warsztaty Artystyczne (okolicznościowo), Biesiada Górnicza (okolicznościowo), Bóżonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne 

(okolicznościowo), Tradycje Wielkanocne (okolicznościowo), Dzień Babci i Dziadka (okolicznościowo), Dzień Rodziny (cyklicznie), Dni Otwarte (cyklicznie), Rocznica 

Odzyskania Niepodległości-wieczornica (okolicznościowo), śniadanie wielkanocne (okolicznościowo), Mikołajki (okolicznościowo), Dzień Dziecka i Sportu 

(okolicznościowo), Gala Talentów (cyklicznie)

SP 5 w Trzebini

konkursy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Trzebinia - 2 razy w roku, działanie o charakterze cyklicznym PS 4 w Trzebini

okolicznościowy SP w Psarach

Organizacja Gminnego konkursu plastycznego "NAJPIĘKNIEJSZA WIELKANOCNA" dla przedszkoli gminy Trzebinia - cyklicznie co roku PS 3 w Trzebini

Organizacja konkursu scenicznej twórczości artystycznej podczas imprezy gminnej „Trzebińskie lato na polu” - charakter cykliczny Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

Piknik Rodzinny, Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości

Występy uczniów, prezentacje tematyczne, loteria fantowa
ZSP w Młoszowej

ROKROCZNIE ORGANIZOWANIE KONKURSU GMINNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKĘ ŚWIĄTECZNA PS 2 w Trzebini

Udział uczniów w wystawach lokalnych artystów min. w Bibliotece Miejskiej w Trzebini, Dworze Zieleniewskich, Młodzieżowym Domu Kultury "Sokół". Regularne 

uczestnictwo w Porankach muzycznych w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Współpraca z Muzeum w Chrzanowie, udział w organizowanych tam wystawach i lekcjach 

muzealnych. Systematyczny udział uczniów w różnorodnych konkursach gminnych, powiatowych i regionalnych. Promowanie talentów i twórczości uczniów podczas 

imprez środowiskowych min. Piknik Osiedla Trzebionka, Koncert Cecyliański w Dworze Zieleniewskich, spotkanie mikołajkowe Rady Osiedla Salwator w Domu Kultury 

"Sokół'.

SP 3 w Trzebini

Udział w konkursach plastycznych mające na celu promowanie prac wychowanków (8 konkursów plastycznych.

Noworoczne spotkanie z rodziną (styczeń 29018)-prezentacja montażu słono-muzycznego dla rodziców/opiekunów wychowanków.

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej, uroczystość pasowania na przedszkolaka, wieczornica z okazji 11 listopada, uroczyste przedstawienie jasełkowe, dzień 

babci i dziadka, pierwszy dzień wiosny, piknik rodzinny, festyn myślachowicki
PS w Myślachowicach

Wieczornica patriotyczna przy współpracy KGW Bolecin - cyklicznie PS w Bolęcinie

Wystawa w Galerii "Pegaz" jest stałą ekspozycją na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini. Eksponujemy w niej prace malarskie lokalnych 

twórców, np. Trzebinia, Chrzanów, Olkusz.

Inną formą promowania lokalnej twórczości w 2018 roku była wystawa rękodzielnictwa członków Stowarzyszenia "Radość" w Trzebini oraz członków chrzanowskiego 

"Pegaza".

Wieczór poezji - promocja twórczości członków "TeKi". Trzebińskiego Klubu Artystycznego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

Występ słowno - muzyczny podczas obchodów jubileuszu 35 - lecia Koła Pszczelarskiego w Trzebini - okolicznościowy PS 6 w Trzebini

1.2.3 Podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku

1.2.3.1 Liczba imprez 320 wartość skumulowana

1.2.3.2 Liczba uczestników imprez 14024 wartość skumulowana
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.2.3 Podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku

1.2.3.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu - charakter ciągły

- spacery po okolicy- charakter ciągły

- wycieczki- charakter ciągły

- zajęcia "Aktywni ruchowo wiosną" -  charakter ciągły

- plakat "Ruch to zdrowie" -  charakter ciągły

- Wakacyjna olimpiada- charakter ciągły

- zakończenie wakacji- charakter ciągły

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1 Możliwość korzystania z infrastruktury wokół szkoły takiej jak orlik, Miasteczko Ruchu drogowego

2 Zajęcia na basenie, lekcje wf, zajecia sportowe-SKS

3 Wszelkie działania mające za zadanie uświadamianie roli aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka

4 Udział uczniów w Zielonych Szkołach, wycieczkach szkolnych

5 Działalność szkolnego Kola Turystycznego

6 Udział w akcji Odblaskowa Szkoła

7 Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez pogadanki w klasach na temat zdrowego odżywiania się

 8 Akcje typu: szklanka mleka, owoce w szkole, akcja: Śniadanie daje moc

9 Realizacja tematyki uzależnień i inne pogadanki profilaktyczne

10 Kształtowanie postaw proekologicznych wśród naszych uczniów poprzez intensywną od lat zbiórkę surowców wtórnych, udział w wielu akcjach proekologicznych

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają charakter ciągły.Liczby imprez w poprzednim punkcie trudno jednoznacznie określić- określiliśmy liczbę kategorii 

działań promujących zdrowy tryb życia. 

SP 6 w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

Działania o charakterze ciągłym w postaci: rajdu rowerowego, wycieczek pieszych, krajoznawczych, Zielona Szkoła, piknik sportowy i inne. PSP w Czyżówce

Działania o charakterze cyklicznym i ciągłym:

- program "Trzymaj formę"

- program "Zdrowe śniadanie"

- program "Zatańczyły witaminy"

- spotkania z dietetykiem

- Rodzinny Piknik Radości

- turnieje i zawody sportowe

- nauka pływania

- zajęcia sportowe pozalekcyjne

- innowacja pedagogiczna w ramach wychowania fizycznego "Zdrowy kręgosłup"

- warsztaty z dietetykiem

- "Znajdź właściwe rozwiązanie"

- "Zachowaj trzeźwy umysł"

- "Nie pal przy mnie proszę"

- warsztaty profilaktyczne na temat zagrożeń

SP 4 w Trzebini

jesienny quiz -gra terenowa -cyklicznie co jesień, piknik rodzinny - cyklicznie raz w roku, dzień sportu PS w Bolęcinie

Myślachowicki Rajd Rowerowy (impreza cykliczna) - propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i znajomych SP w Myślachowicach

Obóz górski (cyklicznie) , Rajd Rowerowy Kraków- Trzebinia (cyklicznie), zimowa wycieczka w dolinki podkrakowskie (cyklicznie), wycieczka rowerowa nad Zalew Sosina 

(cyklicznie), wycieczki górskie w Beskid Niski i Żywiecki (cyklicznie), wycieczka szlakiem sierszańskich zabytków (cyklicznie), wyjazdy na lodowisko (cyklicznie), Wycieczka 

do Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie (cyklicznie), Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej (jednorazowo), Wycieczka do MBP w Chrzanowie 

– lekcje (cyklicznie), poranki muzyczne (cyklicznie), , Wycieczka do MBP w Chrzanowie – programowanie z robotami Finch (okolicznościowo), Wycieczka do Pizzerii L 

Antica Stazione w Trzebini – warsztaty kulinarne (okolicznościowo), wycieczka do fabryki czekolady (okolicznościowo), warsztaty kulinarne w ZSTU w Trzebini (Program 

„Śniadanie Daje Moc”), wyjazd na warsztaty do Fabryki ARMAR Ozdób Choinkowych w Bębło (okolicznoścowo),

wyjazd do Zakładu Piekarniczego „Kłos” (cyklicznie), wyjazd do teatru im. Wyspiańskiego (okolicznościowo), wyjazd do kręgielni (cyklicznie). Wycieczka do Energylandii, 

Krakowa (okolicznościowo), zajęcia sportowe w ramach SKS (cyklicznie), zajęcia sportowe w ramach kół zainteresowań (ciągła działalność) Imprezy szkolne: zabawa 

andrzejkowa, walentynkowa (okolicznościowo), dyskoteki szkolne (okolicznościowo), komers.

SP 5 w Trzebini

okolicznościowy SP w Psarach

organizacja dnia sportu dla dzieci przedszkolnych, rodzinny rajd rowerowy - działanie o charakterze okolicznościowym PS 4 w Trzebini

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, promowanie zajęć pozaszkolnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

organizowanie wycieczek szkolnych- działania ciągłe
SP w Lgocie
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.2.3 Podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku1.2.3.3 Krótki opis sposobu realizacji organizowanie pikników dla dzieci i rodziców , organizowanie wycieczek krajoznawczych  udział w sportowym turnieju miast charakter cykliczny PS 1 w Trzebini

Piknik Rodzinny- zawody sportowe. pomiary cukru we krwi ZSP w Młoszowej

Podejmowane działania - Trzymaj formę, koło turystyczne, akcja ogólnopolska "owoce i mleko", "Spójrz inaczej, Znajdź właściwe rozwiązanie, Festiwal smaków, zajęcia 

rekreacyjno - sportowe prowadzone przez UKS Trzebinia, także realizowane w ramach kół zainteresowań, organizowanie śródrocznego wypoczynku - Zielona szkoła, 

realizacja programu "serce na start" - pierwsza pomoc przedmedyczne. Akcja dożywiania dzieci w ramach Funduszu Marcinowego, wyjazdy z młodzieżą na lodowisko w 

ramach promocji zdrowego stylu życia.

SP 8 w Trzebini

Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktyki palenia tytoniu programu "Znajdź właściwe rozwiązanie". Cykliczna akcja promowania zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców Trzebini: przygotowanie i rozdawanie mieszkańcom ulotek profilaktycznych w Światowym Dniu bez Papierosa, rozmowy dotyczące zdrowego trybu życia. 

Realizacja programów profilaktyki zdrowego trybu życia: Trzymaj formę, Misja dieta, Przez żołądek do zdrowia -  jesteśmy tym co jemy, Owoce i warzywa w szkole, Mleko 

w szkole, Śniadanie daje moc, Dobrze jemy ze szkołą na widelcu.Organizacja warsztatów , programów i koncertów profilaktycznych dla uczniów min. Program profilaktyki 

zintegrowanej "Archipelag Skarbów", programów opartych na bajkach profilaktycznych: Magiczne kryształy, Cukierki. Uczniowie wszystkich klas III oddziałów 

gimnazjalnych brali udział w warsztatach profilaktycznych ”Kiedy dusza płacze…”  (każda klasa 90 minut zajęć). Warsztaty zostały zrealizowane ze względu na nasilające 

się od początku roku szkolnego konflikty rówieśnicze, szczególnie grup dziewcząt, w rozmaitych konfiguracjach. Zajęcia poświęcone były problemom emocjonalnym, 

radzeniem sobie z trudnymi emocjami w sposób konstruktywny, budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych. Uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej i oddziałów 

gimnazjalnych wzięli również udział w warsztatach profilaktycznych RYMcerzy „Nie zmarnuj swojego życia!” w kinie „Sokół”.  Udział przedszkolaków w akcji: Czyste 

powietrze-Uśmiech na twarzy mamy, gdy czystym powietrzem oddychamy. Udział uczniów w Powiatowym konkursie: Co wiemy o honorowym krwiodawstwie? Udział 

uczniów w cyklicznej akcji Sprzątanie świata, Święcie drzewa, odchody Dnia Ziemi.Spotkanie z dietetyczką dotyczące zaburzeń odżywiania (oddziały gimnazjalne). Udział 

w akcjach organizowanych przez gminę min. Chechło-run, akcje gminne min. rajdy rowerowe.

SP 3 w Trzebini

Rodzinne wyjazdy na zielone przedszkole PS 6 w Trzebini

Rodzinny Piknik z Pania Jesienią- program artystyczny dzieci pt.  "Świat zadymiony ma same złe strony"  oraz wspólne zabawy z elementami rywalizacji sportowej rodzin.

Spotkanie edukacyjne

Organizacja spotkania dla rodziców z udziałem dietetyczki, 

Dzień Rodziny na sportowo

/charakter okolicznościowy/

PS 3 w Trzebini

różnego rodzaju imprezy: klasowe i szkolne SP w Dulowej

systematyczne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu , ćwiczenia na sali gimnastycznej, udział w programach promujących zdrowy tryb życia ,zdrowe odżywianie, 

konkursy i quizy w/w tematyce
PS w Myślachowicach

UDZIAŁ W TURNIEJU MIAST I GMIN PS 2 w Trzebini

Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych „Chechło Run” i „Puszcza Run” promujących zdrowy, trzeźwy styl życia oraz Rodzinnego Rekreacyjnego Rajdu 

Rowerowego Kraków - Trzebinia
Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

Zadanie ma charakter cykliczny. Wyjątek stanowią wycieczki organizowane jednorazowo.

1. Organizacja imprez sportowych mających na celu promowanie aktywnego wypoczynku dzieci.młodzieży o dorosłych, m.in. rekreacyjny rajd Rowerowy Kraków - 

Trzebinia, Rajd rowerowy w Płokach, Impreza biegowa "Puszcza Run", Turniej piłkarski dla najmłodszych "mundial Kids", Mecz piłki "Północ-Południe" w Młoszowej, 

Impreza biegowa "Chechło Run". 2. Organizacja wycieczek, m. in. pieszych, na basen, do kręgielni, parków rozrywkowych, do Krakowa, Żor, Lipnicy, Kielc, Chęcin, 

Zakopanego, Warszawy, Bielska, Ogrodzieńca, Ojcowa, Mosznej, Zatora, Wygiełzowa. 

TCK w Trzebini

1.2.4 Umożliwienie mieszkańcom szerokiego dostępu do imprez kulturalnych, organizowanie spotkań integracyjnych, festynów, zlotów i rajdów rodzinnych oraz imprez okolicznościowych (np.: Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp.)

1.2.4.1 Liczba imprez 744 wartość skumulowana

1.2.4.2 Liczba uczestników imprez 64137 wartość skumulowana

1.2.4.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- dzień dziecka dla wychowanków świetlicy (czerwiec 2018r.) - charakter jednorazowy,

- Powitanie wakacji z Plusem (czerwiec 2018r.) - charakter jednorazowy,

- Wakacyjna Olimpiada (lipic 2018r.)- charakter jednorazowy,

- Pożegnanie Wakacji Z Plusem (sierpień 2018r.) charakter jednorazowy,

- Wyjście dzieci z wychowawcami na Os. gaj - wręczanie kartek z życzeniami wielkanocnymi - charakter okolicznościowy,

- Montaż słowno-muzyczny oraz warsztaty bożonarodzeniowe - charakter okolicznościowy,

- jasełka - charakter okolicznościowy,

- Happening "Pogotowie świątecznych życzeń" - cykliczny co roku z okazji Świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia,

- Happening "Trzebinia czyste miasto" - jednorazowy,

- Wystawa prac wychowanków dla rodziców z okazji Dnia Matki - okolicznościowy,

- Wieczór wróżb - cykliczny,

- Występ "Spotkanie przy choince" - okolicznościowy.

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.2.4 Umożliwienie mieszkańcom szerokiego dostępu do imprez kulturalnych, organizowanie spotkań integracyjnych, festynów, zlotów i rajdów rodzinnych oraz imprez okolicznościowych (np.: Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp.)

1.2.4.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- Piknik „Trzebińskie lato na polu” - Impreza otwarta, jednak szczególnie skierowana do członków organizacji pozarządowych w podziękowaniu za pracę wykonywaną na 

rzecz lokalnej społeczności.

- Współorganizacja imprez, rajdów, festynów z Trzebińskim Centrum Kultury z Radami Osiedlowymi i Radami Sołeckimi np. rajd rowerowy Płoki, piknik myślachowicki itp.

Charakter cykliczny

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

- Piknik „Trzebińskie lato na polu” - Impreza otwarta, jednak szczególnie skierowana do członków organizacji pozarządowych w podziękowaniu za pracę wykonywaną na 

rzecz lokalnej społeczności.

- Współorganizacja imprez, rajdów, festynów z Trzebińskim Centrum Kultury z Radami Osiedlowymi i Radami Sołeckimi np. rajd rowerowy Płoki, piknik myślachowicki itp.

Charakter cykliczny

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

1 Dzień otwarty dla przedszkolaków i ich rodziców

2 Śniadanie daje moc-pokaz zorganizowany przez klasy pierwsze

3 Imprezy o zasięgu środowiskowym typu Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki

Imprezy te mają charakter okolicznościowy, prowadzone są najczęściej co roku.

SP 6 w Trzebini

Cykliczna (co roku) organizacja imprez z udziałem członków rodzin przedszkolaków oraz przedstawicieli środowiska lokalnego:

pasowanie na przedszkolaka, Piknik z panię Jesienią, Dzień Seniora, Wigilia przedszkolna, Jasełka Sierszańskie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dzień 

Dziecka. Imprezy cieszą się zainteresowaniem i popularnością wśród rodzin przedszkolaków

PS 3 w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

Działania ciągłe w trakcie realizacji strategii. Umożliwienie mieszkańcom szerokiego dostępu do kultury poprzez  organizowane imprezy, m.in. : Plenerowe przedstawienie 

"Skrzypek na dachu", XXIII Dni Trzebini, występ Sławomira, Wigilia na trzebińskim Rynku, Koncerty Noworoczne, Koncert Kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów, 

Świąteczne kolędowanie, Występy kabaretów, Zabawy karnawałowe, dzień Babci i dziadka, Koncerty jazzowe, bluesowe, fortepianowe, Imprezy z okazji Dnia Kobiet, 

Powiatowy Bajkowy festiwal Teatralny, Wielkanocne Spotkanie z Tradycją, Spektakle teatralno - muzyczne, Obchody rocznicowe Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 11 

Listopada, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal Kultury Dziecięcej, Festyny z okazji Dnia Matki i Dziecka, Feta "Mamy dzieci-dzieci mamy", Trzebińskie lato na Polu, 

Impreza "Trzebinia w PRL", Plenerowe Kino Letnie, pikniki sołeckie i osiedlowe, Dożynki Gminne, Piknik w stylu retro "Herbatka u Zieleniewskich", "Trzebińskie kino na 

obcasach", Seminaria edukacyjne, Wieczór hallowenowy w kinie, Spotkania mikołajkowe osiedlowe i sołeckie, wystawy o różnorodnej tematyce,* Projekcje filmowe w 

Kinie "Sokół " - w samym 2018 roku trzebińskie kino odwiedziło 38247 widzów. 

TCK w Trzebini

Dzień Babci, Piknik Rodzinny, Wieczornica, 

W ramach imprez występy i poczęstunek.
ZSP w Młoszowej

Dzień Dziecka, Dzień Górnika, Biesiadka dla Babci i Dziadka, wspólne spotkania patriotyczne z okazji 3 maja i 11 listopada SP w Dulowej

Imprezy mają charakter cykliczny, okolicznościowy. Związane są z bieżącymi świętami i uroczystościami. Prowadzone są z udziałem rodziców i społeczności lokalnej przy 

współpracy z Parafią w Płokach i WDK w Czyżówce.
PSP w Czyżówce

Imprezy mają charakter cykliczny. Są to: jasełka, Dzień Babci i Dziadka, kiermasz bożonarodzeniowy - organizowane dla szerokiej grupy społeczności lokalnej oraz 

rodziców naszych uczniów. 
SP 8 w Trzebini

Imprezy o charakterze cyklicznym:

- Imprezy na Orliku

- Rodzinny Piknik Radości

SP 4 w Trzebini

Jasełka, Wielkanocne Warsztaty Artystyczne, Biesiada Górnicza, Bóżonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne, Tradycje Wielkanocne, rajdy rowerowe (cyklicznie), Dzień 

Nauczyciela (okolicznościowo), zajęcia adaptacyjne (cyklicznie), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i Sportu, wieczornice z okazji święta odzyskania 

niepodległości

SP 5 w Trzebini

okolicznościowe SP w Psarach

ORGANIZACJA DNIA BABCI I DZIADKA , WIECZORU DLA SENIORA PS 2 w Trzebini

Organizowanie imprez okolicznościowych na terenie przedszkola: 

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Zabawy karnawałowe, Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Rodziny ,występy dzieci , wspólna zabawa PS 1 w Trzebini

Organizowanie wspólnych uroczystości – Bal Pani Jesieni, Dzień Dziecka, Święto Rodzinne – występy dzieci, rodzinne zabawy, przedstawienie bajki dla dzieci w wykonaniu 

rodziców. Organizacja spotkania opłatkowego dla rodziców. Jasełka dla Seniorów i uczniów S.P. nr 4 w Trzebini.

Organizacja Dnia Babci i Dziadka dla poszczególnych grup. -  działania o charakterze ciągłym. Rodzinny rajd rowerowy - działanie jednorazowe.

PS 4 w Trzebini

Piknik rodzinny- cyklicznie PS w Bolęcinie

Spotkania proponowane przez MBP w Trzebini są bardzo zróżnicowane. Od spotkań Trzebińskiego Klubu Artystycznego "TeKa",  wieczorów poezji, recitali i spotkań 

autorskich, przez grę miejską, noc w Bibliotece, Żywą Bibliotekę, prelekcje historyczne po Dni Trzebini, stoiska bookcrossingowe, wystawy i spotkania okolicznościowe. W 

punkcie tym uwzględnić można również projekty zewnętrzne.

Większość spotkań przez nas organizowanych ma charakter jednorazowy, cykliczny bądź okolicznościowy. Do działań ciągłych - zaliczyć możemy warsztaty plastyczne, itp.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.2.4 Umożliwienie mieszkańcom szerokiego dostępu do imprez kulturalnych, organizowanie spotkań integracyjnych, festynów, zlotów i rajdów rodzinnych oraz imprez okolicznościowych (np.: Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp.)
1.2.4.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

Święto pieczonego ziemniaka, ślubowanie  przedszkolaków, 11 Listopad na rynku w Trzebini, wieczór wróżb andrzejkowych, mikołajki, Dzień babci i dziadka, Trzebiński 

Dzień Życzliwości, 3 Maj, Festyn rodzinny,  - ciągły,  Śladami Jana Pawła II, Jubileusz 50 - lecia przedszkola - okolicznościowe
PS 6 w Trzebini

Święto Rodziny -impreza dla rodzin uczniów i mieszkańców Lgoty, Dzień Babci i Dziadka, dzień matki, Jasełka-  impreza dla wszyskich mieszkańców Lgoty, Dzień dziecka, 

Zabawy Mikołajkowe, Zabawy Andrzejkowe, Zabawy karnawałowe- działania okolicznościowe,;wycieczki szkolne- ciągłe
SP w Lgocie

udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej, uroczystość pasowania na przedszkolaka, wieczornica z okazji 11 listopada, uroczyste przedstawienie jasełkowe, dzień 

babci i dziadka, pierwszy dzień wiosny, piknik rodzinny, festyn myślachowicki
PS w Myślachowicach

Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego z udziałem rodziców. Obchody uroczystości patriotycznych z udziałem zaproszonych gości, Wieczornica patriotyczna, 

Święto Niepodległości, obchody Dnia dziecka, Dnia babci i dziadka, Święto wiosny, organizacja Pikniku rodzinnego i festynów, Piknik sportowy, Pokoleniowy bieg po 

zdrowie z udziałem osób niepełnosprawnych i przedstawicieli środowiska lokalnego, spotkania absolwentów. Organizacja przez przedszkole Mikołajek dla Osiedla 

Salwator i Jasełek. Organizacja lekcji otwartych dla rodziców, prezentacje podsumowań projektów edukacyjnych.

SP 3 w Trzebini

Wieczornica Patriotyczna - impreza środowiskowa- kultywowanie wartości patriotycznych, integracja społeczności lokalnej

Dzień Rodziny (impreza cykliczna) - integracja społeczności lokalnej, pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych

Rodzinna Gra Terenowa (impreza cykliczna) - integracja społeczności lokalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez zaangażowanie w rozwiązywanie zadań

Jasełka - integracja społeczności lokalnej

SP w Myślachowicach

Wigilia Płocka - spotkanie o charakterze cyklicznym , realizowane przy współpracy lokalnej społeczności. 

Piknik Rodzinny- impreza cykliczna, organizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieciaki Na Bis
PSP w Płokach

1.2.5 Rozwój i udostępnienie miejsc zabaw, sportu, rekreacji i wypoczynku

1.2.5.1 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- Organizowanie zajęć w salach świetlicowych - charakter ciągły,

- Kolonia letnia w Dąbkach (sierpień 2018r.) - charakter cykliczny,

- Wycieczki organizowane podczas wakacji - charakter cykliczny,

- Plac zabaw, hala sportowa, sala zabaw, spacery, gry i zabawy ruchowe - charakter ciągły,

- zajęcia na Miasteczku rowerowym - charakter cykliczny

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

- Przygotowanie i udostępnienie terenów sportowych do zajęć pozalekcyjnych

Charakter ciągły
Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

charakter okolicznościowy na stałe wpisany w kalendarz imprez szkoły SP w Dulowej

ciągły PS 1 w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

Czternaście placówek działających w strukturach Trzebińskiego Centrum Kultury. DK "Sokół"w Trzebini, Dwór Zieleniewskich w Trzebini, WDK w Bolęcinie, WDK w 

Czyżówce, WDK w Dulowej, Dom Gromadzki w Trzebini Wodnej, WDK w Karniowicach, WDK w Lgocie, WDK w Młószowej, DK w Myślachowicach, WDK w Pile 

Kościeleckiej, WDK w Psarach, Willa NOT w Trzebini - Sierszy, WDK w Płokach. Działania mają charakter ciągły i są w trakcie realizacji strategii.

TCK w Trzebini

Imprezy mają charakter cykliczny ZSP w Młoszowej

jednorazowo SP w Psarach

Miejscem zabaw w MBP im. Adama Asnyka w Trzebini jest Oddział dla dzieci i Młodzieży. To tu odbywają się wszelkie bale okolicznościowe, warsztaty dla najmłodszych, 

przedstawienia teatralne itp. MBP dysponuje także salą konferencyjną, w której odbywają się spotkania np. Trzebińskiego Klubu Artystycznego "TeKa", prelekcje, 

wieczory poezji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

Odnowiony plac zabaw dla przedszkolaków, zmodernizowane boisko szkolne, doposażona sala gimnastyczna. PSP w Czyżówce

Ogród przedszkolny - święto pieczonego ziemniaka, festyn rodzinny PS 6 w Trzebini

Szkolny plac zabaw dla młodszych dzieci jest dostępny dla mieszkańców poza czasem zajęć szkoły. SP w Lgocie

Szkoła dysponuje kompleksem zewnętrznych obiektów sportowych (boiska, bieżnia), z których na co dzień korzystają mieszkańcy miasta. SP 8 w Trzebini

Udostępnianie kompleksu sportowego w budynku oddziałów gimnazjalnych i sali gimnastycznej w szkole podstawowej na organizację zawodów sportowych pomiędzy 

placówkami oświatowymi z Trzebini i powiatu chrzanowskiego; zadanie realizowane zgodnie z harmonogramami imprez sportowych. W szkolnej sali gimnastycznej 

odbyły się Małopolskie Igrzyska Dzieci w unihokeju dziewcząt i chłopców. Organizacja w szkolnych obiektach sportowych różnorodnych imprez okolicznościowych; 

bieżąca troska o udoskonalanie szkolnych obiektów sportowych i najbardziej efektywne ich wykorzystanie. Udostępnianie szkolnych obiektów sportowych klubom 

sportowym, których zawodnicy mogli trenować swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Udostępnianie obiektów sportowych grupom tanecznym, umożliwianie 

tym samym realizacji swoich pasji dzieciom z terenu Trzebini w bardzo profesjonalnych warunkach (sala baletowa).

SP 3 w Trzebini

Udostępnianie sali gimnastycznej oraz boiska na Orliku. SP 4 w Trzebini

Udostępnianie zewnętrznego kompleksu sportowego wokół szkoły oraz zewnętrznej siłowni mieszkańcom Sierszy (charakter ciągły) oraz sal gimnastycznych (charakter 

okolicznościowy)
SP 5 w Trzebini

Udostępnienie orlika, Miasteczka Ruchu Drogowego w godzinach popołudniowych, weekendy okolicznym mieszkańcom oraz sali gimnastycznej i siłowni.Działania mają 

charakter ciągły.
SP 6 w Trzebini

Udział przedszkolaków w Olimpiadzie sportowej dla przedszkolaków "Witamy wiosnę na sportowo"

Udostępnienie przedszkolnego placu zabaw w godzinach funkcjonowania przedszkola, chętnym maluchom nie uczęszczającym do przedszkola  i ich rodzicom / 

okolicznościowo

PS 3 w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.2.5 Rozwój i udostępnienie miejsc zabaw, sportu, rekreacji i wypoczynku1.2.5.1 Krótki opis sposobu realizacji Wiejski Dom Kultury w Płokach , Ogródek Jordanowski - udostępnione przez TCK oraz Radę sołecką PSP w Płokach

zabawy na boiskach sportowych, parku i placu zabaw i sala gimnastyczna PS w Myślachowicach

1.2.6 Realizacja projektu systemowego „Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia“ (Program Aktywności Lokalnej)

1.2.6.1 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Projekt ukończony. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

1.3 Działania profilaktyczne zmierzające do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców

1.3.1 Wsparcie finansowe dla ośrodków zdrowia, przy zakupie sprzętu medycznego, celem profesjonalnej, szybkiej diagnozy stanu zdrowia

1.3.1.1 Ilość wspieranych zadań 0 wartość skumulowana

1.3.1.2 Łączna wartość wspieranych 

zadań (w złotych)
0 wartość skumulowana

1.3.2 Wspieranie i organizowanie akcji promujących profilaktykę i promocję zdrowia (w tym bezpłatne badania i akcje informacyjne)

1.3.2.1 Ilość wspieranych zadań 308 wartość skumulowana

1.3.2.2 Łączna wartość wspieranych 

zadań (w złotych)
                                                                                                                                                                                                                                                  51 500,00 zł wartość skumulowana

1.3.2.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania z podaniem 

wartości poszczególnych zadań 

(proszę ponadto określić czy 

działanie ma charakter: ciągły, 

cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- Projekt "Kobiecość" realizowany w ZST-U w Trzebini, beneficjenci: uczniowie i mamy - 500,00 zł - charakter jednorazowy

- Seminarium edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworów piersi "Jak dobrze wstać, uśmiechnąć się" - 4000,00 zł - charakter cykliczny

- Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z klas I-III z terenu Gminy Trzebinia - 46000,00 zł - charakter jednorazowy

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

- Projekt "Kobiecość" realizowany w ZST-U w Trzebini, beneficjenci: uczniowie i mamy - 500,00 zł - charakter jednorazowy

- Seminarium edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworów piersi "Jak dobrze wstać, uśmiechnąć się" - 4000,00 zł - charakter cykliczny

- Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z klas I-III z terenu Gminy Trzebinia - 46000,00 zł - charakter jednorazowy
Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

- Zajęcia profilaktyczne- "Jak nie zostać niewolnikiem komputera";

- Akcja profilaktyczna  - " Bezpieczne ferie";

- Zajęcia profilaktyczne - " Zdrowie płynące z witamin" plakat informacyjny, ulotki;

- Zajęcia profilaktyczne - "Dbaj o zdrowie nie tylko wiosną";

- Zajęcia profilaktyczne - "Bezpieczne wakacje"

- Program profilaktyczny - "Recepta na złość";

- Zajęcia profilaktyczne - " Bezpieczna droga do i z placówki";

- Zajęcia profilaktyczne - "Dbam o zdrowie - sposoby zapobiegania infekcjom zimowym";

- Zajęcia profilaktyczne - "Mówię stop nałogom - ich negatywny wpływ na nasze zdrowie"

- Zajęcia profilaktyczne - "Skąd się bierze agresja i jak sobie z nią radzić";

- Zajęcia profilaktyczne - "Asertywność - trudna sztuka mówienia nie";

- Zajęcia profilaktyczne - "Bogactwo witamin zawartych w owocach i warzywach jesieni";

- Zajęcia profilaktyczne - "Ruch, ruch i jeszcze raz ruch - jakie dyscypliny możemy uprawiać jesienią i jaki mają wpływ na nasze zdrowie"

- 

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

"Amazonki" (profilaktyka raka piersi) - akcja jednorazowa; "Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Trzebinia"- akcja 

jednorazowa; "Owoce w szkole", "Szklanka mleka" - ogólnopolskie akcje cykliczne; koło turystyczne - wyjazdy cykliczne; "Trzymaj formę", "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" - 

cykliczne akcje profilaktyczne koordynowane przez SANEPID w Chrzanowie

SP 8 w Trzebini

akcje edukacyjne ( chcemy oddychać świeżym powietrzem, aquafres, kubusiowi przyjaciele natury) konkursy, quizy promujące zdrowie i profilaktyke-hapeningi PS w Myślachowicach

Bezpłatne badania profilaktyczne przy współpracy z NZOZ w Trzebini podczas Pokoleniowego biegu po zdrowie. Organizacja programów profilaktyki zdrowego trybu 

życia: Trzymaj formę, Misja dieta, Przez żołądek do zdrowia -  jesteśmy tym co jemy, Owoce i warzywa w szkole, Mleko w szkole, Śniadanie daje moc, Dobrze jemy ze 

szkołą na widelcu. Udział przedszkolaków w akcji: Czyste powietrze: Uśmiech na twarzy mamy, gdy czystym powietrzem oddychamy. Spotkanie z dietetyczką dotyczące 

zaburzeń odżywiania (oddziały gimnazjalne). Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktyki palenia tytoniu programu "Znajdź właściwe rozwiązanie". Cykliczna akcja 

promowania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Trzebini: przygotowanie i rozdawanie mieszkańcom ulotek profilaktycznych w Światowym Dniu bez Papierosa, 

rozmowy dotyczące zdrowego trybu życia. Organizacja warsztatów, programów i koncertów profilaktycznych dla uczniów min. Program profilaktyki zintegrowanej 

"Archipelag Skarbów", programów opartych na bajkach profilaktycznych: Magiczne kryształy, Cukierki. Udział uczniów w Powiatowym konkursie: Co wiemy o honorowym 

krwiodawstwie? Udział uczniów w cyklicznej akcji Sprzątanie świata, Święcie drzewa, odchody Dnia Ziemi.

SP 3 w Trzebini

cykliczny, okolicznościowy SP w Bolęcinie
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.3.2 Wspieranie i organizowanie akcji promujących profilaktykę i promocję zdrowia (w tym bezpłatne badania i akcje informacyjne)

1.3.2.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania z podaniem 

wartości poszczególnych zadań 

Dyżur psychologa, pedagoga, logopedy w ramach dni otwartych, prowadzenie na bieżąco konsultacji rodziców ze specjalistami

Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców w zakresie problemów związanych z wychowaniem dzieci i prawidłowym rozwojem dzieci PS 1 w Trzebini

Papierosom stop- akcja w środowisku lokalnym-działanie jednorazowe; program profilaktyki palenia  "Znajdź właściwe rozwiązanie" - zajęcia realizowane z uczniami klas 

IV-VIII - realizator pedagog szkolny, nauczyciel biologii, współpraca z Sanepid w Chrzanowie- działanie w ciągu roku szkolnego; Zdrowe odżywianie-  zajęcia dla uczniów z 

wychowawcami, nauczycielem biologii, dietetyczką; spotkanie dla rodziców z dietetyczką- działanie jednorazowe; "Zdrowe owoce i warzywa w szkole", "Szklanka mleka"- 

programy cykliczne, całoroczne; "Zagrożenia  w sieci"- zajęcia z uczniami -cykliczne zajęcia z nauczycielem informatyki, pedagogiem, wychowawcami; prelekcja dla 

rodziców nt. zagrożeń w sieci -spotkanie z psychologiem i pedagogiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz konsultacje dla rodziców- działanie jednorazowe.

1- akcja informacyjna we wsi  "Papierosom Stop", 2. Profilaktyka raka piersi- promowanie zdrowia w środowisku wiejskim; 3. Stop Przemocy

SP w Lgocie

Podtrzymanie efektów programu ERASMUS+. Cel projektu: motywowanie młodzieży do zmiany postaw względem aktywności fizycznej, wykształcenia zdrowotnych 

nawyków żywieniowych, poprawa samopoczucia psychofizycznego, Udział klas I-II w programie „Śniadanie Daje Moc” – warsztaty kulinarne”, Udział klas II w programie i 

konkursie „5 Porcji Zdrowia w Szkole”, Akcja „Mleko w szkole“ oraz „Warzywa i owoce w szkole“, udział w programie „Żyj smacznie i zdrowo“, program „Trzymaj formę“, 

program „Znajdź właściwe rozwiązanie“, Dzień Sportu, organizacja obozu sportowego oraz rajdów i wycieczek turystycznych, fluoryzacja zębów, pokazy pierwszej 

pomocy, uczestnictwo w sympozjum dot. profilaktyki raka piersi, program profilaktyki próchnicy zębów

SP 5 w Trzebini

Realizacja kulinarnych zajęć otwartych  dla dzieci i rodziców- promowanie zdrowego żywienia w ramach innowacji pedagogicznej "Przedszkolny szef kuchni"/ cyklicznie/

Realizacja zadań z udziałem dzieci i rodziców w ramach programu profilaktyki 'Czyste powietrze wokół nas"

Organizacja spotkania z kosmetyczką stosująca naturalne kosmetyki, promocja właściwej higieny ciała

Spotkanie z pielęgniarką na temat szeropojętej profilaktyki zdrowotnej /charakter jednorazowy/

PS 3 w Trzebini

Realizacja ogólnopolskich programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży : "Znajdź właściwe rozwiązanie" , "Trzymaj formę" , "Nie pal przy mnie proszę". SP w Myślachowicach

spotkania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami dotyczące: zdrowego odżywiania, bezpiecznego używania internetu, profilaktyki zagrożeń,

realizacja programów profilaktycznych Trzymaj formę, Nie pal przy mnie proszę, Bieg po zdrowie, udział w programie Program dla szkół.
SP w Dulowej

Spotkania z dietetykiem: pomiary masy ciała na zawartość tłuszczu, wody, mięśni i kondycji fizycznej. SP 4 w Trzebini

udział w programach Czyste powietrze wokół nas, Zdrowy przedszkolak PS 4 w Trzebini

Udział w programie "Zdrowo jem, więcej wiem" PS 6 w Trzebini

UDZIAŁ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS ORAZ CZAS ZADYMIONY MA SAME ZŁE STRONY PS 2 w Trzebini

Warsztaty profilaktyczne na temat szkodliwości  środków psychoaktywnych dla uczniów 600

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Akademia Pozytywnej Profilaktyki- 400
ZSP w Młoszowej

Większość akcji ma charakter ciągły, bądź cykliczny. Pojawiają się również akcje jednorazowe, okolicznościowe. PSP w Czyżówce

1.3.3 Organizowanie zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy

1.3.3.1 Ilość zorganizowanych zajęć 677 wartość skumulowana

1.3.3.2 Ilość dzieci korzystających z 

zajęć
213 wartość skumulowana

1.3.3.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 ZSP w Młoszowej

- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, i ruchowej 

- przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat ciała ludzkiego, jego poszczególnych części, schematu, strony prawej, lewej 

- wyrabianie umiejętności społecznych (zwracania uwagi na bezpieczeństwo innych osób w grupie, współdziałania, pomagania, naśladowania, używania słów 

grzecznościowych) 

- wyrabianie u dzieci pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu 

- dostarczanie radości i zadowolenia z udziału w zabawach 

- wyciszanie, uspokajanie dzieci nadpobudliwych, niespokojnych 

- pobudzanie, aktywizowanie dzieci wycofanych, apatycznych 

- motywowanie, wzmacnianie wszelkich dziecięcych starań 

zajęcia maja charakter ciągły

PS 1 w Trzebini

ciągły SP w Dulowej

ciągły- organizowanie zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy przez wykwalifikowana nauczycielkę - 2 razy w tygodniu; cały rok PS 3 w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

1.3.3 Organizowanie zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy1.3.3.3 Krótki opis sposobu realizacji Korekcja wad postawy odbywa się w ramach zajęć wychowania fizycznego i nauki pływania na basenie. PSP w Czyżówce

Na terenie szkoły prowadzona jest gimnastyka korekcyjna dl 2 uczniów. PSP w Płokach

Organizowanie zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Charakter ciągły Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Prowadzenie cyklicznych zajęć gimnastyki korekcyjnej przez rehabilitanta - dzieci pogrupowane według wad postawy i wieku SP 8 w Trzebini

W roku 2018  nie było w szkole zorganizowanych zajęć korekcyjnych. SP 6 w Trzebini

wyjazdy grupowe na basen -  działanie o charakterze ciągłym PS 4 w Trzebini

1.3.4 Organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej dla mieszkańców

1.3.4.1 Ilość działań 98 wartość skumulowana

1.3.4.2 Ilość korzystających osób 452 wartość skumulowana

1.3.4.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie rozwija pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego, która jest realizowana m.in. przez pracowników Zespołu Profilaktyki 

i Terapii Rodzin.   Działania mają charakter ciągły
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej. Charakter ciągły Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

2 Koncentracja profesjonalnych działań na rodzinie i dzieciach w celu poprawy ich funkcjonowania

2.1 Podejmowanie działań na rzecz osób bezrobotnych

2.1.1 Współpraca między OPS a PUP celem aktywizacji osób bezrobotnych

2.1.1.1 Liczba podjętych wspólnych 

działań
2 wartość skumulowana

2.1.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

W 2018 r. na mocy Porozumienia nr 4/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą Trzebinia oraz Porozumienia z 

dnia 28 sierpnia 2018 r. na realizację  Programu Aktywizacja i Integracja były organizowane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych.Porozumienia obejmowały 

dwa profile osób bezrobotnych:

II profil dla 38 osób przewidziany został na okres 6 miesięcy tj. od 01.04. do 30.09.2018 r., 

III profil dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na okres 2 miesięcy od 01 września do 31 października 2018 r.

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) jest programem, w którym osoby wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz gminy Trzebinia i równocześnie uczestniczą w 

warsztatach reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej. Obie formy aktywności są w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W 2018 r. program 

rozpoczęło 10 osób         

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.1.2 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych – utworzenie grupy wsparcia dla osób długotrwale pozostających bez pracy

2.1.2.1 Liczba działań 2 wartość skumulowana

2.1.2.2 Liczba osób objętych 

wsparciem
50 wartość skumulowana

2.1.2.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

1. Kontynuowano spotkania w ramach Punktu Aktywności Seniora. W tym okresie odbyło się 50 spotkań, w których średnio uczestniczyło regularnie 15 osób. Dla 

seniorów zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do kina.

2.Nawiązano współpracę z firmą ProBiznes z Olkusza i zorganizowano w KIS spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu „Bo jak nie my to kto II”, w którym 

wzięło udział 35 mieszkańców Gminy Trzebinia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.1.3 Organizowanie robót publicznych 

2.1.3.1 Liczba zaangażowanych 

pracodawców
0 wartość skumulowana

2.1.3.2 Liczba uczestników 0 wartość skumulowana

2.1.3.3 Liczba zorganizowanych 

robót w ciągu roku
0 wartość skumulowana

2.1.4 Organizowanie prac społecznie – użytecznych

2.1.4.1 Liczba uczestników 48 wartość skumulowana

2.1.4.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

W 2018 r. na mocy Porozumienia nr 4/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą Trzebinia oraz Porozumienia z 

dnia 28 sierpnia 2018 r. na realizację  Programu Aktywizacja i Integracja były organizowane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych korzystających z różnych 

form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.  Porozumienia obejmowały dwa profile osób bezrobotnych:

II profil dla 38 osób przewidziany został na okres 6 miesięcy tj. od 01.04. do 30.09.2018 r., 

III profil dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na okres 2 miesięcy od                             01 września do 31 października 2018 r.         

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.1.5 Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – realizacja szkoleń i projektów

2.1.5.1 Liczba zrealizowanych 

projektów w ciągu roku
3 wartość skumulowana

2.1.5.2 Liczba uczestników 40 wartość skumulowana

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok 9



Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.1.5 Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – realizacja szkoleń i projektów

2.1.5.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

1. Nawiązano współpracę z firmą ProBiznes z Olkusza i zorganizowano w KIS spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu „Bo jak nie my to kto II”, w którym 

wzięło udział 35 mieszkańców Gminy Trzebinia.

2. Zorganizowano dla mieszkańców warsztaty we współpracy z PKPS dotyczące żywienia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”.

3.W roku sprawozdawczym pracownicy KIS nadal kontynuowali współpracę z Ochotniczym Hufcem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach współpracy pośrednik 

pracy OHP przeprowadził warsztaty w ramach PAI  podopiecznych OPS. Pracownik KIS uczestniczył w cyklicznych spotkaniach w PUP w Chrzanowie  dotyczących 

współpracy i podejmowanych działań na rzecz klientów OPS i PUP.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.1.6 Realizacja projektu systemowego „Aktywni na start“ (reintegracja społeczno zawodowa w ramach kontraktu socjalnego)

2.1.6.1 Liczba uczestników projektu 15 wartość skumulowana

2.1.6.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Od stycznia do czerwca 2018 r. kontynuowano się realizację projektu „Aktywni na start” 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. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.2 Wzmocnienie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu z uwzględnieniem rodzin problemowych

2.2.1 Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie pogłębianiu się jej dezorganizacji  - realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny

2.2.1.1 Liczba osób objętych 

pomocą
3784 wartość skumulowana

2.2.1.2 Liczba rodzin objętych 

pomocą
2343 wartość skumulowana

2.2.1.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 ZSP w Młoszowej

- Udział w kampanii społecznej -"Nierozerwalni" - charakter jednorazowy

-  pedagogizacja rodziców , ulotka "Co robić żeby dzieci nas słuchały" - charakter cykliczny

- pedagogizacja rodziców , artykuł "Budowanie poczucia własnej wartości" - charakter cykliczny

- pedagogizacja rodziców, artykuł "Jak wspierać dziecko w nauce szkolnej" - charakter cykliczny

- pedagogizacja rodziców , ulotka " Dlaczego i jak warto spędzać z dzieckiem czas wolny" - charakter cykliczny

- program wychowawczy "Wartości rodzinne w życiu dziecka" - charakter cykliczny

- Spotkanie integracyjne - bożonarodzeniowe - charakter cykliczny

- montaż słono-muzyczny "Jest taki dzień"

- budowanie poczucia własnej wartości - ulotka - charakter cykliczny

- aktywne wspierające słuchanie - ulotka - charakter cykliczny

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

Aktywizacja uczniów: kształtowanie postaw prospołecznych, wolontariatu. Wyrównywanie szans edukacyjnych, opieka nad uczniami zdolnymi. Integracja młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, dysfunkcyjnych. Prowadzenie działalności diagnostycznej, doradczej, zajęc kształtujących 

kompetencje emocjonalno-społeczne, , pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego, kierowanie do specjalistów, stosowanie profilaktyki integralnej i 

specyficznej. Angażowanie rodziców w życie placówki. Wszystkie wymienione działania mają charakter ciągły.

SP 5 w Trzebini

ciągły SP w Psarach

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2019 jest realizowany roczne sprawozdania są przedstawiane Radzie Miasta do marca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

indywidualne spotkania SP w Dulowej

Indywidualne wsparcie pedagogów, psychologa, psychoedukacja rodzin we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. SP 8 w Trzebini

okolicznościowy PS 3 w Trzebini

Systematyczny udział pedagogów szkolnych w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini. Udział pedagoga w 

szkoleniu "Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Wspieranie rodzin w poszukiwaniu efektywnych sposobów przezwyciężania problemów domowych, 

konsultacje z psychologami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie i pracownikami Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, 

pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Chrzanowie. Otoczenie szczególna opieką pedagogiczną uczniów z 

rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie szkoły, wspieranie ich w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i osiąganiu optymalnego rozwoju psychofizycznego. 

SP 3 w Trzebini

Szczególna opieka pedagoga szkolnego nad rodzinami uczniów, wymagającymi wsparcia materialnego ale także pomocy w realizacji funkcji opiekuńczo wycho-wawczych 

poprzez udzielanie porad, wizy-ty w domu, kierowanie rodzin do innych instytucji po porady i pomoc) 
SP 6 w Trzebini

Uczniowie  i ich rodziny objęte szczególną opieką wychowawczą ze względu na sytuacje kryzysowe w rodzinie. SP 4 w Trzebini

2.2.2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin z trudną sytuacją finansową celem zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania“
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.2.2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin z trudną sytuacją finansową celem zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania“
2.2.2.1 Liczba osób korzystających z 

wsparcia
2643 wartość skumulowana

2.2.2.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 SP w Bolęcinie

- Podwieczorki dla wychowanków - charakter ciągły
Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1 Informowanie rodziców o możliwości starania się o stypendia socjalne, zapomogi losowe, obiady opłacane przez OPS.

2 Pomoc pedagoga w ewentualnym wypełnianiu wniosków.

3 Organizowanie pomocy świątecznej w ramach szkolnej akcji charytatywnej:" Pomagamy innym"- paczki dla rodzin potrzebujących ze szkoły i osiedli.

4 Indywidualna pomoc rzeczowa rodziców i  nauczycieli dla poszczególnych uczniów.

5 Pomoc w uzyskaniu dofinansowania do Zielonej Szkoły.

6 Wydawanie obiadów na terenie szkoły w ramach programu;" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

7 Zwolnienia z ubezpieczenia dla wybranych dzieci z rodzin wielodzietnych lub z trudną sytuacja materialną.

Niektóre działania mają charakter ciągły , inne jak akcja jednorazowy.

SP 6 w Trzebini

charakter ciągły PSP w Płokach

ciągły SP w Psarach

Darmowe obiady  finansowane przez OPS- cały rok szkolny ZSP w Młoszowej

Darmowe obiady. PSP w Czyżówce

Dofinansowanie wycieczek, biletów wstępu itp.  

Paczka świąteczna- zbiórka produktów dla 10 rodzin PS 1 w Trzebini

Dożywiane dzieci ma charakter cykliczny. Co roku ok. 40 uczniów ma zapewnione nieodpłatne posiłki w szkole. Współorganizowaliśmy akcję "Szlachetna Paczka", 

obejmując opieką 10 rodzin. Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie "Bona Fide" oraz dyrektor szkoły dofinansowują cyklicznie wycieczki, bilety wstępów.
SP 8 w Trzebini

finansowanie wyżywienia dziecka w przedszkolu PS w Myślachowicach

opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu -  działanie o charakterze ciągłym PS 4 w Trzebini

Parafialny Zespół Caritas w Trzebini-Krystynowie  wydawał gorący posiłek, pieczywo oraz inne artykuły spożywcze pozyskiwane od sponsorów.  Prowadzi punkt zbiórki  

wydawania odzieży, pośredniczy w przekazywaniu sprzętu AGD, RTV. 

Parafialny Zespół Caritas w Trzebini-Sierszy wydawał gorące posiłki. 

Polski Komitet  Pomocy Społecznej Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini prowadził  dystrybucję 56 242,30 kg  żywności w ramach europejskiego programu dożywiania  

FEAD.

Działania ciągłe

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Posiłek dla dzieci, Posiłek dla dorosłych, Zasiłek celowy w ramach Programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Refundacja posiłków przez OPS (działalność ciągła), stypendium szkolne (działalność cykliczna) SP 5 w Trzebini

ROK ROCZNIE OKOŁO PIĘCIORO DZIECI KORZYSTA Z BEZPŁATNEGO  PEŁNEGO ŻYWIENIA   W PRZEDSZKOLU. PS 2 w Trzebini

Systematyczna, ścisła współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini w zakresie finansowania posiłków w szkole dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej. Wnioskowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej o finansowanie posiłków w sytuacji, gdy rodzice nie podejmują się załatwienia formalności. 

Wspieranie rodziców w wypełnianiu formalności związanych z zakwalifikowaniem dziecka do stypendium socjalnego, a następnie właściwego wykorzystania i rozliczenia 

świadczenia. Zadanie realizowane zarówno w szkole podstawowej jak i w oddziałach gimnazjalnych w sposób ciągły.

SP 3 w Trzebini

Uczniowie korzystali z bezpłatnych obiadów finansowanych przez OPS Trzebinia (27 uczniów w okresie I 2018 r. - VI 2018 r. , 21 - w okresie IX 2018 r. - XII 2018 r.)

Uczniowie otrzymali stypendium szkolne (15 uczniów w okresie I 2018 r. - VI 2018 r. , 13 - w okresie IX 2018 r. - XII 2018 r.)
SP 4 w Trzebini

współpraca z OPS  -wyżywienie 6 dzieci finansowane z OPS w Trzebini PS 3 w Trzebini

Wydawanie bezpłatnych obiadów PS 6 w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.2.2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin z trudną sytuacją finansową celem zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania“

2.2.2.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

1)	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego udzielana w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, realizowana od 

2005 roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny; na wniosek rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły oraz z urzędu. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.– 528,00 zł. Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji 

i wyrównywanie jego szans edukacyjnych. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 

wniosku, przyjmowane są w Trzebińskim Centrum Administracyjnym w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego. Następnie wnioski opiniuje komisja 

stypendialna, powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Trzebini. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

- rok szkolny 2017/2018 (I-VI 2018r.) pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 140 uczniów;

- rok szkolny 2018/2019 (IX-XII 2018r.) pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 141 uczniów.

2)	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 

spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

- rok szkolny 2017/2018 (I-VI 2018r.) pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymał 1 uczeń;

- rok szkolny 2018/2019 (IX-XII 2018r.) pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 0 uczniów

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest w sposób ciągły.

3)	Pomoc finansowa na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” – pomoc przysługuje uczniom wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U z 2018r. poz. 1796). Realizowane 

cyklicznie (raz na rok szkolny).

- rok szkolny 2018/2019 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymało 6 uczniów

4)	„Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzebinia” tzw. „zielona szkoła” W 2018 roku z wypoczynku skorzystało 129 uczniów szkół 

podstawowych. Dofinansowanie tzw. „zielonej szkoły” otrzymują wszyscy uczniowie klas III szkół podstawowych. Uczniowie z rodzin, których dochód nie przekracza 

kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej otrzymują do 100% pokrycia kosztów wypoczynku. W przypadku gdy dochód rodziny w rozumieniu 

przepisów ustawy o pomocy społecznej przekracza kryterium dochodowe, uczeń może otrzymać dofinansowanie zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w Zarządzeniu 

Burmistrza nr 0050.107.2018 z dnia 23.03.2018r. Realizowane cyklicznie (raz na rok szkolny).

Uwaga: dane liczbowe dotyczą danego okresu rozliczeniowego (uczniowie mogą się powtarzać w poszczególnych formach pomocy). 

TCA w Trzebini

2.2.3 Poszerzenie dostępności usług psychologiczno – pedagogicznych, w tym punkty konsultacyjne i prowadzenie telefonu zaufania

2.2.3.1 Liczba zaangażowanych  

instytucji
2 wartość skumulowana

2.2.3.2 Liczba osób udzielających 

porad
8 wartość skumulowana

2.2.3.3 Liczba korzystających z 

porad
467 wartość skumulowana

2.2.3.4 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

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,

- obsługa "Telefonu Zaufania",

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej. Charakter ciągły 
Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

2.2.4 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających realizację zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego

2.2.4.1 Liczba zaangażowanych  

instytucji
160 wartość skumulowana

2.2.4.2 Liczba osób udzielających 

porad
263 wartość skumulowana

2.2.4.3 Liczba korzystających z 

porad
3854 wartość skumulowana

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok 12



Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.2.4 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających realizację zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego

2.2.4.4 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PSP w Płokach

- 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. 

- Komenda Hufca ZHP w Trzebini  - zajęcie pozalekcyjne obejmujące 18 drużyn harcerskich i zuchowych, organizacja biwaków, rajdów zlotów, spotkań okazjonalnych,  

warsztatów, kursów. Praca wychowawcza z wdrażaniem  harcerskiego systemu wartości. Organizacja obozu letniego (2 turnusy) w Wiciach k/ Darłowa.

Działania ciągłe. 

- Przy Parafii pw. NSNMP w Trzebini-Sierszy działa świetlica środowiskowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16-20. Zajęcia obejmują: rozgrywki sportowe, 

pogadanki, realizacje uniwersalnego programu profilaktyki uzależnień.

Działania ciągłe. 

- Zajęcia w ramach Fundacji Małopolski  Uniwersytet dla Dzieci – wykłady naukowe prowadzone przez wykładowców akademickich. 

Działania cykliczne.

- Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” zorganizowało  warsztaty z programowania OZOBOTÓW i robotów TWO LEGGED ALLBOT ARDUINO.

Działanie jednorazowe. 

- Sportowe zajęcia pozalekcyjne stanowiące element oddziaływań profilaktyki uzależnień na poziomie uniwersalnym - 

Działanie ciągłe

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

- Koła zainteresowań:Klub Małego przyrodnika, klub małego artysty, Koło czytelnicze, Wesołe nutki, Poznajemy zawody- charakter ciągły

- zajęcia profilaktyczne, plastyczne, manualne, muzyczne, komputerowe, sportowe, audiowizualne, wychowawcze, teatralne-charakter ciągły

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1. Na terenie szkoły działają harcerze, prowadząc grupę zuchową.

2 Zajęcia na orliku szkolnym i na Miasteczku Ruchu Drogowego w godzinach popołudniowych i w weekendy.

3 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,robotyki dla chętnych uczniów.

4 Zajęcia  sportowe organizowane przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy.

5.Realizacja projektu unijnego:" Wspieranie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach..."

Działania miały charakter ciągły, w trakcie trwania roku szkolnego.

SP 6 w Trzebini

ciągły SP w Psarach

Działalność kilkunastu kół zainteresowań w szkole oraz zajęć sportowych, wyjazdy edukacyjne, w tym wycieczka kilkudniowa, wyjazdy do teatru. SP 4 w Trzebini

Działania realizowane głownie w okresie od IX do VI. Zajęcia pozaszkolne umożliwiające rozwój dzieci i młodzieży organizowane w placówkach TCK: języka angielskiego i 

niemieckiego, gry na gitarze i pianinie, wokalne, szachowe, komputerowe, teatralne, plastyczne, dziennikarskie, rytmiczne, taneczne (balet, zumba,hip-hop),sportowe( ju-

jitsu, joga, tenis stołowy), świetlicowe, robotyka, cyrkowe, kulinarne, Klub Bajkoczytacza, Klub Malucha. W trakcie ferii zimowych i wakacji letnich  również prowadzone 

są zajęcia umożliwiające realizację zainteresowań i zagospodarowanie czasu wolnego wg .harmonogramów opracowywanych indywidualnie przez poszczególne placówki 

Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.

TCK w Trzebini

Na terenie SP nr 5 działają następujące koła zainteresowań: dziennikarskie, sportowe (piłka nożna, koszykowa, siatkowa), zajęcia sportowe w ramach SKS, turystyki 

górskiej i regionalnej, grupa wolontariuszy, artystyczno-techniczne, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz koło szachowe, teatralno-plastyczne, matematyczne, 

regionalne. Odbywają się zajęcia taneczne. Realizowane są również zajęcia w ramach projektu Wspieranie Kompetencji Kluczowych. Wszystkie wymienione zajęcia 

realizowane są ciągle. 

SP 5 w Trzebini

Oddział dla Dzieci i Młodzieży prowadzi warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. Odbywają się w nim także spotkania Klubu Gier Planszowych. 

Trudno jest w przypadku tego punktu wypełnić dwa punkty powyżej punktu właśnie opisywanego, gdyż pracownicy MBP nie "udzielają porad", ale jak najbardziej 

pomagają w zagospodarowaniu czasu wolnego i dają możliwość rozwoju zainteresowań podczas zajęć pozaszkolnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

okolicznościowy SP w Bolęcinie

Organizacja zajęć szachowych dla przedszkolaków w ramach porozumienia z TCK w Trzebini / ciągły PS 3 w Trzebini

Szeroka oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowanych na terenie szkoły: pozalekcyjne zajęcia sportowe, koła zainteresowań, zajęcia z 

programu rozwijającego kompetencje kluczowe NORTON. Udział w projekcie Matematyka wokół nas, zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków: Świąteczne spotkania. 

Udział uczniów w projekcie "Być jak Ignacy". Organizacja wycieczek i wyjazdów edukacyjnych min. Stypendiada matematyczna, Krakowska matematyka, Noc naukowców, 

Noc Muzeów, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 

"Manggha", muzea i teatry w Krakowie, wyjazdy klas I-III do pasieki w Krzeszowicach, współpraca ze Skansenem w Wygiełzowie. Cykliczne wyjazdy uczniów uzdolnionych 

językowo na 5-dniowe warsztaty językowe Euroweek. Poznawanie przez uczniów swojej małej ojczyzny, współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi: Miejska 

Biblioteka w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury "Sokół', Dwór Zieleniewskich w Trzebini, Dom Gromadzki, Świetlica środowiskowa, Małopolski Uniwersytet dla dzieci 

w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie. Propagowanie wiedzy nt oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w Domach Kultury, Domu Gromadzkim, 

świetlicach środowiskowych.

SP 3 w Trzebini

Szkole Koło Turystyczne - promowanie turystyki krajoznawczej, wędrówek pieszych, wiedzy przyrodniczo-geograficznej

Koło Regionalno-Turystyczne - poznawanie historii terenu w którym mieszkamy (gmnia, powiat, województwo)
SP w Myślachowicach
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.2.4 Rozwój zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży umożliwiających realizację zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego2.2.4.4 Krótki opis sposobu realizacji Uczniowie ciągle, bądź cyklicznie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania. PSP w Czyżówce

W szkole zajęcia pozalekcyjne organizowane są w formie ciągłej (koła przedmiotowe, pomoc w nauce, drużyny ZHP, zajęcia sportowe, chór. Koło turystyczne, akcja 

profilaktyczna "Trzymaj formę"  mają charakter cykliczny. 
SP 8 w Trzebini

zajęcia mają charakter ciągły ,są to zajęcia w ramach innowacji prowadzonych na terenie przedszkola o charakterze rozwijającym uzdolnienia ,zainteresowania dzieci, 

mają też za zadanie wyrównywanie szans 
PS 1 w Trzebini

Zajęcia mają charakter ciągły, a ich zadaniem jest rozwijanie zainteresowań uczniów. SP w Dulowej

Zajęcia sportowe-cały rok

Zajęcia matematyczne-cały rok

Zajęcia taneczne-cały rok

Przygotowywanie akademii szkolnych-cały rok

ZSP w Młoszowej

2.2.5 Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży

2.2.5.1 Liczba uczestników 5480 wartość skumulowana

2.2.5.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- Udział w konkursach gminnych Kartka Wielkanocna, Bożonarodzeniowa - charakter okolicznościowy
Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1 Działalność kół przedmiotowych.

 2 Przygotowywanie dzieci do konkursów przez nauczycieli.

3 Udział wielu uczniów w konkursach przedmiotowych , artystycznych i sportowych.

4 Realizacja projektu unijnego: " Wspieranie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach..."

5 Nagradzanie zwycięzców na apelach SU, na końcu roku szkolnego.

6 Promowanie sukcesów na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku.

Działania miały charakter ciągły.

SP 6 w Trzebini

ciągły SP w Psarach

ciągły mają na celu rozwijanie uzdolnien realizowane są w ramach innowacji w przedszkolu PS 1 w Trzebini

ciągły; przygotowywanie dzieci do rożnego rodzaju konkursów artystycznych oraz festiwalu kultury dziecięcej PS 3 w Trzebini

Cykliczne, coroczne typowanie utalentowanych uczniów oddziałów gimnazjalnych na obóz językowy w Wielkiej Brytanii i kwalifikowanie do stypendium dla zdolnych 

uczniów w ramach współpracy z  firmą "Górka Cement". Typowanie uczniów do stypendiów przyznawanych w każdym roku przez Burmistrza Miasta Trzebinia oraz na 

wakacyjne wyjazdy do Francji. Propagowanie wiedzy nt oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w Domach Kultury, świetlicach środowiskowych. Szeroka 

oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia organizowanych na terenie szkoły: zajęcia sportowe, koła zainteresowań, zajęcia rozwijające twórcze myślenie, 

Odyseja umysłu, projekt "Być jak Ignacy". Organizacja wycieczek i wyjazdów edukacyjnych: Noc Muzeów, Noc naukowców, wystawy tematyczne, wyjazdy edukacyjne na 

wyższe uczelnie w Krakowie. Poznawanie przez uczniów swojej małej ojczyzny, współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi: Miejska Biblioteka w Trzebini, 

Trzebińskie Centrum Kultury "Sokół', Dwór Zieleniewskich w Trzebini, Małopolski Uniwersytet dla dzieci, Muzeum w Chrzanowie. Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia w ramach projektu kształtowania kompetencji kluczowych Norton. Przygotowywanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach 

pozwalających zaprezentować swoje uzdolnienia min. konkursy przedmiotowe, wokalne, plastyczne, recytatorskie, czytelnicze, zawody sportowe.

SP 3 w Trzebini

Działania o charakterze cyklicznym i ciągłym:

- typowanie uczniów do stypendiów przyznawanych przez Burmistrza Miasta Trzebini, 

- przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów sportowych,

- prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej oraz w budynku szkoły.

SP 4 w Trzebini

działanie ciągłe - organizowanie kółek olimpijskich z poszczególnych przedmiotów PSP w Płokach

Działanie ma charakter cykliczny. Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży poprzez organizację turniejów, festiwali, konkursów, m.in. XXIII Międzynarodowy Turniej  

Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, XII Gminny Koncert Karaoke, Powiatowy Bajkowy Festiwal Teatralny, |Koncert Wiosenny PSM I stopnia w Chrzanowie i 

Krzeszowicach, Koncert Piosenki "Młoszowskie Nutki", Koncert "Jesień w sztuce", Konkurs plastyczny na kartkę Wielkanocną i Bożonarodzeniową, Zawody sportowe 

"Mundial Kids".

TCK w Trzebini

Festiwal Talentów, wręczanie wyróżnień - cyklicznie SP w Dulowej

Koło taneczne, wolontariatu, teatralne PS 6 w Trzebini

Organizacja i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych' wycieczki, spotkania z wybitnymi ludźmi. ZSP w Młoszowej

ORGANIZACJA ZAJĘCH TANECZNYCH I SZACHOWYCH PS 2 w Trzebini

Praca z uczniami zdolnymi w ramach kół zainteresowań oraz tutoringów rozwojowych i naukowych. PSP w Czyżówce

Przygotowywanie dzieci i młodzieży do udziału w gminnych, powiatowych i wojewódzkich konkursach przedmiotowych i artystycznych. SP w Myślachowicach
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.2.5 Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży

2.2.5.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Trzebińskie Centrum Administracyjne koordynuje wypłatę stypendium Gminy Trzebinia, którego celem jest nagradzanie i motywowanie uczniów najzdolniejszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia (nauka, sport i dziedzina artystyczna). Komisja, powołana Uchwałą Nr IX/96/VII/2015 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2015r. w 

sprawie: zmian w uchwale Nr V/36/VI/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia radnych i ustalenia składu komisji przyznającej stypendia dla szczególnie 

uzdolnionej młodzieży Gminy Trzebinia przyznała w 2018r. stypendia za osiągnięcia w:

- nauce – 33 uczniów,

- sporcie – 38 uczniów,

- działalności artystycznej – 21 uczniów,

- kategorie łączone – 10 uczniów.

TCA w Trzebini

uczestnictwo dzieci w konkursach  gminnych, powiatowych i w Polsce , praca indywidualna z dzieckiem zdolnym. działania te mają charakter ciągły PS w Myślachowicach

Uczestnictwo młodzieży w kołach zainteresowań (działalność ciągła), olimpiadach przedmiotowych (działalność cykliczna), konkursach (cyklicznie), projektach (dz. ciągła), 

zawodach sportowych (dz. ciągła)
SP 5 w Trzebini

udział dzieci w konkursach gminnych i powiatowych - okolicznościowy PS w Bolęcinie

udział w organizowanych konkursach - działanie o charakterze okolicznościowym PS 4 w Trzebini

Wsparcie dotacją realizacji zadania „Mali Naukowcy” w ramach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Zajęcia edukacyjne dla uzdolnionych dzieci z wykładowcami 

akademickimi. 
Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Wsparcie utalentowanych uczniów odbywa się ciągle w formie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania. Pomagamy uczniom pozyskać stypendia Burmistrza 

Miasta - cyklicznie. Uczniowie systematycznie przez cały rok uczestniczą w zajęciach chóru, zespołów muzycznych. Cyklicznie organizujemy Galę Osiągnięć dla uczniów 

zdolnych. Kierujemy uczniów na konsultacje do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

SP 8 w Trzebini

2.2.6 Wsparcie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze

2.2.6.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Pomoc jest realizowana przez PCPR W Chrzanowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.2.7 Lokalny system wspierania rodziny i  jej członków (w tym rodzin wielodzietnych) w wypełnianiu  funkcji wychowawczych  i opiekuńczych (grupy wsparcia, szkoły dla rodziców, ulgi dla rodzin wielodzietnych, prowadzenie Młodzieżowej Grupy Wsparcia)

2.2.7.1 Liczba osób uzyskujących 

wsparcie
1109 wartość skumulowana

2.2.7.2 Liczba grup wsparcia  lub 

innych podejmowanych działań
73 wartość skumulowana

2.2.7.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- Fundacja „Dobry Start” prowadzi Dom w Gaju – w ramach placówki wsparcia dziennego dla młodzieży. 

Działanie ciągłe. 

- Szkoła dla rodziców (2 edycje)

Działanie jednorazowe

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

1 Szczególna opieka pedagoga szkolnego nad rodzinami mającymi problemy z właściwą realizacją funkcji opiek- wych- udzielanie porad, systematyczne rozmowy, 

kierowanie do innych instytucji, współpraca z instytucjami typu; OPS, PPP, sąd rodzinny,

2 Pedagogizacja rodziców w ramach wywiadówek.

SP 6 w Trzebini

1.Karta Dużej Rodziny - działanie ciągłe,.

2. W ramach działań edukacyjnych w 2018 roku kontynuowano spotkania „Grupy edukacyjno – samopomocowej dla matek”. Uczestnikami spotkań były matki, często 

młode, samotnie wychowujące dzieci, mające trudności w pełnieniu ról rodzinnych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

Kierowanie rodziców na zajęcia Szkoły dla Rodziców (do PPP w Trzebini); ciągłe organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i ich rodzin; 

systematyczne prowadzenie przez pedagogów i psychologa  terapii indywidualnej i grupowej; prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących wartość życia rodzinnego -  

w ramach przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz lekcji wychowawczych; udział w Zespołach Wychowawczych; regularne spotkania z kuratorami sądowymi i 

asystentami rodzin; udział pedagogów i psychologa w posiedzeniach grup roboczych "Niebieskiej Karty"; pozyskanie wsparcia pedagoga Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Chrzanowie 

SP 8 w Trzebini

Organizacja warsztatów dla rodziców wspierających ich we właściwym realizowaniu funkcji wychowawczych "Granice i zasady w wychowaniu nastolatka" oraz "Problemy 

wieku dorastania i konstruktywne sposoby ich pokonywania". Propagowanie prowadzonej przez psychologa i pedagoga 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.

SP 3 w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.2.7 Lokalny system wspierania rodziny i  jej członków (w tym rodzin wielodzietnych) w wypełnianiu  funkcji wychowawczych  i opiekuńczych (grupy wsparcia, szkoły dla rodziców, ulgi dla rodzin wielodzietnych, prowadzenie Młodzieżowej Grupy Wsparcia)

2.2.7.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców, kierowanie na konsultacje psychologiczne,diagnozę, współpraca z kuratorami sądowymi, koordynatorami pieczy zastępczej, 

asystentami rodziny, pedagogizacja rodziców - wymienione formy działalności maja charakter ciągły.
SP 5 w Trzebini

Promocja "szkoły dla Rodziców" organizowanej przez PPP PS 3 w Trzebini

Rozmowy wspierające, poradnictwo na miarę potrzeb i kierowanie do specjalistów ZSP w Młoszowej

spotkania z pedagogiem, z wychowawcami, pomoc w organizacji spotkań ze specjalistami SP w Dulowej

UDZIAŁ JEDNEJ Z RODZIN W ZAJĘCIACH SZKOŁY DLA RODZICÓW PS 2 w Trzebini

Wspieranie rodzin w realizacji funkcji wychowawczych - poradnictwo, wizyty domowe, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. SP 4 w Trzebini

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej po zajęciach szkolnych i w czasie wolnym od nauki (wakacje, ferie), zapewnienie dzieciom opieki, 

pomoc w odrabianiu zadań, rozwijanie zainteresowań - charakter ciągły

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

2.2.8 Poszerzenie zasobów mieszkań socjalnych i chronionych oraz poprawa ich standardów

2.2.8.1 Ilość wykonanych prac 7 wartość skumulowana

2.2.8.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Działanie ma charakter ciągły.Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej poprzez podejmowanie działań w celu 

utrzymania posiadanego zasobu na takim poziomie, aby umożliwiał on tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej w zakresie najmu socjalnego.  

Wydział Gospodarki Komunalnej UM Trzebinia

2.3 Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy

2.3.1 Realizacja programów profilaktycznych celem przeciwdziałania zjawiskom narkomanii i alkoholizmu - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.3.1.1 Liczba zrealizowanych 

programów
70 wartość skumulowana

2.3.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PS 4 w Trzebini

PSP w Płokach
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini:

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Program profilaktyki uzależnień o charakterze interaktywnym „Nie zmarnuj swojego życia”

Program profilaktyki uzależnień w formie zajęć warsztatowych „Iluzjonista – alkohol oraz inne substancje psychoaktywne z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji 

psychoaktywnych”

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini:

 Program wczesnej profilaktyki „Cukierki”

„Przeciwdziałanie zagrożeniom internetowym, uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz motywowanie dzieci do systematycznej nauki i zdrowego stylu życia” 

Program profilaktyki uzależnień w formie zajęć warsztatowych „Zagrożenia których nie rozpoznajemy – e-papierosy, wyroby nikotynowe, napoje energetyczne, 

suplementy diety – jako wejście w świat środków psychoaktywnych”, „Porozmawiajmy o agresji i przemocy. Jak zachować się by nie skrzywdzić innych”, „Era Facebooka, 

Youtuberów i blogosfery w połączeniu z fonoholizmem – czy telefon komórkowy może być groźny dla zdrowia i życia”

Program profilaktyki uzależnień o charakterze interaktywnym „Nie zmarnuj swojego życia”

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini:

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Program profilaktyki uzależnień w formie zajęć warsztatowych „Od niewiedzy do świadomego wyboru” (dla uczniów i rodziców)

Program profilaktyki uzależnień o charakterze interaktywnym „Nie zmarnuj swojego życia”

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini:

„Przeciwdziałanie zagrożeniom internetowym, uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz motywowanie dzieci do systematycznej nauki i zdrowego stylu życia” 

Program profilaktyki uzależnień o charakterze interaktywnym „Nie zmarnuj swojego życia”

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini:

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

 zajęcia warsztatowe z zakresu cyberprzemocy i uzależnień 

- Szkoła Podstawowa w Dulowej:

Przeciwdziałanie zagrożeniom internetowym, uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz motywowanie dzieci do systematycznej nauki i zdrowego stylu życia” 

Program profilaktyki uzależnień o charakterze interaktywnym „Nie zmarnuj swojego życia”

- Szkoła Podstawowa w Myślachowicach:

Program profilaktyki uzależnień behwioralnych  ,,Zaklęte granie” 

Program profilaktyki uzależnień w formie zajęć warsztatowych „Zagrożenia których nie rozpoznajemy –              e-papierosy, wyroby nikotynowe, napoje energetyczne, 

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.3.1 Realizacja programów profilaktycznych celem przeciwdziałania zjawiskom narkomanii i alkoholizmu - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.3.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

"Znajdź właściwe rozwiązanie rozwiazanie"

"Nie pal przy mnie, proszę"

"Rymcerze"

"Cukierki"

ZSP w Młoszowej

1 Realizacja programu profilaktycznego:” Cukierki”,” Magiczne kryształy”,

 elementów programu „7 kroków” w formie pogadanek dla klas starszych, przeprowadzanych przez pedagoga, 

2 Udział uczniów w warsztatach profilaktycznych, finansowanych przez GKRPA- 

Klasy 6 i 7-Odpowiedzialne postawy

Klasy 5 –Jak ograniczyć wpływ komputera, telefonu komórkowego

3 Realizacja dwugodzinnych warsztatów dla klasy 4 na temat: „Szkodliwy wpływ palenia papierosów na młody organizm”

4 Udział klas 7 i 8 w spotkaniu z grupą raperów –„ Rymcerze- nie zmarnuj swego życia”

5 Realizacja tematyki profilaktycznej w ramach godzin wychowawczych w klasach 4-8	

Poszczególne działania miały charakter jednorazowy.

SP 6 w Trzebini

ciągły SP w Psarach

ciągły, cykliczny SP w Bolęcinie

Działania o charakterze ciągłym - zgodnie z Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki:

 - "Znajdź właściwe rozwiązanie" - ogólnopolski program profilaktyki palenia tytoniu

- "nie pal przy mnie proszę" -

- warsztaty profilaktyczne na temat zagrożeń

SP 4 w Trzebini

działanie ma charakter ciągły SP w Dulowej

-Program profilaktyczny " Używki niebezpieczne dla zdrowia" - charakter jednorazowy
Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

Program profilaktyki nikotynizmu "Czyste powietrze wokół nas" PS 3 w Trzebini

Realizacja programów na zajęciach z wychowawcą oraz przy udziale policji, higienistki szkolnej. PSP w Czyżówce

Realizacja programów ogólnopolskich: Trzymaj formę!, Znajdź właściwe rozwiązanie, Archipelag Skarbów;  No promil, No stres

SP 5 w Trzebini

Realizacja programów:

-"Archipelag Skarbów", "Spójrz inaczej" - wydarzenia jednorazowe; 

-"Znajdź właściwe rozwiązanie", "Magiczne kryształy", "Cukierki" - programy profilaktyki uzależnień realizowane cyklicznie.

Realizacja treści związanych z uzależnieniami na godzinach wychowawczych, w ramach przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"; organizowanie profesjonalnej 

pomocy terapeutycznej i interwencyjnej dla dzieci z rodzin, w których występują uzależnienia; zgłoszenia do Sądu o wgląd w sytuację rodziny. 

SP 8 w Trzebini

Udział uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych, rodziców i nauczycieli w Programie profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"... Udział uczniów wszystkich klas 

III oddziałów gimnazjalnych w warsztatach profilaktycznych ”Kiedy dusza płacze…”  (każda klasa 90 minut zajęć). Warsztaty zostały zrealizowane ze względu na nasilające 

się od początku roku szkolnego konflikty rówieśnicze, szczególnie grup dziewcząt, w rozmaitych konfiguracjach. Zajęcia poświęcone były problemom emocjonalnym, 

radzeniem sobie z trudnymi emocjami w sposób konstruktywny, budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i oddziałów 

gimnazjalnych wzięli również udział w warsztatach profilaktycznych RYMcerzy „Nie zmarnuj swojego życia!” w kinie „Sokół”. Realizacja ogólnopolskiego programu 

profilaktyki palenia tytoniu programu "Znajdź właściwe rozwiązanie". Realizacja programów opartych na bajkach profilaktycznych "Cukierki", "Magiczne kryształy". Dla 

rodziców w szkole podstawowej i w oddziałach gimnazjalnych zorganizowano również warsztaty wspierające w realizowaniu przez nich funkcji wychowawczych 

„Trudności wieku dorastania”. Udział pedagoga szkolnego w szkoleniu: Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych, co każdy wiedzieć powinien, co powinna zrobić 

szkoła i nauczyciel. Systematyczne, cykliczne diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa uczniów, czynników chroniących i zagrażających podejmowaniu przez młodzież 

zachowań ryzykownych, badania rodziców i nauczycieli w tym zakresie.

SP 3 w Trzebini

Znajdź Właściwe Rozwiązanie -program opracowany przez Sanepid- realizacja w szkole; Szkoła realizuje własny program wychowawczo-profilaktyczny ujmujący 

zagadnienia  szeroko rozumianej profilaktyki.
SP w Lgocie

2.3.10 Monitorowanie przestrzegania ustawowego zakazu dot. sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia

2.3.10.1 Liczba przeprowadzonych 

kontroli
12 wartość skumulowana

2.3.10.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych przez placówki handlowe. Charakter ciągły Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

2.3.11 Prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym

2.3.11.1 Liczba uczestników 60 wartość skumulowana
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.3.11 Prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym

2.3.11.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Prowadzenie grupy edukacyjno- motywacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, którą prowadzi certyfikowany terapeuta uzależnień w każdy wtorek. 

Charakter ciągły
Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

2.3.2 Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń rodziny oraz  dzieci i młodzieży (ulotki, plakaty,  prelekcje, spotkania)

2.3.2.1 Liczba przeprowadzonych 

akcji
120 wartość skumulowana

2.3.2.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PS 1 w Trzebini

- Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń rodziny oraz dzieci i młodzieży (ulotki) - charakter jednorazowy

- Formy przemocy w rodzinie (ulotki) - charakter jednorazowy

- Wpływ przemocy na rozwój dziecka (ulotki) - charakter jednorazowy

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1 Przeprowadzanie pogadanek na lekcjach wychowawczych

2 Pogadanki pedagoga na temat współczesnych zagrożeń w klasach według planu pracy pedagoga

3 Wykonywanie plakatów na temat zdrowego odżywiania, szkodliwości używek w ramach lekcji przyrody, plastyki, zajęć z pedagogiem.

4 Rozwieszanie plakatów dotyczących: przemocy domowej, profilaktyki uzależnień w widocznych w szkole miejscach

5 Wykonanie gazetki dotyczącej szkodliwości palenia przez klasę biorącą udział w warsztatach

Działania miały charakter ciągły, trwały w trakcie roku szkolnego. Niektóre miały charakter jednorazowy( konkretne pogadanki).

SP 6 w Trzebini

1. Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, pedagogów, asystentów rodziny, dzielnicowych, przedstawicieli Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, którego celem było podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów 

zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieska Karta” na terenie gminy Trzebinia.

2. Współorganizacja konferencji dla kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat 

sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna sytuacja wiele spojrzeń. Dobro dziecka, czy zawsze znaczy to samo”. 

3. Zakup plakatów i wizytówek informujących o działaniu Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej rozwieszonych na 

terenie gminy 

4. Rozdawanie broszur na temat problemu uzależnienia i przemocy domowej

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

akcje: Oczyszczacz powietrza, Czyste powietrze wokół nas, prelekcje psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - działanie o charakterze okolicznościowym PS 4 w Trzebini

charakter cykliczny SP w Dulowej

Działania o charakterze cyklicznym:

- szkolenia la nauczycieli - odpowiedzialność prawna,

- warsztaty dla uczniów - zagrożenia współczesnego świata

SP 4 w Trzebini

okolicznościowo SP w Psarach

okolicznościowy SP w Bolęcinie

Organizacje Debat uczniowskich poświęconych rozwiązywaniu problemów współczesnego świata i dylematów, przed którymi stają uczniowie (Wpływ brutalnych gier 

komputerowych na zachowanie dzieci. Wpływ kontroli dorosłych na zachowanie uczniów. Czy warto czynić dobro?

Czy warto mieć zaufanie do innych ludzi. Spotkania z przedstawicielami policji: przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania (dzieci młodsze), zagrożenia 

współczesnego świata i odpowiedzialność prawna nieletnich (uczniowie klas starszych). Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Cyfrowobezpieczni"  pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego z udziałem edukatora z Fundacji "Miasta w Internecie". Obchody 

Dnia Bezpiecznego Internetu, edukacja dotycząca stosowania Netykiety. Opracowywanie ulotek promujących zdrowy tryb życia  i rozdawanie ich mieszkańcom Trzebini. 

Realizacja zajęć ART w klasach 6 szkoły podstawowej. Prezentacja praw dziecka na szkolnej gazetce.

SP 3 w Trzebini

ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM Z PPP W CHRZANOWIE. KONSEKWENCJA W WYCHOWANIU ,  NORMY I ZASADY W WYCHOWANIU 

DZIECKA
PS 2 w Trzebini

pedagogizacja rodziców- prelekcja PS w Bolęcinie

Prelekcja dla rodziców- "Kara a konsekwencja w wychowaniu" prowadzona przez psychologa z PPP

Broszury z dziedziny wychowania, w tym zagrożeń cywilizacyjnych typu cyberprzemoc, skutki nadużywania mediów przez dzieci, opracowywane przez dyrektora  

nauczycielki przedszkola

PS 3 w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.3.2 Organizowanie akcji informacyjnych dotyczących współczesnych zagrożeń rodziny oraz  dzieci i młodzieży (ulotki, plakaty,  prelekcje, spotkania)

2.3.2.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

Przeprowadzenie prelekcji na temat zagrożeń w sieci oraz w kontaktach z osobami nieznajomymi; propagowanie form właściwego wykorzystania czasu wolnego - 

organizowanie rajdów rowerowych, turnieju ping-ponga; zorganizowanie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu; prelekcja funkcjonariusza policji nt. odpowiedzialności 

karnej. 

SP 8 w Trzebini

Spotkania i prelekcje okolicznościowe. PSP w Czyżówce

spotkania z Policjantem, spotkania z pracownikami PPP w Chrzanowie (pedagog, psycholog, logopeda) PS w Myślachowicach

Szkolny program profilaktyczny "stop nałogom" - konkurs plastyczny, literacki, na komiks, grafiki komputerowej, fotograficzny. SP w Myślachowicach

W ramach programów "Nie pal przy mnie, proszę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie"- spotkania z rodzicami uczniów ZSP w Młoszowej

Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez Ireneusza Brachaczka: :”Cyberprzemoc (cyklicznie)”,, „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (cyklicznie), „Przemoc 

rówieśnicza”. Zabawy i zajęcia dydaktyczne nt. bezpieczeństwa,

pozyskiwanie i przekazywanie dzieciom elementów odblaskowych i ulotek informacyjnych,

spotkania edukacyjne z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej, 

udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,

warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy, egzamin na kartę rowerową, udział w konkursie pożarniczym. Zajęcia warsztatowe „Bezpieczne ferie”. Gazetki ścienne 

nt. bezpiecznego użytkowania Internetu

SP 5 w Trzebini

Zagrożenia w sieci- prelekcja dla rodziców, zajęcia z dziećmi; zajęcia dotyczące postaw prospołecznych, wartości w zyciu- zajecia z uczniami; Wykorzystujemy dostępne 

szkole plakaty.
SP w Lgocie

2.3.3 Organizowanie terapii i pomocy dla osób i rodzin z problemem alkoholowym (punkty konsultacyjne, grupy wsparcia)

2.3.3.1 Liczba osób objętych terapią 

i korzystających z wymienionych 

form wsparcia

255 wartość skumulowana

2.3.3.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

  W ramach pracy Zespołu  podejmowana była praca terapeutyczna z osobami  uzależnionymi od alkoholu. W wyniku tych działań:

- pomocą objęto 79 rodzin,

- aktywny kontakt terapeutyczny utrzymuje 38 osób,

- 12 osób skierowano do Ośrodka Leczenia Uzależnień,

- udzielono 115 porad i konsultacji,

-  specjalista ds. uzależnień udziela konsultacji dla pracowników socjalnych, prowadzi interwencje w środowisku, prowadzi aktywny kontakt z grupami AA, współpracuje z 

GKRPA i kuratorami sądowymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

- 2 grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej

- Grupa Edukacyjno Motywacyjna dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej 

- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Integracja"

Charakter ciągły

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

2.3.4 Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

2.3.4.1 Liczba zorganizowanych 

zajęć
6 wartość skumulowana

2.3.4.2 Liczba uczestników zajęć w 

ciągu roku
287 wartość skumulowana

2.3.4.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

- Program profilaktyczny "Spróbuj inaczej"- charakter jednorazowy;

- Uwierz w siebie - charakter jednorazowy

- Strach ma wielkie oczy - charakter jednorazowy

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

Dzienny Ośrodek Młodzieżowy w Gaju  prowadzi szereg zajęć  humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych,  informatycznych i komputerowych, które 

przyczyniają się  do wyrównywania szans edukacyjnych i  wzrostu poziomu intelektualnego.

Działania ciągłe całoroczne

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

2.3.5 Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie w celu jej przeciwdziałania (w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

2.3.5.1 Liczba przeprowadzonych 

akcji informacyjnych
52 wartość skumulowana

2.3.5.2 Liczba uczestników akcji 

informacyjnych
1963 wartość skumulowana

2.3.5.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

-"Przezwyciężam złość i agresję" - charakter jednorazowy

- "Agresja i złość - jak sobie z nią radzić" - charakter jednorazowy

- "STOP agresji i przemocy" - charakter jednorazowy

- "Nie zamykaj oczu-na przemoc wobec dzieci" - charakter jednorazowy

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.3.5 Podniesienie poziomu wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie w celu jej przeciwdziałania (w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

2.3.5.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

1 Wskazywanie zainteresowanym miejsc, gdzie na terenie Trzebini można uzyskać pomoc( gazetka ścienna z adresami placówek, zadaniami, dyżurami pracowników)

2 Poruszanie problematyki przemocy domowej wśród uczniów, przy okazji pogadanek o uzależnieniach, realizowanych przez pedagoga szkolnego i wychowawców klas, 

na lekcjach wychowawczych oraz przy okazji realizacji programów profilaktycznych np. o bezpieczeństwie, uzależnieniach

SP 6 w Trzebini

1.W dniu 22.10.2018 r. w Dworku Zieleniewskich w Trzebini  odbyła się IV Konferencja z cyklu  „Jedna   sytuacja   wiele spojrzeń” pod Honorowym Patronatem Burmistrza 

Miasta Trzebinia.   Tegoroczna edycja została organizowana przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini przy 

współpracy z Trzebińskim   Centrum   Kultury.  Zajęcia dla rodziców w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców”, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2018r. W 

zajęciach uczestniczyły rodziny objęte procedura NK.  

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

akcja ma charakter ciągły SP w Dulowej

cykliczny SP w Bolęcinie

Działania o charakterze ciągłym - tematy podejmowane na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, lekcjach z wychowawcą. SP 4 w Trzebini

jednorazowy

Zapoznanie rodziców z procedurą Niebieskiej Karty oraz Konwencja Praw Dziecka
PS 3 w Trzebini

okoloicznościowy SP w Psarach

Prelekcja dla rodziców ZSP w Młoszowej

Prelekcja dyrektora przedszkola dla rodziców w współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Chrzanowie PS 6 w Trzebini

Rozdawanie broszur "Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym", "Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na funkcjonowanie rodziny" Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

spotkania na terenie przedszkola ze specjalistami , indywidualne konsultacje PS 1 w Trzebini

Tematyka przemocy jest realizowana w ramach szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego- działania są ciągłe. SP w Lgocie

Uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w ramach Niebieskiej Karty, rozmowy pedagogów i psychologa z rodzicami na terenie szkoły, spotkania podczas zebrań z 

rodzicami, informowanie ich o procedurach Niebieskiej Karty.
SP 8 w Trzebini

Udział pedagogów w spotkaniach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini i szkoleniu "Lokalny system przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie". Cykliczne, systematyczne organizowanie warsztatów dla rodziców wspierających ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Systematyczna, ciągła organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie, 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych. 

Organizacja lekcji wychowawczych i zajęć psychoedukacyjnych z pedagogiem szkolnym dotyczących konstruktywnych metod rozwiązywania problemów.

SP 3 w Trzebini

Zajęcia warsztatowe: Bezpieczny uczeń, Jak prosić o pomoc?, Stop agresji  (działalność cykliczna) SP 5 w Trzebini

ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ NIEBIESKIEJ KARTY PS 2 w Trzebini

2.3.6 Współpraca pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy (prowadzenie punktów konsultacyjnych, grup wsparcia, pomocy terapeutycznej)

2.3.6.1 Liczba spotkań zespołu 

interdyscyplinarnego
4 wartość skumulowana

2.3.6.2 Liczba powołanych grup 

roboczych w ciągu roku
69 wartość skumulowana

2.3.6.3 Liczba uczestników w 

grupach wsparcia
10 wartość skumulowana

2.3.6.4 Liczba udzielonych porad 133 wartość skumulowana

2.3.6.5 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Zespół powołuje Grupy Robocze w celu  pracy z konkretną rodziną,  w której  występuje przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty.

 Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.3.7 Prowadzenie grupy psycho – edukacyjnej i terapii indywidualnej dla sprawców przemocy

2.3.7.1 Liczba uczestników 43 wartość skumulowana

2.3.7.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Prowadzone poradnictwo  indywidualne dla sprawców przemocy domowej w ramach ZPiTR Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

2.3.8 Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej

2.3.8.1 Liczba zorganizowany 

szkoleń
13 wartość skumulowana
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

2.3.8 Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej2.3.8.2 Liczba uczestników szkoleń 130 wartość skumulowana

2.3.8.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 ZSP w Młoszowej

1. Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, pedagogów, asystentów rodziny, dzielnicowych, przedstawicieli Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, którego celem było podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów 

zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieska Karta” na terenie gminy Trzebinia.

2. Współorganizacja konferencji dla kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat 

sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna sytuacja wiele spojrzeń. Dobro dziecka, czy zawsze znaczy to samo”.

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

cykliczny SP w Bolęcinie

jednorazowy PS 3 w Trzebini

lekcja otwarta SP w Dulowej

Niebieska Karta - szkolenie, konferencja dotyczaca przemocy - OPS Trzebinia. SP 8 w Trzebini

Szkolenie dla członków ZI grup roboczych, członków GKRPA, pedagogów i kuratorów.  W szkoleniu na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyło 30 osób Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Udział pedagogów w szkoleniu: Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. SP 3 w Trzebini

2.3.9 Organizowanie profesjonalnej pomocy terapeutycznej i interwencyjnej dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc

2.3.9.1 Liczba dzieci objętych 

wsparciem
33 wartość skumulowana

2.3.9.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PS 3 w Trzebini

SP 5 w Trzebini

SP w Bolęcinie

indywidualna pomoc, stale monitorowana SP w Dulowej

indywidualna terapia dzieci ze specjalistami / pedagog , psycholog -charakter ciągły PS 1 w Trzebini

Pedagog szkolny uczestniczył w grupach roboczych,wespół z pracownikami OPS, sądu i policji, w związku z założonymi Niebieskimi Kartami w przypadku 5 rodzin(8 dzieci 

z naszej szkoły objętych było szczególną opieką pedagoga szkolnego).Opieka w niektórych przypadkach trwała kilka miesięcy, w przypadku innych trwa do dzisiaj.
SP 6 w Trzebini

Rozmowy z mamą dzieci oraz kuratorem, pisma do sądu, umieszczenie dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. ZSP w Młoszowej

Spotkania terapeutyczne z rodzicami na terenie szkoły, uczestnictwo w grupach roboczych z ramienia OPS, pomoc rodzinom  we współpracy z POik-iem, uczestnictwo 

psychologa w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds przemocy w rodzinie - OPS, kontakt z Policją, kuratorami sądowymi, asystentami rodzin z OPS-u. Organizowanie 

spotkań edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w zakresie profilaktyki i zachowań ryzykownych, uzależnienia od komputera, cyberprzemocy, kontaktów z osobami 

nieznajomymi i środków psychoaktywnych. organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

SP 8 w Trzebini

Systematyczny udział pedagoga szkolnego w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini. Udział pedagoga w szkoleniu 

"Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Wspieranie rodzin w poszukiwaniu efektywnych sposobów przezwyciężania problemów domowych, konsultacje 

z psychologami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie i pracownikami Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, pracownikami 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Chrzanowie. Otoczenie szczególna opieką pedagogiczną uczniów z rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie na terenie szkoły, wspieranie ich w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i osiąganiu optymalnego rozwoju psychofizycznego.

SP 3 w Trzebini

3 Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych

3.1 Poprawa jakości życia osób starszych

3.1.1 Zorganizowanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym

3.1.1.1 Liczba pozyskanych 

wolontariuszy
73 wartość skumulowana

3.1.1.2 Liczba osób objętych 

wolontariatem
37 wartość skumulowana
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

3.1.1 Zorganizowanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym

3.1.1.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 ZSP w Młoszowej

 Kontynuowano spotkania w ramach Punktu Aktywności Seniora. W tym okresie odbyło się 50 spotkań, w których średnio uczestniczyło regularnie 15 osób. Dla seniorów 

zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do kina.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Odbiorcy - grupa osób starszych, mieszkańców Domu Opieki w Chrzanowie. Spotkania organizowane są cyklicznie - święta Wielkanocne, Wigilia. SP 8 w Trzebini

okolicznościowy SP w Psarach

Pomoc sąsiedzka - okolicznościowo SP 5 w Trzebini

spotkania w domu opieki oraz w świetlicy SP w Dulowej

W szkole nie było wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym. Prowadzony był jednak wolontariat w zakresie opieki nad przedszkolakami; zbieranie nakrętek na 

wózek inwalidzki, zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt. Szkoła brała również udział w cyklicznym gminnym konkursie "Zakręceni na pomaganie".
SP 3 w Trzebini

W szkole od ubiegłego roku istnieje i działa Szkolne Koło Wolontariatu, ma swoich opiekunów.W 2018 roku zorganizowali następujące akcje:

1 Akcja "cmentarz"z okazji 1 listopada

2 Pakowanie prezentów dla dzieci z Domu Dziecka( klasy piąte zbierały zabawki i słodycze)

3 Pomoc w zorganizowaniu szkolnej, corocznej akcji dla ludzi starszych i niepełnosprawnych przed świętami Bożego Narodzenia pt: " Pomagamy innym"- przygotowanie i 

dostarczenie paczek świątecznych potrzebującym-40 paczek

4 Zorganizowanie i koordynowanie zbiórką dla schroniska dla zwierząt.

5 Wręczanie odblasków starszym ludziom z osiedla w ramach Odblaskowej Szkoły

Niektóre działania miały charakter okolicznościowy, niektóre jak opieka nad schroniskiem dla zwierząt- ciągły

Wolontariusze nie opiekują się konkretnymi starszymi osobami( są to jeszcze młodzi ludzie-uczniowie szkoły podstawowej).

SP 6 w Trzebini

3.1.3 Szkolenie profesjonalnej kadry świadczącej pomoc osobom starszym

3.1.3.1 Liczba szkoleń 2 wartość skumulowana

3.1.3.2 Liczba uczestników szkoleń 2 wartość skumulowana

3.1.3.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

3.1.5 Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego

3.1.5.1 Liczba osób korzystających 40 wartość skumulowana

3.1.5.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Możliwość wypożyczenia różnego rodzaju sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego, w tym łóżek na pilota, chodzików, kul itp. Charakter ciągły Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

3.1.6 Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla seniorów

3.1.6.1 Liczba osób 496 wartość skumulowana

3.1.6.1 Wartość zadania (w złotych)                                                                                                                                                                                                                                                  143 188,00 zł wartość skumulowana

3.1.6.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla seniorów w ramach programu "Jesteśmy aktywni". Charakter ciągły Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

3.1.7 Rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych i pielęgnacyjnych celem zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych

3.1.7.1 Liczba podjętych działań 146 wartość skumulowana
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

3.1.7 Rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych i pielęgnacyjnych celem zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych

3.1.7.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

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. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

3.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych

3.2.1 Organizowanie uroczystości jubileuszowych za długoletnie pożycie małżeńskie

3.2.1.1 Liczba uczestników 65 wartość skumulowana

3.2.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

W 2018 r. zorganizowano 4 uroczystości jubileuszowe za długoletnie pożycie małżeńskie dla 65 par małżeńskich. Podczas uroczystości małżonkowie zostali odznaczeni 

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, otrzymali również kwiaty, pamiątkowe dokumenty oraz upominki. Uroczystości te maja charakter cykliczny.
Urząd Stanu Cywilnego

3.2.2 Podniesienie edukacji ekonomiczne

3.2.2.1 Liczba uczestników 192 wartość skumulowana

3.2.2.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 SP w Psarach

ZSP w Młoszowej

"Moja wirtualna firma" - projekt dla uczniów klas VII i VIII mający na celu podniesienie w SP w Myślachowicach

1 Realizacja zagadnień ekonomicznych w ramach przedmiotu;" Doradztwo zawodowe" przez klasy ósme

2 Przygotowanie do konkursu ogólnopolskiego:" Projekt z ZUS"

wiedzę ekonomiczna w ramach doradztwa zawodowego podnosili w sposób ciągły, udział w konkursie był jednorazowy( przygotowania trwały od  września 2018 roku- 

finał w 2019 roku).

SP 6 w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

Elementy ekonomii podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz lekcji doradztwa zawodowego. SP 8 w Trzebini

prowadzenie od 0 do klasy VIII zajęć dodatkowych z Przedsiębiorczości PSP w Płokach

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 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Stała współpraca z SKO, okolicznościowe lekcje przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. PSP w Czyżówce

Szkoła została zgłoszona do projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży "Bakcyl" opierającym się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów 

wolontariuszy. Mimo korespondencji nauczyciela z koordynatorem projektu, nie udało się dopasować terminów wolontariuszy.
SP 3 w Trzebini

3.2.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych

3.2.3.1 Liczba uczestników 600 wartość skumulowana

3.2.3.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Działanie ma charakter ciągły. W trzech placówkach TCK w Trzebini realizowane jest w/w zadanie. Polega ono na korzystaniu przez osoby starsze z dostępu do internetu. 

Placówki te to Dom Kultury Willa NOT w Trzebini Sierszy, WDK w Dulowej oraz w DK Dom Gromadzki w Trzebini Wodnej. Ponadto w ramach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku prowadzony jest kurs komputerowy.

TCK w Trzebini

W 2018 roku Czytelnia. Informatorium Regionalne, a w drugiej połowie roku - Medi@teka, prowadziła kursy komputerowe dla Seniorów i osób 50+. Pomagają one 

zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, ale również dają im większą sprawność i pewność siebie pod kątem poruszania się w sieci. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

3.2.4 Promocja twórczości osób starszych

3.2.4.1 Liczba uczestników 20 wartość skumulowana

3.2.4.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Za promocję twórczości osób starszych uznać można spotkania Trzebińskiego Klubu Artystycznego "TeKa" oraz związane z nimi wieczory poetyckie. Chociaż zaznaczyć 

należy, że uczestnikami spotkań bywają również osoby młodsze, a nawet młodzież. Taką promocją są również wspomniane powyżej wystawy w Galerii "Pegaz" bądź 

wystawy rękodzielnicze, gdyż z reguły autorami prac są osoby 50+, 60+, a nawet i starsze. Spotkania takie z reguły mają charakter cykliczny bądź jednorazowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

3.2.4 Promocja twórczości osób starszych
3.2.4.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

Zadanie ma charakter cykliczny. Jest to plener malarski oraz wystawa poplenerowa w trakcie imprezy w stylu retro "Herbatka u Zieleniewskich". W 2018 roku obejrzało ją 

około 700 uczestników.
TCK w Trzebini

3.2.5 Wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji i klubów zrzeszających osoby starsze

3.2.5.1 Liczba podjętych działań 12 wartość skumulowana

3.2.5.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Działanie ma charakter ciągły i polega na nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń w domach kultury działających w strukturach TCK. Z pomieszczeń TCK korzystają : 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 8 Bolęcin, polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 12 w Domu gromadzkim w Trzebini - 

Wodnej, Terenowa Organizacja Związkowa Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Powiatu Chrzanowskiego -  Koło Nr 2 w Karniowicach, Klub seniora w Młoszowej, 

Klub Seniora w Psarach, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 3 w Trzebini Sierszy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 10 w 

Płokach.

TCK w Trzebini

Na terenie gminy działa 7 klubów seniora PZERiI koła nr 1,3,6,8,10,11,12 oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”,  których działalność jest 

wspierana dotacją z budżetu gminy.

Organizacje seniorskie nieodpłatnie korzystają z obiektów gminnych na spotkania.

Działanie ciągłe.

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Na terenie gminy działa 7 klubów seniora PZERiI koła nr 1,3,6,8,10,11,12 oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”,  których działalność jest 

wspierana dotacją z budżetu gminy.

Organizacje seniorskie nieodpłatnie korzystają z obiektów gminnych na spotkania.

Działanie ciągłe.

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

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 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

3.2.6 Zapewnienie dostępu do szerokiej informacji w zakresie przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień

3.2.6.1 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Pracownicy socjali systematycznie informują osoby starsze o możliwościach korzystania z przysługujących im uprawnień. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

3.2.7 Organizowanie spotkań okolicznościowych z udziałem osób starszych - integracja pokoleń oraz aktywizacja emerytowanych nauczycieli do pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.2.7.1 Liczba zorganizowanych 

imprez
103 wartość skumulowana

3.2.7.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PSP w Płokach

- Jasełka, Andrzejki - charakter okolicznościowy

- Noworoczne spotkania z rodziną - montaż słowno-muzyczny dla podopiecznych i ich rodzin - charakter okolicznościowy

- Bożonarodzeniowe warsztaty dla podopiecznych i ich rodzin- charakter okolicznościowy

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1 Organizowanie w wybranych klasach Dnia Babci i Dziadka

2 Zapraszanie seniorów na Jasełka

3 Organizowanie spotkania w szkole dla emerytowanych nauczycieli, w Dniu Edukacji

Działania miały charakter okolicznościowy

SP 6 w Trzebini

DZIEŃ BABCI I DZIADKA , PIKNIK  RODZINNY PS 2 w Trzebini

Dzień babci i Dziadka, Imprezy okolicznościowe- raz w roku szkolnym ZSP w Młoszowej

imprezy cykliczne w każdym roku SP w Dulowej

Imprezy okolicznościowe Jasełka połączone z kiermaszem świątecznym, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Edukacji Narodowej. SP 8 w Trzebini

Organizacja Jasełek dla Seniorów . Organizacja Dnia Babci i Dziadka dla poszczególnych grup. - działanie o charakterze cyklicznym PS 4 w Trzebini

Organizacja w przedszkolu spotkania z seniorami z okazji Dnia seniora;

Udział KERiI w środowiskowej imprezie integracyjnej " Sierszańskie Jasełka"

Występ przedszkolaków w willi NOT dla KERiI z okazji Dnia Babci i Dziadka  

Spotkania z Kołem Gospodyń Miejskich z Sierszy- warsztaty etnograficzne przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą

PS 3 w Trzebini

organizowanie uroczystości dzień seniora - wspólne zabawy z dziadkami , PS 1 w Trzebini

Piknik „Trzebińskie lato na polu” Wydział spraw społecznych UM Trzebinia

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

3.2.7 Organizowanie spotkań okolicznościowych z udziałem osób starszych - integracja pokoleń oraz aktywizacja emerytowanych nauczycieli do pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.2.7.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

Podczas zajęć pracownicy KIS wspólnie z Seniorami przygotowują posiłki, pieką ciasta, wykonują różnego rodzaju prace rękodzieła artystycznego, pracują w ogrodzie lub 

chodzą na spacery w najbliższej okolicy. Równocześnie podczas spotkań omawiane są bieżące problemy Seniorów dotyczące m.in. finansów, uzależnień w rodzinie, 

samotności, a także prowadzone są warsztaty o tematyce z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej. W ubiegłym roku w ramach Punktu zorganizowano wycieczkę do 

Szczyrku oraz wyjście do kina.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

spotkania  z okazji Dnia Babci  Dziadka, spotkania z KGW Bolecin PS w Bolęcinie

Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego z udziałem rodziców i dziadków. Obchody uroczystości patriotycznych z udziałem zaproszonych gości, Wieczornica 

patriotyczna, Święto Niepodległości, obchody Dnia dziecka, Dnia babci i dziadka, zabawy karnawałowe, Święto wiosny, organizacja Pikniku rodzinnego i festynów, Piknik 

sportowy, Pokoleniowy bieg po zdrowie z udziałem osób niepełnosprawnych i przedstawicieli środowiska lokalnego, spotkania absolwentów. Organizacja przez 

przedszkole Mikołajek dla Osiedla Salwator i Jasełek. 

SP 3 w Trzebini

Wszyscy mieszkańcy uczestniczą w corocznych jasełkach realizowanych przez szkołę, dziadkowie uczestniczą w spotkaniach w szkole z okazji ich święta; w Dniu święto 

Rodziny uczestniczą wszyscy zainteresowani mieszkańcy, w tym seniorzy.
SP w Lgocie

Występ chóru Millenium (jednorazowo), Jasełka (cyklicznie), warsztaty bożonoarodzeniowe i wielkanocne (cyklicznie), Barbórka (okolicznościowo) SP 5 w Trzebini

Za tego typu spotkania uznać można spotkania Trzebińskiego Klubu Artystycznego "TeKa". Pokolenia "łączy" również gra miejska, Żywa Biblioteka czy spotkania 

okolicznościowe.
Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

3.2.8 Aktywizacja osób starszych, promowanie kształcenia ustawicznego

3.2.8.1 Liczba osób uczestniczących 150 wartość skumulowana

3.2.8.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Działanie ma charakter ciągły. Aktywizację osób starszych i promocję kształcenia ustawicznego TCK realizuje poprzez Trzebiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkowie 

TUTW korzystają z wykładów oraz zajęć fakultatywnych, wyjazdów na imprezy kulturalne oraz wycieczek. Organizowane są wykłady z zakresu: medycyny, prawa, biologii, 

muzyki, historii, filmu, psychologii, podróży, medycyny. prowadzone są zajęcia fakultatywne: plastyczne, komputerowe, zajęcia na basenie, taniec towarzyski, pilates, 

joga, nauka języka angielskiego, niemieckiego.

TCK w Trzebini

4 Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych

4.1 Podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności oraz uprawnień osób niepełnosprawnych

4.1.1 Wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych

4.1.1.1 Ilość podjętych działań 24 wartość skumulowana

4.1.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PSP w Płokach

ZSP w Młoszowej

Całoroczna akcja zbierania plastikowych nakrętek dla stowarzyszenia "Nadzieja" SP w Myślachowicach

cykliczny SP w Bolęcinie

Festiwal "Bliżej Siebie" organizowany cyklicznie coroku w szkole skupiającej uczniów niepełnosprawnych. Piknik Muzyczny, warsztaty terapii zajęciowej im. Brata Alberta 

w Trzebini, wspieranie działa.
SP 8 w Trzebini

Imprezy integracyjne  przedszkolaków z udziałem członków oddziału TPD w Trzebini PS 6 w Trzebini

Na terenie gminy działają : Warsztat Terapii Zajęciowej oraz świetlica środowiskowa prowadzone przez Fundację Brata Alberta z Radwanowic. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Organizacja Pokoleniowego biegu po zdrowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Muminki"; impreza organizowana na terenach sportowych w kompleksie budynku 

oddziałów gimnazjalnych cyklicznie przez kilkanaście lat. Zbieranie nakrętek na wózek inwalidzki. 
SP 3 w Trzebini

stałą współpraca z Fundacją Dar Serca - wspólne organizowanie uroczystości , fundacja przekazuję do przedszkola pomoce dydaktyczne , wspomaga rodziny w ubrania PS 1 w Trzebini

Udział w Wigilii organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

W punkcie tym wykazać można współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej działającymi przy Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini. Jest to współpraca o charakterze 

okolicznościowym, np. wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej bądź cyklicznym, np. cykl spotkań w MBP.
Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

Wsparcie finansowe (dotacja) realizacji projektów:

- „Akademia życia- 2018” - Fundacja im. Brata Alberta,

-„Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki”-2018 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI”.

Działania cykliczne. 

Wydział spraw społecznych UM Trzebinia
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

4.1.1 Wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych

4.1.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Wsparcie finansowe (dotacja) realizacji projektów:

- „Akademia życia- 2018” - Fundacja im. Brata Alberta,

-„Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki”-2018 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI”.

Działania cykliczne.

Wydział współpracy i promocji UM Trzebinia

wspólne spotkania, prowadzenie warsztatów SP w Dulowej

Współorganizacja zabawy andrzejkowej w WTZ Fundacji Brata Alberta, Jasełka w ZOL w Chrzanowie - charakter okolicznościowy SP 5 w Trzebini

4.1.2 Poszerzanie i rozwój usług na rzecz  osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych

4.1.2.1 Ilość podjętych działań 15 wartość skumulowana

4.1.2.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Usługi opiekuńcze  specjalistyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

4.1.3 Kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych – imprezy integracyjne

4.1.3.1 Ilość podjętych działań 28 wartość skumulowana

4.1.3.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PS 3 w Trzebini

ZSP w Młoszowej

- Pogadanka "Każdy człowiek jest  wartościowy"- charakter jednorazowy

- Zajęcia "Akceptujemy tego, kto jet inny" - charakter jednorazowy

- Dziecko niepełnosprawne w grupie - akceptacja niepełnosprawności" - charakter jednorazowy

Świetlica Plus Palcówka wsparcia dziennego w 

Trzebini

1 Uwrażliwianie uczniów na potrzeby niepełnosprawnych, poprzez dyskusje  na lekcjach wych, języku polskim czy edukacji zintegrowanej w klasach młodszych

2 Włączanie się w różne akcje charytatywne na rzecz niepełnosprawnych przez SU

3 Opieka nad zaprzyjaźnionymi niepełnosprawnymi w ramach corocznej akcji: Pomagamy innym

4 Organizowanie na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych- około 10 osób

5 Nawiązanie współpracy wolontariuszy z Szkolnego Koła Wolontariatu ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Chrzanowie 

SP 6 w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

Działająca na terenie miasta Fundacja Brata Alberta organizuje imprezy ogólnodostępne takie  jak: festyny, spotkania integracyjne,  pikniki. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Festiwal "Bliżej Siebie" - szeroka rzesza odbiorców około 300 osób, funkcjonowanie klas integracyjnych - 10 oddziałów. Uczniowie współpracują z kolegami 

niepełnosprawnymi na lekcjach oraz w trakcie przerw śródlekcyjnych - integracja. "Lekkoatletyczna wiosna" - współpraca m.in z Fundacja Brata Alberta w Trzebini.
SP 8 w Trzebini

Organizacja Pokoleniowego biegu po zdrowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Muminki"; impreza organizowana na terenach sportowych w kompleksie budynku 

oddziałów gimnazjalnych cyklicznie przez kilkanaście lat. Kreowanie postawy tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych poprzez aktywny udział uczniów oddziałów 

gimnazjalnych w imprezie, współzawodnictwo, kibicowanie uczestnikom imprezy, wspieranie ich w pokonywaniu indywidualnych ograniczeń.

SP 3 w Trzebini

ORGANIZOWANIE WSPÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  Z DZIEĆMI Z KLAS INTEGRACYJNYCH PS 2 w Trzebini

Spotkanie jasełkowe SP w Dulowej

wspólne organizowanie imprez dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych , wspólne zabawy - charakter ciagły PS 1 w Trzebini

Współorganizacja zabawy andrzejkowej w WTZ Fundacji Brata Alberta, Jasełka w ZOL w Chrzanowie - charakter okolicznościowy SP 5 w Trzebini

Występ dzieci w Domu Opieki Jesien na letniej w Jaworznie PSP w Płokach

Zielona Szkoła w ośrodku rehabilitacyjnym. PSP w Czyżówce

4.2 Aktywizacja osób niepełnosprawnych i wspieranie osób długotrwale chorych

4.2.1 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4.2.1.1 Liczba uczestników 10 wartość skumulowana
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

4.2.1 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4.2.1.2 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Od lutego 2000 r. działa  grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Grupa prowadzona jest przez  pracowników socjalnych OPS przy współpracy z 

psychologiem. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

4.2.2 Wsparcie psychologiczno - terapeutyczne rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

4.2.2.1 Liczba udzielonych porad 814 wartość skumulowana

4.2.2.2 Liczba rodzin objętych 

wsparciem
488 wartość skumulowana

4.2.2.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

5 ZSP w Młoszowej

1- objecie opieką przedszkolna dziecka z cukrzyca, opracowanie stosownych procedur, codzienny kontakt z matką dziecka PS 3 w Trzebini

cykliczny SP w Bolęcinie

indywidualne spotkania SP w Dulowej

Konsultacje bieżące dla rodziców w sprawach dzieci-trudności i sukcesów. SP w Lgocie

okolicznościowy SP w Psarach

Pedagog szkolny,wychowawcy , specjaliści prowadzący rewalidacje z uczniami z niepełnosprawnościami utrzymują kontakt z rodzicami tych dzieci, udzielając im wsparcia 

w postaci porad, konsultacji.
SP 6 w Trzebini

Pracownicy socjalni udzielają wsparcia psychicznego, wskazują grupy, organizacje lub instytucje, które są w stanie pomóc osobą i rodziną w której występuje problem 

niepełnosprawności. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Rozmowy Zespołu nauczającego danych uczniów, organizacja nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych. PSP w Czyżówce

Spotkania z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w ramach wsparcia psychologicznego. Ma to charakter cykliczny okolicznościowy i ciągły - zależnie od potrzeb. SP 8 w Trzebini

spotkania z terapeutami , specjalistami - psycholog , pedagog - charakter ciagły PS 1 w Trzebini

Systemowe, ciągłe wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych w poszukiwaniu najbardziej korzystnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja tej 

pomocy na terenie szkoły i przedszkola: zapraszanie rodziców do udziału w cyklicznych spotkaniach zespołów dokonujących wielospecjalistycznej ocen poziomu 

funkcjonowania dziecka. Bieżąca, systematyczna współpraca dyrektora szkoły, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów prowadzących 

rewalidację indywidualną z dzieckiem polegająca na udzielaniu wsparcia i poradnictwa dla rodziców; poszukiwanie najbardziej korzystnych metod pracy z dzieckiem. 

Wspieranie rodziców w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej, najbardziej korzystnej dla dzieci w kolejnym etapie kształcenia; organizacja dostępu do specjalistów w 

tym zakresie.

SP 3 w Trzebini

Udzielanie porad wychowawczych, udzielanie porad do pracy z dzieckiem w domu, wymiana informacji - działanie o charakterze okolicznościowym SP w Myślachowicach

W SP nr 5 realizują obowiązek szkolny uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym na skutek niepełnosprawności intelektualnej oraz innych dysfunkcji. W ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęci są następującymi działaniami: zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, doradztwa zawodowego, 

porad, konsultacji oraz zajęć z psychologiem. Rodzice tych uczniów korzystają z poradnictwa, a także uczestniczą w konstruowaniu, realizacji i ewaluacji Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych - działalność o charakterze ciągłym

SP 5 w Trzebini

4.2.3 Zwiększenie dostępu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - tworzenie oddziałów i klas integracyjnych w przedszkolach i szkołach

4.2.3.1 Liczba utworzonych 

oddziałów i klas
24 wartość skumulowana

4.2.3.2 Liczba dzieci uczących się w 

tych klasach
106 wartość skumulowana

4.2.3.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PS 3 w Trzebini

ZSP w Młoszowej

ciągły SP w Psarach

Klasy integracyjne - praca ciągła. pomoc dzieciom niepełnosprawnym udzielana jest również przez wsparcie nauczyciela wspomagającego.Organizowanie wyjść uczniów 

niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie, wsparcie specjalistów (logopedzi, terapeuci, pedagodzy specjalni, instruktorzy gimnastyki 

korekcyjnej). Lekcje doradztwa zawodowego, realizacja założeń zawartych w IPET. 

SP 8 w Trzebini
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Cel strategiczny / 

Cel operacyjny / 

Zadanie

miernik wartość miernika dostawca danych

4.2.3 Zwiększenie dostępu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - tworzenie oddziałów i klas integracyjnych w przedszkolach i szkołach

4.2.3.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

Liczba oddziałów: PS Nr 1 w Trzebini – 1; SP Nr 3 w Trzebini – 1; SP Nr 8 w Trzebini – 9 (w tym 1 w oddz. gim.) 

Liczba dzieci: PS Nr 1 w Trzebini – 5; SP Nr 3 w Trzebini – 2; SP Nr 8 w Trzebini – 33 (w tym 3 w oddz. gim.)

Stan wg SIO na 30.09.2018r.

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 w wyniku zaistniałych okoliczności zaszła potrzeba utworzenia oddziału integracyjnego. Uczniowie 

uczęszczający do oddziałów integracyjnych objęci są pomocą nauczycieli specjalistów oraz nauczyciela wspierającego. 

TCA w Trzebini

Utworzenie w szkole podstawowej klasy integracyjnej, zatrudnienie nauczyciela wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy w tej klasie, dostosowanie metod i 

form pracy z uczniami niepełnosprawnymi do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości intelektualnych; zapewnienie warunków pozwalających osiągać tym 

uczniów optymalny rozwój psychofizyczny oraz sukces edukacyjny. Wspieranie rodziców w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej, najbardziej korzystnej dla dzieci w 

kolejnym etapie kształcenia.

SP 3 w Trzebini

W naszej szkole nie ma oddziałów ani klas integracyjnych, ale w roku 2018 w sumie 9 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. 
SP 6 w Trzebini

w przedszkolu funkcjonują dwa oddziały integracyjne oraz prowadzimy WWR dal dzieci z gminy Trzebinia charakter ciagły PS 1 w Trzebini

4.2.4 Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

4.2.4.1 Liczba utworzonych grup 

wsparcia
15 wartość skumulowana

4.2.4.2 Liczba uczestników 48 wartość skumulowana

4.2.4.3 Krótki opis sposobu 

realizacji zadania (proszę ponadto 

określić czy działanie ma charakter: 

ciągły, cykliczny, jednorazowy,  

okolicznościowy itp.)

0 PS 3 w Trzebini

ZSP w Młoszowej

ciągły SP w Psarach

cykliczny SP w Bolęcinie

Nie było utworzonych grup wsparcia tylko indywidualne porady SP 6 w Trzebini

Prowadzenie konsultacji dla rodziców przez pedagogów, psychologa, zespoły wychowawcze organizowane cyklicznie. SP 8 w Trzebini

rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu charakter ciągły PS 1 w Trzebini

4.2.5 Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach użyteczności publicznej

4.2.5.1 Liczba zrealizowanych 

inwestycji
0 wartość skumulowana

4.2.6 Utworzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4.2.6.1 Liczba mieszkań 0 wartość skumulowana
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