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WPROWADZENIE 

W wyniku analizy dostępnych danych i dokumentów z ubiegłych lat, zdecydowano się na

zachowanie formalnego kształtu Programu i nadanie podobnej formy dokumentowi opracowanemu

na lata 2017 –2019, przy równoczesnym uzupełnieniu go o brakujące elementy składające się na

diagnozę  społeczną  i  demografię  Gminy  Trzebinia,  spodziewane  efekty  oraz  podsumowanie.

Założone cele operacyjne w dalszym ciągu  odpowiadają na potrzeby odbiorców instytucjonalnych

oraz  wyzwania  związane  z  podnoszeniem  jakości  usług  społecznych  kierowanych  do  rodzin

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Oceniono,  że  cele  te  zostały  wyznaczone  adekwatnie,

odnoszą się do najważniejszych obszarów wspierania rodziny, wskazują pola, na których należy

działać (wsparcie w ramach lokalnych systemów wsparcia, placówek wsparcia dziennego, wsparcie

asystentów rodziny). Cele operacyjne Programu mają  w założeniu udzielenie wsparcia i pomocy

rodzinom w przezwyciężaniu trudności życiowych a szczególnie tym pod opieką których pozostają

małoletnie dzieci. Dlatego też w programie położono nacisk na pomoc rodzinom przeżywającym

trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych,  rodzinom  dysfunkcyjnym  i

wieloproblemowym.

Istotnym  elementem  programu  są  również  działania  profilaktyczne,  integracyjne,  aktywizujące,

zapobiegające  marginalizacji  i  wykluczeniu  społecznemu.  Podstawą  działań  jest  nie  tylko

przywrócenie rodzinie zdolności do właściwego wypełniania funkcji rodzicielskich, ale też pełnego

uczestnictwa w życiu społecznym. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności               w

funkcjonowaniu  spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji

rządowej.  Obowiązek  ten  jest  realizowany  w  szczególności  we  współpracy  ze  środowiskiem

lokalnym,  sądami  i  organami  pomocniczymi,  policją,  instytucjami  oświatowymi,  podmiotami

leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.          W

projekcie uwzględniono również współczesne zagrożenia dla rodzin i konsekwencje wynikające ze

stosowanie  nieprawidłowych  wzorów  życia  rodzinnego,  gdyż  rodzina  jest  podstawową  komórką

społeczną, oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a                      w

szczególności  dzieci.  Na  osobach  dorosłych  ciąży  obowiązek  zapewnienia  stabilizacji  życia

rodzinnego  i  zorganizowania  właściwych  warunków  do  sprawowania  prawidłowej  opieki  nad

dziećmi. 
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1. ADRESACI PROGRAMU

Program  wspierania  rodziny  jest  kierowany  głównie  do  rodzin  przeżywających

trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo –  wychowawczych.  Problemy  opiekuńczo-

wychowawcze  są  przeżywane  przez  większość,  jeśli  nie  wszystkie  rodziny  z  dziećmi  i

wynikają z naturalnych faz rozwoju rodziny. Trudności te jednak większość rodzin potrafi

pokonać samodzielnie wykorzystując własne możliwości i  zasoby,  a  także korzystając z

powszechnie  dostępnych usług  i  instytucji.  Program wspierania  rodziny skierowany jest

przede  wszystkim  do  tych  rodzin,  które  z  racji  doświadczanych  problemów

przekraczających ich zasoby, nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wobec dzieci. Ze względu na zakres i rodzaj problemów, jakie towarzyszą

tym rodzinom, istnieje ryzyko doświadczenia przez nie zjawiska wykluczenia społecznego.

Wykluczenie społeczne rodziny, definiowane, jako „sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie

utrudniająca  prawidłowe  funkcjonowanie  rodziny  i  pełnienie  przez  jej  członków  ról

społecznych,  ich  uczestnictwo  w  życiu  społecznym,  prowadząca  (lub  stwarzająca

zagrożenie)  do  przenoszenia  (dziedziczenia)  statusu  osoby  wykluczonej  na  następne

pokolenie”.

Wiedza  i  doświadczenie  praktyków  wskazuje,  że  przezwyciężenie  sytuacji

zagrażającej wykluczeniem społecznym jest często poza zasięgiem rodzin, które znalazły

się  w  tej  sytuacji.  Istnieje  zatem  potrzeba,  by  osoby  i  instytucje  odpowiedzialne  za

organizację opieki nad dzieckiem i rodziną udzieliły im wsparcia. Do zapewnienia takiego

wsparcia Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje organy

jednostek samorządu terytorialnego. 

W szczególności powinno ono polegać na:

 Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;

 Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 Pomocy w integracji rodziny;

 Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 Dążeniu do reintegracji rodziny.
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2. RODZINA W UJĘCIU PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO

Prawo rodzinne należy do najobszerniejszych jak i też najtrudniejszych gałęzi prawa.

Dotyczy ono osobistego charakteru stosunków międzyludzkich i powinno mieć na uwadze

zarówno dobro rodziny jak też dobro małoletnich dzieci.  Odpowiednia regulacja prawna

może istotnie ułatwić funkcjonowanie, sprzyjać integracji i trwałości stosunków wewnątrz

rodziny. 

Z uwagi na swą społeczną doniosłość prawa rodzinne zaliczane są do tych, których

ochrona jest w szczególny sposób rozbudowana. Przez ochronę tych praw należy rozumieć

wszelkie  instytucje  prawa,  które  wspomagają  i  umacniają  prawno  –  rodzinną  sytuację

jednostki. Biorąc pod uwagę rangę rodziny oraz zakres ochrony praw rodzinnych polskie

prawo wyróżnia następujące rodzaje tejże ochrony:

 ochrona konstytucyjna określająca podstawowe prawa i obowiązki jakie zapewnia

ustawa zasadnicza;

 ochrona cywilnoprawna zawarta głównie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a

także kodeksie cywilnym i kodeksie pracy;

 ochrona  karna  zawarta  w  przepisach  kodeksu  karnego,  w  którym  czyny

dokonane na szkodę rodziny traktowane są jako przestępstwa.

2.1. KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konstytucja z 1997 roku zawiera zapisy dotyczące rodziny. Przede wszystkim na

podstawie art.18 zapewniono rodzinie prawną ochronę, co wyraża się w zapisie następującej

treści:  ”małżeństwo  jako  związek  kobiety  i  mężczyzny,  rodzina,   macierzyństwo  i

rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Fakt ochrony

potwierdza również zapis art. 47 Konstytucji, który stanowi: “ każdy ma prawo do ochrony

prawnej  życia  prywatnego,  rodzinnego,  czci  i  dobrego  imienia  oraz  do  decydowania  o

swoim życiu osobistym”.  Konstytucja  obliguje  także do zapewnienia  szczególnej  opieki

zdrowotnej  kobietom  ciężarnym.  Matka  przed  i  po  urodzeniu  dziecka  ma  prawo  do

szczególnej pomocy ze strony władz. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej

i  społecznej,  zwłaszcza  wielodzietne  i  niepełne  mają  prawo do  szczególnej  pomocy  ze
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strony  władz  publicznych.  Art.  33  określa  podstawową  zasadę  równości  kobiety  i

mężczyzny we wszystkich dziedzinach życia,  co należy uwzględniać przy stanowieniu i

interpretacji  przepisów, które normują stan cywilny oraz władzę rodzicielską również w

przypadku rozłączenia  rodziców.  Zasada równouprawnienia kobiety i mężczyzny stanowi

podstawową  zasadę  polskiego  prawa  rodzinnego.  Z  kolei  uregulowania  dotyczące

wzajemnych relacji  rodziców i  dzieci  określa  art.  48 Konstytucji,  na  podstawie którego

rodzice  mają  prawo  do  wychowywania  dzieci  zgodnie  z  własnymi  przekonaniami.

Wychowanie  to  powinno  uwzględniać  stopień  dojrzałości  dziecka  oraz  wolność  jego

sumienia i wyznania, a także przekonania.

2.2. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy został uchwalony w 1964 roku. Od tamtej pory był

wielokrotnie  nowelizowany.  Jest  on  podstawowym  aktem  prawnym,  który  reguluje

problemy  rodziny  w  polskim  ustawodawstwie,  a  także  stanowi  podstawę  orzecznictwa

sądów rodzinnych. Kodeks ten reguluje przede wszystkim stosunki rodzinne związane z

zawarciem małżeństwa oraz skutkami tego zdarzenia tj.:

 wspólność  majątkową; 

 ustanie małżeństwa;

 macierzyństwo  i ojcostwo; 

 władzę rodzicielską; 

 obowiązek alimentacyjny; 

  opiekę i kuratelę. 

Kodeks karny ustanawia wzajemne relacje między rodzicami, a dziećmi oraz formę i

sposób sprawowania władzy rodzicielskiej. Reguluje to głównie następujący zapis: “rodzice

i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie”. Kodeks karny stanowi również, że dziecko

pozostaje do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom i

obejmuje w szczególności  obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą

i  majątkiem  dziecka  oraz  jego  wychowaniem.  Władza  rodzicielska  powinna  być

wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują

dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Zobowiązani są troszczyć się
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o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowywać je należycie do pracy dla dobra

społeczeństwa, stosownie do jego uzdolnień. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu

rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania, jednakże o

ważnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. 

2.3. PRAWO KARNE

W polskim kodeksie karnym wyodrębniono rozdział XXVI dotyczący przestępstw

przeciwko  rodzinie  i  opiece,  w  którym  następujące  czyny  sklasyfikowane  są  jako

przestępstwa: 

 bigamia;

 fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad najbliższą lub inną osobą, która pozostaje w

stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy;

 rozpijanie małoletniego;

 uchylanie się od obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej

lub innej; 

 porzucenie małoletniego do lat 15;

 uprowadzenie lub bezprawne zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15;

Za wyżej wymienione przestępstwa obowiązuje system kar (przepisów prawa), które

zawierają  normy  określające  czyny  jakie  są  zabronione  jako  przestępstwo  i

odpowiedzialność karna za ich popełnienie. Przestępstwo jako czyn, czyli szereg ruchów,

zachowań, które widziane są zewnętrznie. 

2.4. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Oprócz  kodeksu  rodzinnego   i  opiekuńczego  występuje  wiele  innych  ustaw  do

których można się odwołać, dokonując analizy prawnej ochrony rodziny.  Istotne znaczenie

w tym zakresie mają regulacje przedstawione w ustawie o pomocy społecznej w świetle

której, zgodnie z art. 6 ust. 14 “rodzina oznacza osoby spokrewnione lub niespokrewnione

pozostające  w  faktycznym  związku,  wspólnie  zamieszkujące  i  gospodarujące”.  Ustawa

określa również zasady, rodzaj,  cel przyznanej rodzinie pomocy. Zgodnie z art.  2 ust.  1

pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie

osobom i rodzinom przezwyciężanie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
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stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i  możliwości.  Z  kolei  na

podstawie art. 7 pomocy tej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 ubóstwa,

 sieroctwa,

 bezdomności,

 bezrobocia,

 niepełnosprawności,

 długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 przemocy w rodzinie,

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 braku umiejętności  w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej  placówki

opiekuńczo – wychowawcze,

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 alkoholizmu lub narkomanii,

  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Celem  pomocy  jest  wspieranie  osób  i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających

godności człowieka. 

2.5.  USTAWA   O  WSPIERANIU  RODZINY  I  SYSTEMIE  PIECZY

ZASTĘPCZEJ

  

Od  2011  roku  Ustawodawca  objął  szczególną  ochroną  i  pomocą  rodziny

przeżywające trudności w wychowaniu i  opiece nad dziećmi. Ustawa nakłada na gminy

szereg zadań własnych, m.in:

 opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,

 tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

 tworzenie  oraz  rozwój  systemu opieki  nad  dzieckiem,  w tym placówek wsparcia
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dziennego  oraz  praca  z  rodziną  przeżywającą  trudności  w  wypełnianiu  funkcji

opiekuńczo-wychowawczych przez:

          - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny

            oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

          - prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla

           dzieci,

  finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

 współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,

placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  regionalnej  placówce  opiekuńczo  -

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

 sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie;

 prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub

przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy.

Ustawa wprowadziła do systemu pomocy  osobę asystenta rodziny, który ma pełnić

zasadnicza  rolę  we  wspieraniu  rodziny  i  dziecka.  Asystenci  mogą  proponować  realną

pomoc,  a  także  dokonując  analizy  sytuacji  poszczególnych  rodzin,  proponować

najskuteczniejsze wsparcie i  kierować osoby zainteresowane do uczestnictwa w grupach

samopomocowych,  programach  lub  współpracy  z  pracownikami  socjalnymi  bądź

specjalistami.  Asystent  rodziny  z  założenia  ma  pomagać  rodzinie  w  środowisku  i

towarzyszyć w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,  jego elastyczny zadaniowy czas  pracy

dostosowany będzie do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.  

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono :

 wsparcie  psychiczno – emocjonalne

 funkcję diagnostyczno – monitorującą

 funkcję opiekuńczą

 funkcję doradczą

 funkcję mediacyjną

 funkcję wychowawczą

 funkcję  motywująco – aktywizującą

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary:
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 bezpośrednia pracę z rodzinami

 bezpośrednią pracę z dziećmi 

 działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny

 informowanie i poradnictwo

Celem  pomocy  rodzinie  jest  niedopuszczenie  do  umieszczenia  dzieci  w  pieczy

zastępczej, bądź stworzenie warunków do jak najszybszego powrotu dzieci do domu.

Praca asystenta rodziny ze względu na jej charakter (towarzyszenie rodzinie w środowisku)

może być skutecznym narzędziem w szybkiej poprawie funkcjonowania rodzin mających

przejściowe trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo wychowawczych.  

2.6. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Zasadnicze regulacje prawne:

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 930 z

pózn. zm.)

 Ustawa z dnia 29 lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U.

Z 2015 r., poz. 1390 z pózn. zm.)

 Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy

zastępczej (tj. Dz.U. z 2016r.  poz. 575 z pózn. zm.)

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (tj. Dz. U.  z 2016r.

Poz. 224 z póz. zm.)

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 478 z pózn. zm.)

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r  o ochronie zdrowia psychicznego (tj.  Dz.U. z

2016r, poz. 546 z pózn. zm.)

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Trzebini na lata 2014-

2020   z dnia 20 grudnia 2013 r  Nr XLV/662IV//2013 .  
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     3. DIAGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ, DEMOGRAFICZNEJ 

         I  SPOŁECZNO- PSYCHOLOGICZNEJ RODZINY NA TERENIE  

         GMINY TRZEBINIA

    3.1 DEMOGRAFIA

Trzebinia jest Gminą, w której ogółem mieszka 33 340 tys. mieszkańców,

miasto-19 282 tys.  a sołectwa-14 058 tys. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła

o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego

wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku

mieszkańców całej Polski1. 

Mieszkańcy  powiatu  zawarli  w  2015  roku  101  małżeństw,  co  odpowiada  5,0

małżeństwom  na  1000  mieszkańców.  Jest  to  nieznacznie  mniej  od  wartości  dla

województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym

samym okresie odnotowano 2,0  rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to

znacznie  więcej  od  wartości  dla  województwa  małopolskiego  oraz  znacznie  więcej  od

wartości  dla  kraju.  25,7%  mieszkańców  Trzebini  jest  stanu  wolnego,  60,1%  żyje  w

małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

Trzebinia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3,0. Odpowiada to przyrostowi

naturalnemu -1,5 na 1000 mieszkańców Trzebini. W 2015 roku urodziło się 210 dzieci, w

tym 52,9% dziewczynek i 47,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów.

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby

zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie

mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2015 roku zarejestrowano 382 zgony z czego 199 zgonów kobiet, a 183 zgony 

mężczyzn. W latach 2002 – 2014 wśród głównych przyczyn zgonów wymienia się choroby 

układu krążenia – 49,8%, oraz nowotwory – 27,4%. W 2015 roku zarejestrowano 168 

zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 228 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 

wewnętrznych wynosi dla Trzebini -60. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z 

zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji 

zagranicznych wynoszące 0. 62,8% mieszkańców Trzebini jest w wieku produkcyjnym, 

16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym

1 Żródło : „http://www.polskawliczbach.pl/Trzebinia
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3.2 Rynek pracy w Gminie Trzebinia 

W Trzebini na 1000 mieszkańców pracuje 279 osób .  Jest  to znacznie więcej  od

wartości  dla  województwa  małopolskiego  oraz  znacznie  więcej  od  wartości  dla  Polski.

48,4%  wszystkich  pracujących  ogółem  stanowią  kobiety,  a  51,6%  mężczyźni.

Bezrobocie  rejestrowane  w  Trzebini  wynosiło  w  2015  roku 22,3% (25,0% wśród

kobiet i 20,0% wśród mężczyzn). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzebini wynosi 3 554,03 PLN, co

odpowiada 85.60% przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  w  Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzebini 1 730 osób wyjeżdża do pracy

do innych miast, a 2 840 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 110.

8,7% aktywnych  zawodowo  mieszkańców Trzebini  pracuje  w  sektorze  rolniczym

(rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo  i  rybactwo), 44,3% w  przemyśle  i  budownictwie,

a 7,2% w sektorze  usługowym (handel,  naprawa  pojazdów,  transport,  zakwaterowanie  i

gastronomia,  informacja  i  komunikacja)  oraz 7,2% pracuje  w  sektorze  finansowym

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
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3.3  FINASOWANIE ZADAN SPOŁECZNYCH W GMINIE TRZEBINIA

Suma  wydatków  z  budżetu  Trzebini  wyniosła  w 2015 roku 98,2  mln  złotych,  co

daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków

o 0.4% w porównaniu do roku 2014.  Największa część  budżetu Trzebini  - 34.9% została

przeznaczona  na Dział  801  -  Oświata  i  wychowanie.  Dużą  część  wydatków z  budżetu

przeznaczona  została  na Dział  852  -  Pomoc  społeczna (16.3%)  oraz  na Dział  750  -

Administracja  publiczna (12.4%).  Wydatki  inwestycyjne  stanowiły 12,3  mln  złotych,

czyli 12,5%  wydatków ogółem. Suma  dochodów  do  budżetu  Trzebini  wyniosła

w 2015 roku 105,8  mln złotych,  co  daje 3,1  tys złotych  w  przeliczeniu  na  jednego

mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2014. Największa

część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych,  fizycznych i  od

innych  jednostek (59.8%).  Duża  część  wpływów  pochodzi  z Dział  758  -  Różne

rozliczenia (20.3%)  oraz  z Dział  852  -  Pomoc  społeczna (8.3%).  W  budżecie  Trzebini

wpływy  z  tytułu  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  wynosiły 807  złotych na

mieszkańca (26,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych

wynosił 95,1 złotych na mieszkańca (3,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane

na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 29,7%.
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3.4 RODZINA W PERSPEKTYWWIE POMOCY ŚWIADCZONEJ

      PRZEZ OPS W TRZEBINI 

Do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza

danych o osobach i rodzinach z terenu gminy objętych wsparciem m.in. Ośrodka Pomocy

Społecznej w Trzebini. Na podstawie analizy roku 2014 i 2015 ze świadczeń socjalnych w

tym okresie skorzystały rodziny i osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, które nie były

w stanie  pokonać  swoich  trudności  życiowych własnym działaniem.  Zadaniem pomocy

społecznej  było przyznawanie  i  wypłacanie  przewidzianych ustawą świadczeń.  Poniższa

tabela przedstawia rodzaj przewidzianych świadczeń i ilość osób, które skorzystały z tej

formy pomocy.  

Tabela 1. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy 2014/2015

Forma  pomocy Ilość osób 2014 Ilość osób 2015

 Posiłek dla dzieci - Program – 
„Pomoc państwa
 w zakresie dożywiania”, w tym 
dotacja

362 372

 Posiłek dla dorosłych - Program – 
„Pomoc
 państwa w zakresie dożywiania”, w
tym dotacja

23 18

 Zasiłek celowy  - Program – 
„Pomoc państwa
 w zakresie dożywiania”, w tym 
dotacja

178 213

 Zdarzenie losowe 1 5

 Zasiłki celowe

w tym specjalne

559

167

466

147

 Sprawienie pogrzebu 3 5

 Zasiłek okresowy  
  w tym:
 - środki własne gminy
 - dotacja z budżetu państwa do 
zadań własnych

382 441

 Zasiłek stały  w tym:
 - środki własne gminy
 - dotacja z budżetu państwa do 

153 158
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Forma  pomocy Ilość osób 2014 Ilość osób 2015

zadań własnych

 Talony żywnościowe 17 11

 Opłacenie pobytu w domach 
pomocy społecznej

44 47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Trzebini. 

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej wydano zasiłków okresowych i celowych.

Liczba posiłków dla dzieci  wzrosła nieznacznie od  2014 r o pięcioro dzieci,  natomiast

liczba posiłków dla dorosłych zmalała o 5 osób. Zasiłek celowy w zakresie dożywiania –

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w tym dotacje wzrosły o 35 osób w roku

2015, natomiast zasiłki celowe zmalały o 93 osoby.  Z tabeli również wynika, że zasiłki

stałe utrzymują się na podobnym poziomie nieznacznie zwyżkując w roku 2015. Ilość osób

za  które  dokonywane  są  opłaty   w  domach  pomocy   wzrosła  o  3  osoby.  Ilość  osób

pobierających talony żywnościowe w 2015r. pomniejszyła się o 6 w stosunku do roku 2014.

 Tabela 2. Praca Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin w ramach oferowanej  pomocy. 

Praca Zespołu Profilaktyki i
Terapii Rodzin

     Liczba rodzin 2014 Liczba rodzin 2015

Ilość rodzin objętych pomocą 
Zespołu 

365 376

1. Wizytacje środowiskowe

     w tym u osób: 1026 1304

   z zaburzeniami 
psychicznymi  

676 779

   z problemem alkoholowym 42 47

   z problemem 
wychowawczym

0 3

   z problemami przemocy 
domowej

191 395

   Interwencje kryzysowe w 
środowisku

105 80

2. Konsultacje dla
    pracowników socjalnych

52 70

3. Porady w sytuacjach    
    kryzysowych (rodziny)    

175 173
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Praca Zespołu Profilaktyki i
Terapii Rodzin

     Liczba rodzin 2014 Liczba rodzin 2015

4. Praca terapeutyczna 
     z powodu:

134 132

uzależnień 34 36

Zaburzeń nerwicowych, 
psychicznych

13 20

 współuzależnienia i przemocy
domowej - ofiary

59 41

 przemocy domowej - sprawcy 28 35

5. Poradnictwo prawne 177 170

6. Telefon zaufania 123 95

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

12 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Trzebini. 

Powyższa tabela przedstawia ilość rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym

oraz  ilość  udzielanych  porad,  wizytacji  środowiskowych  i  prowadzonej  pracy

terapeutycznej.  W  ramach  Zespołu  prowadzona  jest  praca  środowiskowa  w  terenie  z

osobami zaburzonymi psychicznie. Liczba wyjazdów do osób psychicznie chorych znacznie

wzrosła w roku 2015 w stosunku do roku 2014.  Znacznie zwiększyła się również liczba

interwencji  środowiskowych  w  rodzinach  doświadczających  przemocy  domowej.

Obserwuje  się  wzrost  udzielanego  wsparcia  w  formie  pomocy  terapeutycznej  i

poradnictwa.

Na podstawie analizy działań podejmowanych przez Ośrodek w roku 2015, wynikających z

ustawy o  pomocy społecznej  i  innych aktów prawnych,  struktury  świadczeniobiorców i

form udzielanego wsparcia, występują następujące potrzeby w zakresie wsparcia rodzin:

1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych – konieczność w dalszym

ciągu udzielania wsparcia o takich zakresie dla osób i rodzin posiadających bardzo niskie

dochody. Na podstawie analizy stwierdzono wzrost osób w liczbie 59 otrzymujących zasiłek

okresowy. Wzrostowi uległa również średnia kwota tego świadczenia, która według stanu

na 31.12.1015 r. wyniosła 317,78 zł ( rok wcześniej była to kwota 297,81 zł). Znaczący

wpływ na wzrost kwoty wypłacanego świadczenia oraz osób korzystających z niego miała

16



weryfikacja kryterium dochodowego, która podwyższyła próg dochodowy do korzystania ze

świadczeń pieniężnych.

2.  Konieczność  zwiększenia  zakresu  udzielanego  wsparcia  dla  rodzin  uwikłanych  w

przemoc domową  – rośnie liczba rodzin prowadzonych w ramach procedury Niebieskiej

Karty. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę szereg zadań, a

jednocześnie nie zostały zagwarantowane środki w budżecie państwa na ich realizację. Stąd

też każde działanie podejmowane tym kierunku przez Gminę musi zostać pokryte w ramach

posiadanego przez nią budżetu.

3.  Osoby niepełnosprawne,  długotrwale  chore  –  wskazana  pomoc w formie  mieszkania

chronionego. W gminie Trzebinia brakuje mieszkania o takim charakterze, a jest to zadanie

własne  gminy  o  charakterze  obowiązkowym.  Obserwuje  się  konieczność  rozważenia  w

najbliższym czasie uruchomienia takiej formy pomocy. 

4. Z analizy wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych

wynika,  że  dużą  grupę  osób  ubiegających  się  o  pomoc  finansową  stanowią  osoby

zaciągające kredyty i inne zobowiązania finansowe w sytuacji posiadania niedostatecznych

środków finansowych na ich spłatę. W świetle ustawy o pomocy społecznej raty kredytów

nie są odliczane od dochodu rodziny i nie stanowią powodu udzielania pomocy ze środków

społecznych.  W  związku  z  powyższym  rodzi  się  nadal  konieczność  podejmowania

profilaktycznych  działań  zapobiegających  występowaniu  takich  sytuacji  np.  w  formie

organizacji treningu budżetowego. 

5.  Udzielanie  pomocy  w  formie  pracy  socjalnej  i  poradnictwa  specjalistycznego  -

konieczność  obejmowania  takim  wsparciem  przede  wszystkim  osób  dotkniętych

niepełnosprawnością, niezaradnością życiową lub inną dysfunkcją społeczną.

6. Osoby bezrobotne - działania w tym zakresie powinny koncentrować się na aktywizacji

zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Cel ten będzie nadal realizowany

przez działalność Klubu Integracji Społecznej.

7.  Rodziny  niewydolne  wychowawczo,  mające  problemy  w  zapewnieniu  prawidłowej

funkcji    opiekuńczej  –  wskazana  pomoc  w  formie  pracy  asystenta  rodziny,  działań

edukacyjnych, które będą  wspomagać rozwój i opiekę nad dzieckiem oraz przeciwdziałać

marginalizacji i degradacji 

społecznej  rodziny.  Działania  w  tym  zakresie  muszą  opierać  się  na  systematycznej

współpracy  wszystkich instytucji pomocowych działających na terenie gminy, w tym szkół,
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przedszkoli,   placówek  wsparcia  dziennego,  ośrodków  zdrowia.  Rośnie  liczba  rodzin

obejmowanych wsparciem asystenta 

8. Wzrosły koszty związane z opłatą dzieci za pobyt w pieczy zastępczej. Jest to wynikiem 

zapisów ustawowych, w świetle których co roku wzrasta odpłatność gminy za pobyt dziecka

w pieczy zastępczej, tj. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim, 50 % w 

trzecim i kolejnych latach.

9. Obserwuje się wzrost kosztów własnych Gminy przeznaczanych na dożywianie dzieci. 

Powodem tej sytuacji jest nie tylko wzrost liczby dzieci obejmowanych pomocą w tej 

formie, ale również zmiana wytycznych Wojewody w zakresie środków dotacji celowej 

przeznaczanej na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Została ona 

wprowadzona od 2015 r. i polega na tym, że z Programu nie może zostać sfinansowane 

całodzienne wyżywienie dziecka w szkole czy przedszkolu, ale wyłącznie 1 gorący posiłek. 

10. Od kwietnia 2016 Gmina realizuje nowe duże zadanie w oparciu o Ustawę o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz.195). Rodziny z dziećmi  otrzymują 

świadczenie w wys. 500 zł na dziecko poniżej 18 roku życia. W przypadku ubiegania się na 

pierwsze dziecko wymagane jest  spełnienie kryterium dochodowego. 

    

3.5 PROBLEMY SPOŁECZNE - UZALEŻNIENIA, PRZEMOC

      W  RODZINACH GMINY TRZEBINIA

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  porozumieniu  z

Zespołem Interdyscyplinarnym w Trzebini zleciła przeprowadzenie badań diagnostycznych

pod  nazwą  „Diagnoza  problemów  społecznych  na  terenie  Gminy  Trzebinia”  w  celu

uzyskania   raportu  dotyczącego  problemów  społecznych  występujących  w  Gminie

Trzebinia2.  

Wśród wielu badań przeprowadzonych w ramach diagnozy wymienić można m.in. badanie

opinii  mieszkańców  Trzebini,  którego  celem  jest  uzyskanie  informacji  na  temat

świadomości  problemów  społecznych,  poczucia  zagrożeń  i  potencjału  aktywizacji

mieszkańców  miasta,  badanie  na  temat  problematyki  uzależnień  dzieci,  młodzieży  w

ramach którego przeprowadzono wywiady wśród uczniów szkół ze wszystkich poziomów

nauczania,  badanie  opinii  klientów Ośrodków Pomocy  Społecznej  oraz  sprzedawców z

punktów sprzedaży alkoholu.

2 Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Trzebinia 
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Na podstawie przeprowadzonych badań została stworzona aktualna diagnoza problemów

społecznych,  jakie  występują  na  terenie  miasta  Trzebinia.  Badany  obszar  dotyczył

problemów:  alkoholowych,  narkomani  i  dopalaczy,  nikotynowy,  przemocy,  zjawiska

uzależnienia od internetu. 

„Przeprowadzenie badań ankietowych umożliwiło: 

 Rozpoznanie  sytuacji  dorosłych  mieszkańców  gminy,  ich  obaw,  poglądów,

rozeznania w sytuacji lokalnej, 

 Zapoznanie  się  z  problemami  uczniów,  ich  sytuacją  szkolną  oraz  domową,

poczuciem  bezpieczeństwa,  zagrożeniami  związanymi  z  różnego  rodzaju

uzależnieniami,

 Zaznajomienie  się  z  poglądami  sprzedawców  na  temat  wybranych  problemów

społecznych oraz rozeznanie w stosowanych przez nich praktykach sprzedażowych.

Zdobyte  doświadczenia  mogą  zostać  wykorzystywane  w  przyszłości  do  prowadzenia

dalszych badań wśród mieszkańców gminy. 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje

skierowane dla gminy Trzebinia:

• Programy  profilaktyczne,  powinny  obejmować  pracę  z  rodzicami,  nauczycielami,

uczniami oraz pozostałymi mieszkańcami gminy, celem utworzenia wspólnoty sprzeciwu

wobec  zagrożeń  społecznych  (np.  kluby  osiedlowe,  stowarzyszenia  tematyczne,  punkty

wsparcia).  Cel  ten  może  zostać  osiągnięty  poprzez  propagowanie  wszelkich  działań

sprzyjających  rozwojowi  aktywności  społeczeństwa,  wzbudzenie  zainteresowania

mieszkańców życiem lokalnym, w tym uświadamiania wpływu każdego mieszkańca gminy

na rozwój i funkcjonowanie ich najbliższego otoczenia. 

• Zorganizowanie  zajęć  profilaktycznych  oraz  kampanii  informacyjnej  w  celu

uzmysłowienia  jak  używki  wpływają  negatywnie  na  organizm  człowieka  oraz

funkcjonowanie  społeczności  –  zarówno  dla  młodzieży,  jak  i  dorosłych  mieszkańców

gminy. 

• Badanie pokazało dużą rolę telewizji oraz Internetu w kształtowaniu postaw i opinii

względem substancji  odurzających,  co  powinno  być  wskazówką  do  opracowania

działań  profilaktycznych  prowadzonych  w  szkołach.  Naturalnym  środowiskiem
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młodych  ludzi  w  czasach  współczesnych  jest  Internet,  dlatego  warto  spróbować

dotrzeć do najmłodszych grup właśnie w ten sposób. 

• Podejmowanie  działań  skierowanych  wobec  rodziców  i  nauczycieli,  w  celu

wzmacniania  ich  autorytetu  wychowawczego.  Ważnym  jest,  by  stali  się

wiarygodnym źródłem informacji i kształtowali prawidłowe postawy podopiecznych.

Nacisk  powinien  być  kładziony  także  na  własne  postawy,  którymi  dają  przykład

niepełnoletnim.

• Rekomenduje  się  opracowanie  lokalnych  programów  na  rzecz  zwiększenia

świadomości  mieszkańców gminy odnośnie  problemów społecznych i  możliwości

reagowania  na  sytuacje  naruszania  prawa,  ze  szczególnym naciskiem na  dzieci  i

młodzież. Głównym celem programu byłoby wzbudzenie postaw obywatelskich.

• Zorganizowanie  kampanii  informacyjnej  dla  mieszkańców  gminy,  dotyczącej

problemu występowania zjawiska przemocy wśród młodzieży szkolnej. 

• 37% uczniów szkoły  podstawowej  oraz  26% uczniów szkoły  ponadpodstawowej

poświadcza,  że  w  ich  szkole  występuje  problem przemocy  między  uczniami.  W

odniesieniu  do  zebranych  danych,  rekomenduje  się  podjęcie  działań

profilaktycznych,  których  celem  byłoby  zwiększenie  bezpieczeństwa  uczniów  na

terenie  szkoły  oraz  w  jej  pobliżu,  a  także  zorganizowanie  zajęć  dydaktycznych

dotyczących  kwestii  przemocy  w szkole   i  rodzinie.  Działania  kierowane  wobec

zjawisku przemocy rówieśniczej powinny opierać się na promowaniu zdrowego stylu

życia,  wdrażaniu  już  od  najmłodszych  lat  warsztatów  obejmujących  tematykę

komunikacji  społecznej,  a  także  samorozwoju  i  samodoskonalenia,  prowadzeniu

kampanii  profilaktyczno-edukacyjnych,  dotyczących  problematyki  agresji  i

przemocy oraz sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

• Pewien odsetek badanych uczniów (5%) wykazuje, że ma do czynienia z przemocą

domową.  Ważnym  jest  zatem,  aby  zwrócić  uwagę  mieszkańców  gminy  na

pojawiający  się  problem  poprzez  kampanie  społeczne  skierowane  przeciwko

zjawisku  przemocy  w  rodzinie.  Należy  także  zapewnić  fachową  pomoc  osobom

poszkodowanym,  a  także  zadbać  o  łatwy  dostęp  do  informacji  na  temat  miejsc,

udzielających potrzebnego wsparcia. 
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• Działania  kierowane  wobec  rodzin  zagrożonych  przemocą  w  rodzinie  powinny

skupiać  się  na  promowaniu  i  wdrażaniu  prawidłowych  metod  wychowawczych.

Osoby  wykazujące  zachowania  przemocowe  powinny  otrzymać  fachową  pomoc,

która  umożliwiłaby  wycofanie  się  z  zachowań  ryzykownych,  przeciwdziałanie

nasilaniu  się  procesu  chorobowego  i  degradacji  społecznej  oraz  umożliwienie

powrotu do właściwego i konstruktywnego funkcjonowania w grupie społecznej. 

• Działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  skupione  na  niesieniu  pomocy  dzieciom

krzywdzonym  i  ich  rodzinom  poprzez:  wspólne  rozwiązywanie  problemów,

opracowywanie strategii działania, szukanie nowych możliwości pomocy, działania

pomocowe i interwencyjne w momencie zaistniałego problemu, a także prowadzenie

ewaluacji  efektów  podejmowanych  działań.  Ważnym  jest  aby  Zespół

Interdyscyplinarny   współdziałał  z  innymi  podmiotami  przy  rozwiązywaniu

problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

• Wsparcie  rynku  pracy  i  dbanie  o  osoby  bezrobotne  oraz  zagrożone  ubóstwem,

między innymi poprzez ułatwianie znalezienia zatrudnienia przedstawicielom grup

podwyższonego ryzyka, takim jak młodzi i osoby w wieku przedemerytalnym.

• Zorganizowanie  kampanii  i  zajęć  dydaktycznych  dotyczących  uzależnienia  od

komputera  i  Internetu  oraz  dotykających  kwestii  przemocy  w  środowisku

Internetowym.  Technologie  multimedialne  są  współczesnym  źródłem  wiedzy,

sposobem komunikowania się i jedną z form spędzania czasu wolnego – większość

dzieci  i  młodzieży  szkolnej  korzysta  na  co dzień  z  komputera  oraz  Internetu.  W

związku  z  tym  dzieci  i  młodzież  szkolna  są  narażeni  na  niebezpieczeństwa

wynikające  z  nieracjonalnego  wykorzystywania  cyberprzestrzeni.  Należy  zatem

edukować  młodych  ludzi  na  temat  prawidłowego,  racjonalnego  i  bezpiecznego

korzystania z tego typu środków, z uwzględnieniem informacji na temat przepisów

prawnych  dotyczących  cyberprzemocy.  Młodzi  ludzie  powinni  także  zyskiwać

świadomość występowania   problemu behawioralnych uzależnień,  w tym właśnie

uzależnień od komputera i innych urządzeń elektronicznych. Warto zatem właśnie od

najmłodszych lat rozwijać krytyczną postawę człowieka wobec środków masowego

przekazu.  

• Zapewnienie  łatwego  dostępu  do  źródeł  informacji,  przeznaczonych  dla  osób

21



szukających  wsparcia,  dotkniętych  problemem  uzależnień  i/lub  przemocy:

rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  uzyskania

pomocy w środowisku lokalnym

• Uwrażliwianie przedstawicieli instytucji pomocowych, takich jak Oświata, Ochrona

zdrowia  na  potrzebę  większego  zaangażowania  się  w  system  przeciwdziałania

przemocy w rodzinie. Organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu działania

procedury  „Niebieskie  Karty”  w  celu  poszerzania  i  uzupełniania  wiedzy

reprezentantów  poszczególnych  instytucji,  a  także  uświadamianie  potrzeby

realizowania  zadań  na  nich  nałożonych,  zgodnie  z  założeniami  wynikającymi  z

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” . 

Zapoznając się z wnioskami „płynącymi” z diagnozy można stwierdzić, iż problemy

wynikające z diagnozy powinny okazać się priorytetem władz gminy. Zrozumienie powinno

mieć  oddźwięk  w  większym  nakładzie  finansowym  na  profilaktykę,  ośrodki,  poradnie,

grupy młodzieżowe, koła zainteresowań. Zaprezentowane wyniki będą stanowić przydatną

wskazówkę  w  podejmowaniu  działań  na  rzecz  niwelowania  problemów  społecznych

występujących w obrębie gminy Trzebinia. Zgromadzone wyniki będą również cenne dla

dalszych badań nad zjawiskami patologicznymi w mieście i potrzeb mieszkańców. Analiza

zjawisk  niepożądanych  pozwoli  na  kompleksową  interwencję  profilaktyczną  w zakresie

problemów uzależnień i ubóstwa oraz pomoże na stworzenie miejskiej strategi dla miasta.  

3.6. DIAGNOZA  DOTYCHCZAS  REALIZOWANYCH ZADAŃ 

       W RAMACH  GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA

       RODZINY  NA LATA 2014-2016

Analiza działań podejmowanych w latach 2014 - 2015 na terenie gminy Trzebinia w 

zakresie wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

pozwala stwierdzić, że działania te są podejmowane  w szerokim zakresie i umożliwiają 

rodzinom korzystanie z pomocy i wsparcia zarówno w ramach poradnictwa jak i opieki nad 

dziećmi. Gmina uczestniczy aktywnie w wspieraniu rodzin wielodzietnych, poprzez 

realizacje Programu - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 3+. Karta Dużej Rodziny 

wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 

roku,  roku weszła w życie 16.06.2014r.  Karta jest wydawana bezpłatnie. W roku 2016 
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wprowadzono świadczenie wychowawcze „Program 500+”, które w realny sposób 

przyczynia się dom poprawy sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych. Realizacja 

Programu w gminie Trzebinia przebiega sprawnie i bez zakłóceń. 

Zespół koordynujący realizację Gminnego Programu  pozytywnie ocenia zadania i ich 

realizację zawartych w Programie, tym samym rekomenduje dalszą realizację zadań ujętych 

w projekcie programu na lata 2016-2019 oraz zwraca uwagę na potrzebę podejmowania 

przez gminę następujących działań: 

 utrzymanie i rozwój gminnego systemu opieki nad dzieckiem,

 zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy 

specjalistycznej,

 praca z rodzinami przeżywającymi trudności w celu poprawy ich kompetencji 

wychowawczych aby ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w pieczy 

zastępczej. 

 zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie części kosztów związanych z  

pobytem dzieci w pieczy zastępczej. 

 prowadzanie poradnictwa da rodzin w kryzysie i tworzenie systemu szybkiej 

interwencji.

 zabezpieczenie finansowe pracy asystentów rodziny oraz kosztów szkoleń 

asystentów,

 podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niekorzystnym 

zjawiskom społecznym(profilaktyka),

 tworzenie dla dzieci sprzyjających warunków do rozwijania zainteresowań, 

 prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej  np. systemu ulg w korzystaniu z 

infrastruktury kulturalno-społecznej sportowej i oświatowej gminy.
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4. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPARCIA RODZINY

    NA LATA 2017-2019

                                                                     

 Działania  społeczne muszą być ukierunkowane na wspieranie  rodziny,  ponieważ jej

prawidłowe  funkcjonowanie,  oparte  na  właściwych  relacjach  gwarantuje  zdrowe

społeczeństwo. Ważne jest, aby działania te były zintegrowane, oparte na współpracy

wszystkich instytucji i organizacji, działających na rzecz rodziny oraz  zróżnicowane w

zależności od natężenia i rodzaju problemów. 

4.1. CELE PROGRAMU

CEL NADRZĘDNY:

Wzmacnianie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu

realizowaniu funkcji rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom jej

dezorganizacji.

CELE OPERACYJNE:

           1.  Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie 

kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

2.  Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym. 

3.  Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego.
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4.2. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW OPERACYJNYCH

Cel operacyjny nr 1: 

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie
kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej.

Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

1.1. Praca asystentów z rodziną 
biologiczną na rzecz 
przywrócenia dziecka z 
pieczy zastępczej do 
rodziny lub 
niedopuszczenia do 
umieszczenia w pieczy 
zastępczej

OPS PCPR, POIK,
instytucje

oświatowe,
Sąd

Rejonowy,
rodziny

wspierające

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba rodzin
objętych
pomocą
asystenta
rodziny

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

OPS,
organizacje

pozarządowe,
instytucje

oświatowe. 

OPS, 
organizacje

pozarządowe,
instytucje

oświatowe. 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
utworzonych
grup, liczba
uczestników

1.3. Współfinansowanie pobytu 
dzieci w pieczy zastępczej

OPS Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba dzieci,
których pobyt
w pieczy jest

współfinansow
any

1.4. Prowadzenia poradnictwa 
dla rodzin w kryzysie i 
tworzenie systemu szybkiej 
interwencji

OPS,
GKRPA, ZI,

instytucje
oświatowe,

służba
zdrowia,
placówki
wsparcia

dziennego

 OPS,
GKRPA, ZI,

instytucje
oświatowe,

służba
zdrowia,
placówki
wsparcia

dziennego

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba osób i
rodzin

objętych
pomocą

1.5. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 

TCK,
instytucje

TCK,
instytucje

Działanie
ciągłe w

Liczba zajęć,
liczba
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Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

młodzieży np: korepetycje, 
zajęcia pozalekcyjne,  
młodzieżowy wolontariat 
itp.

oświatowe,
placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

oświatowe,
 placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

trakcie
realizacji
programu

uczestników

1.6. Funkcjonowanie  na terenie 
Gminy placówek wparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży

UM,
OPS,

organizacje
pozarządowe

UM,
OPS,

organizacje
pozarządowe,

kościół
katolicki i

inne kościoły

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
placówek,
liczba osób

korzystających
ze wsparcia

1.7. Rozwój zajęć 
pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży umożliwiających
realizację zainteresowań 
oraz zagospodarowanie 
czasu wolnego

TCA,TCK,
placówki
wsparcia

dziennego,
instytucje

oświatowe,
OPS

TCA, TCK,
placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba zajęć,
liczba

uczestników

1.8. Pomoc materialna i 
rzeczowa dla rodzin z 
trudną sytuacją finansową 
celem zabezpieczenia ich 
podstawowych potrzeb

OPS
PCPR,

organizacje
pozarządowe 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
świadczenio-

biorców

Cel operacyjny nr 2:  

Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym.

Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

2.1. Włączanie rodziców w życie
szkoły poprzez organizowanie

wspólnych imprez, uroczystości 

TCA,
instytucje

oświatowe,
placówki
wsparcia

dziennego

TCA,
Placówki
wsparcia

dziennego,
instytucje
oświatowe

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba imprez,
liczba

uczestników

2.2. Organizowanie lokalnych
spotkań rodzinnych, /imprez,

zabaw, festynów/, organizowanie
spotkań o charakterze

kulturalnym

TCK, rady
osiedlowe,

rady sołeckie,
domy kultury,

Kościół

Rady
osiedlowe,

rady
sołeckie,
Instytucje

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
spotkań,

imprez, liczba
uczestników
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Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

katolicki i
inne kościoły,
organizacje

pozarządowe,

oświatowe,
TCK, kościół

katolicki i
inne

kościoły,
organizacje

pozarządowe

2.3. System ulg w korzystaniu z
infrastruktury kulturalno –

sportowej i oświatowej Gminy
adresowana dla rodzin 3+

UM, 
TCK,

sponsorzy
Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba rodzin
korzystających z

ulg

Cel operacyjny nr 3: 

Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego. 

Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

3.1. Organizowanie akcji 
informacyjnych dotyczących
współczesnych zagrożeń 
dotykających rodzinę oraz 
dzieci i młodzież (ulotki, 
plakaty, pogadanki, 
spotkania)

UM , GKRPA

OPS, placówki
wsparcia

dziennego,
TCA, OPS,

TCK

UM,
GKRPA

OPS,
placówki
wsparcia

dziennego,
TCA, TCK

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba akcji,
liczba

uczestników

3.2. Realizacja programów 
profilaktycznych  celem 
przeciwdziałania zjawiskom 
przemocy, narkomanii 
i alkoholizmu oraz ich 
skutkom.

GKRPA, TCA,
OPS, TCK

GKRPA,
TCA, OPS,

TCK

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
programów,

liczba
uczestników

3.3. Prowadzenie porad 
telefonicznych w ramach 
telefonu zaufania

OPS,

GKRPA 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba osób
korzystających

ze wsparcia

3.4. Organizowanie  spotkań 
edukacyjnych dla rodziców w
zakresie problemów 
związanych z wychowaniem 

TCA, Placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

TCA,
Placówki
wsparcia

dziennego,

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji

Liczba spotkań
edukacyjnych,

liczba
uczestników
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Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

dzieci np. „Szkoła dla 
Rodziców”.

OPS programu

Legenda:

* UM – Urząd Miasta
* OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
* PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
* GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
* MZN – Miejski Zarząd Nieruchomości
* TCK -Trzebińskie Centrum Kultury
* TCA – Trzebińskie Centrum Administracyjne
* ZI – Zespół Interdyscyplinarny 
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4.3. SPODZIEWANE EFEKTY

Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być: polepszenie sytuacji dziecka i

rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie

zjawiska  niedostosowania  społecznego,  zminimalizowanie  negatywnych  zachowań  oraz

stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. 

5. MONITORING I EWALUACJA

Program  Wspierania  Rodziny  został  opracowany  na  lata  2017  do  2019.

Podstawowymi  obszarami  monitorowania  i  ewaluacji  tego  programu  są  wyznaczone

zadania do realizacji. Program ten zakłada możliwość zmian, stosownie do rozpoznanych

potrzeb w społeczności lokalnej. Obowiązek monitorowania realizacji wytyczonych zadań

spoczywa  na  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  i  zespole  koordynującym.  Burmistrz  powoła

zespół,  składający się z przedstawicieli  instytucji  koordynujących poszczególne zadania

programu.  Zespół  ten będzie  przygotowywał  roczne sprawozdania z  przebiegu realizacji

zadań i przedkładał Radzie Miasta.  Aktualizacja programu będzie następować na po

akceptacji członków zespołu koordynującego. 

6. ŹRÓDŁA FINANSOWA

Zidentyfikowane cele i działania w zakresie programu wspierania rodziny  wymagają

odpowiednich źródeł finansowania, które będą stanowić:

1. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie zadań własnych gminy

oraz innych obszarach priorytetowych ujętych w strategii.

2. Fundusze  pochodzące  z  budżetu  państwa  przeznaczone  na  finansowanie  zadań

zleconych gminie przez administrację rządową.

3. Środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych.

4. Fundusze uzyskane z Unii Europejskiej.

5. Środki pozyskane od inwestorów prywatnych /sponsorów/. 
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7. PODSUMOWANIE

Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  jest  zgodny  z  kierunkiem  i  działaniami

określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Trzebinia na lata

2017-2019.  Program  zakłada  tworzenie  korzystnych  warunków  dla  prawidłowego

funkcjonowania  rodzin  na  terenie  gminy  Trzebinia  oraz  poprawy  jakości  ich  życia.

Wsparcie  rodziny  będzie  miało  charakter  profilaktyczny,  a  rodzinie  będą  stwarzane

możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co zwiększy jej szanse na

prawidłowe  funkcjonowanie  w  środowisku.  Program  ma  także  stworzyć  poczucie

odpowiedzialności oraz sprawić, by rodziny same przy wykorzystaniu swojego własnego

potencjału  rozwiązywały  problemy,  a  tym  samym  wychodziły  z  kryzysu,  w  jakim  się

znalazły.  Ważnym  elementem  powodzenia  w  zakresie  realizacji  programu  jest  ścisła

współpraca instytucji i podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu

gminy Trzebinia. 
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